
 

 1 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ: Σπουδές στις Γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΘΕΜΑ: 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων: αρχειακή έρευνα, η περίπτωση της Φλώρινας. 

 

 

 

 

Επόπτρια Καθηγήτρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου 

Επιβλέποντες καθηγητές: Ν. Φωτόπουλος – Γ.Σταυριανός 

Μεταπτυχιακός φοιτητής: Χρήστος Δουμπάλης (Α.Ε.Μ: 5090)  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Γηράσκω δ’ αιει πολλά διδασκόμενος» 

Σόλωνας 

 

 

 



 

 3 

 

Πίνακας περιεχομένων 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ .......................................................................................................................................................... 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................................ 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ................................................................................................ 8 

1.1 Διά Βίου Μάθηση .................................................................................................................................. 11 

1.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων ............................................................................................................................ 15 

1.3 Ενήλικας Εκπαιδευόμενος ..................................................................................................................... 19 

1.4 Εκπαιδευτές Ενηλίκων ........................................................................................................................... 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.) ................................................................... 25 

2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Ε.................................................................................................................... 26 

2.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ......................................................................................................................................... 30 

2.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ................................................................................................................................ 32 

2.4  ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ............................................................................... 36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ................................................................. 43 

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ............................................................................................................ 45 

3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 ............................................................................................................ 69 

3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ............................................................................................................ 90 

3.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2007-2008 ......................................................................................................... 116 

3.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 .......................................................................................................... 136 

3.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 .......................................................................................................... 158 

3.7  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ......................................................................................................... 169 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ......................................................................................... 187 

4.1. Προγράμματα-Εκπαιδευόμενοι .......................................................................................................... 188 

4.2. Γεωγραφική κατανομή........................................................................................................................ 200 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................................................... 202 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................................ 207 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .................................................................................................................................................. 210 



 

 4 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και αποσκοπεί σε μια προσπάθεια να 

καταγραφεί η πορεία λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Νομό Φλώρινας από το 

2004 μέχρι και το 2011. Το έργο που διετέλεσε ο υπό εξέταση φορέας αποτυπώνεται με βάση το 

θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν και παρατίθενται από το αρχειακό υλικό, αφορούν τα προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν, τον αριθμό των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν, την ποσοστιαία συμμετοχή 

ανάλογα με το φύλο και τα τμήματα που συγκροτήθηκαν σε ολόκληρο τον νομό. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εκπαιδευτής ενηλίκων, 

ενήλικας εκπαιδευόμενος.  

 

ABSTRACT 

 

The present paper is a case study and intends to record the course through the years in 

operation of the Centre for Adult Education in the Prefecture of Florina between 2004-2011. The 

years in operation of this Centre is portrayed on the institutional framework and the principles of 

adult education. The data gathered and demonstrated from archival research are related to the 

programs implemented, the number of students participating, the percentage participation by gender 

and the classes formed throughout the prefecture.   

Key Words: adult education, Centers for Adult Education, adult teacher, adult student.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Στον 21
ο
 αιώνα η παγκόσμια κοινότητα έχει άρει τις αποστάσεις και στις ραγδαίες 

τεχνολογικές καινοτομίες που συνεχώς αναπτύσσονται, εξελίσσονται και εφαρμόζονται, ο 

άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί και να ενσωματωθεί πλήρως στο νέο κοινωνικό, οικονομικό 

και πολιτικό ιστό που διαμορφώνεται. Η επίτευξη αυτού του σκοπού δύναται να πραγματοποιηθεί 

μόνο μέσω της εκπαίδευσης, αποτελώντας ίσως και το μόνο εχέγγυο που ουσιαστικά συμβάλλει 

άμεσα και έμμεσα στην κοινωνική ενσωμάτωση του. Η κατάκτηση της γνώσης λοιπόν στη 

σύγχρονη κοινωνία με επιτομές στην έρευνα, την πληροφορία αλλά και την επικοινωνία επηρεάζει 

καταλυτικά την ατομική και κοινωνική ζωή του ατόμου.  

Οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και εργασίας, όπως διαπιστώνεται από τις καθημερινές 

ασχολίες αλλά και από τον τρόπο ζωής, είναι ορατές και απτές και πρώτα - πρώτα οι δεδομένοι 

παραδοσιακοί συντελεστές παραγωγής που ήταν το κεφάλαιο και η εργασία έχουν αντικατασταθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες από την τεχνολογία και τη γνώση. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της 

τεχνολογίας και της οικονομίας οι μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως η απελευθέρωση του 

εμπορίου, ο διεθνής ανταγωνισμός στην παραγωγή, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αύξηση της 

ζήτησης προϊόντων οδήγησαν στην εκ βάθρων αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι 

παράγοντες αυτοί αποτέλεσαν τους λόγους για τους οποίους η αγορά εργασίας μεταλλάσσεται 

αδιάλειπτα με νέες μορφές μεθόδων εργασίας, καινούργιες ειδικότητες, συνεχή προσαρμογή και 

αναπροσαρμογή στα τεχνολογικά επιτεύγματα για να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα και να 

προωθηθεί η ανάπτυξη.  

Το άτομο για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να ενταχθεί πλήρως στον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό θα πρέπει όχι απλά να παρακολουθεί τις τεχνολογικές και οικονομικές 

εξελίξεις, αλλά να λειτουργεί ως αρωγός των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται. Στις 

περιπτώσεις που το άτομο δεν ακολουθεί ή δεν μετέχει σε αυτές οδηγείται στον κοινωνικό 

αποκλεισμό και στην ανεργία. Για να επιτύχει την ενσωμάτωση του παροτρύνεται στην διαρκή και 
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αδιάλειπτη κατάρτιση του, στην ανανέωση των γνώσεών του και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

που διαθέτει. Υπό αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση αποτελεί το μέσο διάμεσο του οποίου το άτομο 

απολαμβάνει την προσωπική, κοινωνική και οικονομική καταξίωση. Ο σημαίνων ρόλος της 

εκπαίδευσης  όχι μόνο στα στενά όρια ενός κράτους, αλλά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 

αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο επενδύοντας συστηματικά στην κατάκτηση της γνώσης.   

Η εξελικτική πορεία του κόσμου λοιπόν απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του ατόμου, ο 

τρόπος για την επίτευξη αυτού του σκοπού δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της συνεχούς και 

ενδελεχούς μάθησης. Ενώ τους περασμένους αιώνες και στις αρχές του περασμένου αρκούσε η 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορισμένης διάρκειας, στις μέρες μας οι αλματώδεις 

τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις έχουν αλλάξει άρδην τον τρόπο μάθησης, αλλά και της 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση του ατόμου δεν ολοκληρώνεται στα στενά όρια του παρερχομένου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Τα εκπαιδευτικά κενά που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

ενός ανθρώπου καλύπτονται μέσα από διαδικασίες ηθελημένης επιδίωξης για μάθηση, εκπαίδευση, 

μετεκπαίδευση και κατάρτιση.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω του έργου που διετέλεσαν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Κ.Ε.Ε.). Προτού όμως αναλυθεί εκτενέστερα ο ρόλος και η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. κρίνεται 

απαραίτητη η θεωρητική προσέγγιση των όρων «διά βίου μάθησης» και «εκπαίδευσης ενηλίκων». 

Στο παρακάτω κεφάλαιο επιχειρείται να αποτυπωθεί εννοιολογικά ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων 

καθώς από τα μέσα του περασμένου αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στις επιστημονικές κοινότητες 

της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και αφορά όλες εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες 

συμμετέχουν οι ενήλικες με σκοπό την κάλυψη των ολοένα μεταβαλλόμενων επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων. Τα τελευταία σαράντα χρόνια συγκροτήθηκε σταδιακά ως επιστημονικό 

πεδίο, με θεωρητικούς, μελετητές και προγράμματα σπουδών και αποτέλεσε καίρια στροφή προς 

την εκπαίδευση.    

Η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στο πλατύτατο πεδίο της έννοιας μάθησης, νοείται ως 

μια από τις δραστηριότητες του διευρυμένου όρου της δια βίου μάθησης, και συνιστά το πεδίο που 

καλύπτει τα εκπαιδευτικά κενά που συνεχώς δημιουργούν τα διαρκώς μεταβαλλόμενα 
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επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, προσεγγίζοντας όλα τα άτομα που απαρτίζουν μια 

κοινωνία και απευθύνεται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση 

ενηλίκων εξετάζεται ως αυτοτελές επιστημονικό πεδίο είναι γιατί οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, στάσεις, τις δικές τους ανάγκες και διαθέσεις απέναντι στη 

μάθηση. Αν και υφίστανται επαλληλότητες στον τρόπο μάθησης ενήλικων και ανήλικων, παρόλα 

αυτά οι ενήλικοι διαθέτουν άλλες εμπειρίες, έχουν διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους, διαφέρει 

αισθητά ο προσανατολισμός τους στην μάθηση και διαφοροποιείται η συμμετοχή τους στην 

μαθησιακή διαδικασία συγκριτικά με άτομα μικρότερης ηλικίας.  

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων υπήρξαν ο θεσμοθετημένος φορέας που προσέφερε 

οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση στους ενήλικες της Ελλάδας. Στη συνέχεια γίνεται 

αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ε.Ε., στην οργάνωση και στη διαχείριση τους. Πιο 

συγκεκριμένα αποτυπώνονται για το νομό Φλώρινας το συνολικό εκπαιδευτικό έργο του Κ.Ε.Ε 

από το 2004 έως και το 2011, τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, η ανταπόκριση και η συμμετοχή  

των πολιτών σε αυτά και οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν. Ο σκοπός του παρόντος 

πονήματος είναι να αποτυπωθεί ποσοτικά η λειτουργία του Κ.Ε.Ε. μέσω των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν, των εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν και του τρόπου που 

διαχέονταν τα προγράμματα σε κάθε περιοχή του νομού, όχι μόνο στην πόλη της Φλώρινας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Στην παγκόσμια πραγματικότητα του 20ου και 21ου αιώνα συνθέτεται ένα πολύπλοκο 

κοινωνικό πλέγμα στο οποίο ο ενήλικας καλείται να ανταποκριθεί διαθέτοντας, εκτός από εμπειρία 

και γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις πλήρως εναρμονισμένες με τις ταχύτατα 

οικονομικές, επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι 

ορισμοί των βασικών εννοιών «δια βίου μάθηση» και «εκπαίδευση ενηλίκων» που συνθέτουν τους 

θεωρητικούς πυλώνες όλων των οργανωμένων προσπαθειών από πλευράς θεσμών και λειτουργιών 

για την περαιτέρω καλλιέργεια και απόκτηση ικανοτήτων του σύγχρονου ανθρώπου.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εννοιολογική προσέγγιση του όρου μάθηση. 

«Καταρχήν η λέξη μάθηση είναι παράγωγο του αρχαιοελληνικού ρήματος μανθάνω και σημαίνει 

το να μαθαίνει κανείς από διδασκαλία ή εμπειρία ή το να αντιλαμβάνεται, να καταλαβαίνει, να 

παρατηρεί και να αναγνωρίζει. Η μάθηση αποτελεί λοιπόν την ενέργεια απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων που επιτυγχάνεται είτε μέσω γνωστικών διαδικασιών είτε μέσω εμπειριών. Οι θεωρίες 

που έχουν αναπτυχθεί στο σύνολό τους σύμφωνα με τον Rogers συνθέτουν ένα αχανές πεδίο, 

γεμάτο κινδύνους και πολυπλοκότητες (Κόκκος, 2005:32)». Σύμφωνα με τον Tight M. η μάθηση 

θεωρείται ως μια σταθερή αλλαγή, η οποία προκαλείται με αφορμή εξωτερικών ερεθισμάτων στο 

σύστημα γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών του ανθρώπου. «Ενώ αρκετοί από 

τους θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Lewin, Dewey, Kolb Freire, Mezirow, Jarvis κ.ά.) 

θεωρούν ότι η μάθηση δεν τελειώνει με ένα αποτέλεσμα αλλά είναι μια συνεχής διεργασία, η οποία 

έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την επεξεργασία των εμπειριών και εμπεριέχει την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κοινωνικό του περίγυρο (Κόκκος, 2005:32) ».  

«Ο Jarvis διατυπώνει ότι η μάθηση είναι η διεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας 

σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συναισθήματα και ο Mezirow πρεσβεύει ότι η μάθηση 

είναι μια συνεχής διεργασία επανερμηνείας των εμπειριών η οποία επιτρέπει στο άτομο να 

κατανοεί πληρέστερα τα φαινόμενα και να συμμετέχει ενεργητικότερα στο κοινωνικό του 

γίγνεσθαι (Κόκκος, 2005:33) ». 
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Σε γενικές γραμμές ο άνθρωπος μαθαίνει αέναα, μέσα από τις προσωπικές καθημερινές 

ασχολίες, το χώρο εργασίας, την πραγματοποίηση ενός έργου, τις κοινωνικές του επαφές, μαθαίνει 

άτυπα και περιστασιακά. Αυτού του είδους η μάθηση ορίζεται ως άτυπη μάθηση ή άτυπη 

εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο Ν. 3879/10 στο ΦΕΚ 163/Α21-9-10, όπου οι μαθησιακές 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες 

αυτομόρφωσης, όπως π.χ. η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.  

Η άτυπη εκπαίδευση διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους τύπους εκπαίδευσης ως προς την 

πρόθεση. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε αλλά ως υποπροϊόν κάποιας άλλης δραστηριότητας, 

συνήθως δεν είναι σχεδιασμένη και χωρίς σαφή έμφαση μάθησης μπορεί να οδηγήσει στην 

απόκτηση πολύτιμων ικανοτήτων, γνώσεων και στάσεων (Lifelong Learning Council Queenland 

INC).  

Όταν όμως ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από ένα οργανωμένο θεσμικό φορέα και πλαίσιο και 

η ενέργεια της μάθησης είναι συνειδητή τότε εννοείται ότι πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

τυπικής εκπαίδευσης. Ο ορισμός της τυπικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στο Ν. 3879/10 στο 

ΦΕΚ 163/Α21-9-10, είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις 

δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Η τυπική 

εκπαίδευση λοιπόν λαμβάνει χώρα μέσω θεσμοθετημένων οργάνων και σκοπός τους είναι να 

παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση με αναγνωρισμένα αποτελέσματα και προσόντα, τέτοιοι 

φορείς είναι, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα πανεπιστήμια, τα κέντρα 

επαγγελματικής κατάρτισης (Lifelong Learning Council Queenland INC). Στην τυπική εκπαίδευση 

εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.  

Στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης  ο άνθρωπος μαθαίνει και αποκτά προσόντα ή 

δεξιότητες, ωστόσο όμως η μάθηση δεν είναι πρωτεύων ρόλος, όπως είναι επαγγελματικές 
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εταιρίες, πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

εθελοντικοί οργανισμοί (Lifelong Learning Council Queenland INC). Σύμφωνα με το  Ν. 3879/10 

στο ΦΕΚ 163/Α21-9-10, τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην 

απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

«Η έννοια εκπαίδευση ενηλίκων, όπως θα διαπιστωθεί και παρακάτω κατά τη γενικευμένης 

χρήση του όρου περιλαμβάνει όλες τις σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες που 

απευθύνονται σε ενήλικες (Κόκκος, 2005:37) ». Συνεπώς στο πλατύτατο και ευρύ πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων εννοούνται η αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η 

επιμόρφωση, η μαθητεία, η εκπαίδευση σε χώρους εργασίας, η πολυδιάστατη εκπαίδευση 

κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που πραγματοποιούνται με τρόπο οργανωμένο και 

συστηματικό. Επακόλουθο της συνεχιζόμενης μάθησης υπό το πλαίσιο της εκπαίδευσης δύναται ο 

άνθρωπος να ακολουθήσει με δυναμική και αξιώσεις τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντός του.   
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1.1 Διά Βίου Μάθηση 

Στις απαρχές του 21
ου

 αιώνα η φιλοσοφική που έχει αναπτυχθεί για την «δια βίου μάθηση» 

δεν αποτελεί μια νέα ανακάλυψη ή προσέγγιση, καθώς από τις αρχαίες κοινωνίες σε ολόκληρο τον 

κόσμο δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη «του μαθαίνειν» από τη στιγμή που γεννιέται ένας 

άνθρωπος μέχρι και τα βαθιά του γεράματα (Medel-Anonuevo, Ohsako, & Mauch, 2001). Όμως, 

στη σημερινή εποχή οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις διαπερνούν κάθε έκφανση της 

ατομικής και κοινωνικής ζωής ενός ανθρώπου και γι’ αυτό τονίζεται ο ρόλος του εξατομικευμένου 

εκπαιδευόμενου. Η διεθνής κοινότητα παρατηρώντας τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλους 

τις τομείς μιας κοινωνίας και ειδικότερα στις ικανότητες και δεξιότητες που έχει ένα άτομο, 

στέκεται ως αρωγός σε ιδεολογικές και πολιτικές εφαρμογές της δια βίου μάθησης.  

  Η προσέγγιση του όρου «διά βίου μάθηση» περικλείει πλήθος εννοιών και θεωριών, οι 

διεθνείς οργανισμοί την ορίζουν ως την αδιάλειπτη, εθελοντική και αυτo-υποκινουμένη επιδίωξη 

της γνώσης για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους σε ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. 

Σύμφωνα με τον ορισμό στο Ν. 3879/10, όπως αυτός αναφέρεται στο ΦΕΚ 163Σ/21-9-10, ως διά 

βίου μάθηση νοούνται όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής ενός 

ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική 

ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη, 

περιλαμβάνοντας την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.  

Με βάση τον παραπάνω ορισμό γίνεται αντιληπτό ότι η διά βίου μάθηση αναφέρεται σε 

όλους τους τύπους εκπαίδευσης, προωθώντας την μάθηση πέρα από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό 

μοντέλο και σε ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης ζωής ενός ανθρώπου, μάθηση που είναι ευέλικτη, 

διαφοροποιημένη και διαθέσιμη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σημεία (Delors, 1996) . Οι 

τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευσης του μέλλοντος, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση του 

Delors ήταν: 
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 Μαθαίνοντας το άτομο να γνωρίζει - ορθή χρήση και διαχείριση εργαλείων μάθησης και όχι 

απόκτηση δομημένης γνώσης, 

 Μαθαίνοντας το άτομο να κάνει - προετοιμασία των ατόμων για τους τύπους εργασιών που 

απαιτούνται τώρα και στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και  προσαρμογής 

της μάθησης σε μελλοντικά εργασιακά περιβάλλοντα,  

 Μαθαίνοντας το άτομο να ζει με άλλους και μαζί τους - ειρηνική επίλυση διαφορών και 

συγκρούσεων, ανακάλυψη άλλων ανθρώπων και των πολιτισμών τους, προώθηση της 

κοινότητας μέσω ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οικονομικής ανθεκτικότητας και 

κοινωνικής ένταξης,  

 Μαθαίνοντας το άτομο να είναι - συνεισφορά της εκπαίδευσης στην πλήρη ανάπτυξη του 

ατόμου: νου και σώμα, ευφυΐα, ευαισθησία, αισθητική εκτίμηση και πνευματικότητα.  

Το 1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε το έτος στη δια βίου μάθηση και σύμφωνα με την 

επισήμανση του Βεργίδη η επίσημη θέση ήταν: η διά βίου μάθηση είναι περισσότερο μια προσέγγιση 

που εστιάζει στις ευκαιρίες και στις διαδικασίες μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι 

ευκαιρίες και οι διαδικασίες τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσμούς, 

συμπεριλαμβανομένων, όχι μόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, αλλά και 

της οικογένειας, της επιχείρησης και των μέσων επικοινωνίας (Βεργίδης, Δια Βίου Εκπαίδευση και 

Εκπαιδευτική Πολιτική , 2000). Επιπλέον στον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διά 

βίου μάθηση αναφέρεται σε: κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, στο 

πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και  ή μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση 

(European-Commision, COM 2001/678). Η έμφαση που δίνεται είναι στην ανάπτυξη της 

ικανότητας μάθησης, όχι μόνο στα πλαίσια ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, αλλά στην 

επιδίωξη και ανάληψη πρωτοβουλιών από το ίδιο το άτομο, ώστε να προσαρμόζονται άμεσα στις 

επιταγές των μετα-βιομηχανοποιημένων κοινωνιών.  

Οι διαστάσεις που αποδίδονται στης διά βίου μάθηση καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ζωής 

ενός ανθρώπου και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) έχει τέσσερις αντικειμενικούς 

σκοπούς: την ατομική ολοκλήρωση, την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, την κοινωνική 
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ενσωμάτωση και την απασχολησιμότητα / προσαρμοστικότητα (European-Commision, COM 

2001/678).   

Με βάση τους ορισμούς των διεθνών οργανισμών, οι Aspin και Chapman έθεσαν την  

τριαδική φύση της διά βίου μάθησης, η οποία περικλείει τρεις βασικές αρχές που αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και είναι εξίσου σημαντικές, ώστε η προσέγγιση και ο σχεδιασμός της μάθησης να 

είναι καλύτερα σχεδιασμένος, συντονισμένος, συνεκτικός και συνεπής (Aspin, 2007). Οι αρχές 

αυτές, που διαπνέουν όλα τα διεθνή κείμενα, είναι για την επίτευξη και υλοποίηση του στόχου «διά 

βίου μάθηση για όλους» και αποτελεί την πρόκληση της σημερινής εποχής για τις κυβερνήσεις, 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπαιδευτές, και είναι:  

 για την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη,  

 για την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση,  

 για την κοινωνική ένταξη και τη δημοκρατική κατανόηση και δραστηριότητα είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής πολιτείας και ενός 

συνόλου κοινωνικών θεσμών (Aspin, 2007).  

Ο απεριόριστος χαρακτήρας της μάθησης και ειδικότερα της διά βίου μάθησης εκφράστηκε 

με ιδιαίτερη σαφήνεια και από τον Jarvis όπου την ορίζει ως τον συνδυασμό διαδικασιών κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου - σώμα (γενετικά, σωματικά και βιολογικά) και νους (γνώσεις, 

ικανότητες, συμπεριφορές, αξίες, συναισθήματα, πιστεύω και ιδανικά)- όπου βιώνει κοινωνικές 

καταστάσεις, των οποίων το αντιλαμβανόμενο περιεχόμενο μετασχηματίζεται γνωστικά, 

συναισθηματικά ή πρακτικά και ενσωματώνεται στο βιογραφικό του μεμονωμένου ατόμου 

συντελώντας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο (ή πιο έμπειρο) άτομο (Jarvis, 2007). Διαπιστώνεται 

λοιπόν ότι η φύση της δια βίου μάθησης συμβαίνει όπου ζει ένας άνθρωπος και δύναται να μάθει 

είτε επιδιώκοντας τη μάθηση αλλά και χωρίς να καταβάλει κάποια συνειδητή προσπάθεια (Jarvis, 

2007).  

Το θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο κινούνται οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και οι 

θέσεις που προβάλλουν, τίθεται με άμεσο αποδέκτη το άτομο και των ενεργειών που υλοποιούνται 

γύρω από αυτό. Επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση την ανάγκη εξατομικευμένης ανάληψης 
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πρωτοβουλιών για την προσωπική εξέλιξη και ανέλιξη του ατόμου σε συνάρτηση με τις 

στρατηγικές που χαράσσονται σε όλα τα είδη εκπαίδευσης τυπικά και μη τυπικά. Συνεπώς ο 

σκοπός της δια βίου μάθησης στο διεθνές στερέωμα είναι η παραγωγή υποκειμένων που 

αναβαθμίζουν συνεχώς της γνώσεις τους, προσαρμόζονται σε αναδυόμενες νέες συνθήκες και 

μετακινούνται εύκολα σε εταιρίες και χώρες (Πρόκου, 2007).  

Ο απεριόριστος χαρακτήρας της μάθησης και ειδικότερα της διά βίου μάθησης εκφράστηκε 

με ιδιαίτερη σαφήνεια και από τον Jarvis όπου την ορίζει ως τον συνδυασμό διαδικασιών κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου - σώμα (γενετικά, σωματικά και βιολογικά) και νους (γνώσεις, 

ικανότητες, συμπεριφορές, αξίες, συναισθήματα, πιστεύω και ιδανικά)- όπου βιώνει κοινωνικές 

καταστάσεις, των οποίων το αντιλαμβανόμενο περιεχόμενο μετασχηματίζεται γνωστικά, 

συναισθηματικά ή πρακτικά και ενσωματώνεται στο βιογραφικό του μεμονωμένου ατόμου 

συντελώντας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο (ή πιο έμπειρο) άτομο (Jarvis, 2007). Διαπιστώνεται 

λοιπόν ότι η φύση της δια βίου μάθησης συμβαίνει όπου ζει ένας άνθρωπος και δύναται να μάθει 

είτε επιδιώκοντας τη μάθηση αλλά και χωρίς να καταβάλει κάποια συνειδητή προσπάθεια (Jarvis, 

2007).  

Από την ανωτέρω παράθεση ορισμών είναι αντιληπτή η βαρύνουσα σημασία του όρου και 

όσων περικλείει, καθώς διαπιστώθηκε ότι το άτομο από τη στιγμή που γεννιέται βαίνει σε μια 

διαδικασία άτυπης μάθησης. Ο συνδυασμός των φορέων υλοποίησης τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης συνεισφέρουν στην προσπάθεια που καταβάλλει ο άνθρωπός, από τη νηπιακή ηλικία 

μέχρι και την συνταξιοδότηση, για την περαιτέρω ολοκλήρωση και πλήρη ενσωμάτωση του στο 

αέναα μεταβαλλόμενο οικονομικά, κοινωνικά, τεχνολογικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα χώρο 

του. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως από την εξατομικευμένη ανάληψη πρωτοβουλίας 

μάθησης για την διαμόρφωση της δικής του μαθησιακής διαδρομής.  
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1.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων 

«Ο όρος «εκπαίδευση ενηλίκων» ως έννοια είναι περισσότερο οριοθετημένη από αυτή της 

δια βίου μάθησης. Αναφέρεται στο οργανωμένο μέρος της διά βίου μάθησης που αφορά ενήλικες 

και ταυτόχρονα υποδηλώνει την ανθρωπιστική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο (Κόκκος, 2005:38), σύμφωνα και με τους ορισμούς που 

παρατίθενται από την UNESCO και τον OECD».  

Έτσι λοιπόν η UNESCO (1976) ορίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων σημαίνει το σύνολο των 

οργανωμένων εκπαιδευτικών διεργασιών, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη μέθοδο, 

είτε είναι τυπικής εκπαίδευσης είτε όχι, είτε για διεργασία που παρατείνει χρονικά ή αντικαθιστά την 

αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και τη μαθητεία, μέσω των οποίων 

τα άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις 

ικανότητες, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά ή επαγγελματικά τους προσόντα ή 

τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά 

τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια 

εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη (Martinez de 

Morentin de Goni, 2006, σσ. 59-60).            

Και ο OECD (ΟΟΣΑ - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ορίζει ότι η 

εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα 

σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης 

ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου 

που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητα του δεν είναι 

πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, 

γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό 

κοινωνικό σκοπό (Rogers, Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2002α).   

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αποτύπωση των διαφορών της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και της διά βίου μάθησης, οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες (Βολονάκης, 2009):   
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1. Ως προς το εννοιολογικό πεδίο: στην εκπαίδευση ενηλίκων έχουμε τις έννοιες εκπαίδευση και 

ενήλικες. Πρόκειται για οργανωμένη και σκόπιμη διαδικασία μάθησης που αφορά ενήλικα 

άτομα. Ενώ στην έννοια διά βίου μάθηση έχουμε τις έννοιες διά βίου και μάθηση που αφορά 

άτομα όλων των ηλικιών και τα οποία συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης 

οργανωμένης ή τυχαίας.  

2. Ως προς το σκοπό: στη διά βίου μάθηση ο σκοπός είναι γενικός και αρκετά υποχρεωτικός, ενώ 

στην εκπαίδευση ενηλίκων ο σκοπός είναι πιο συγκεκριμένος και εθελοντικός.  

3. Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν: ιδιομορφία ενηλίκων αλλά και του οργανωμένου 

πλαισίου εκπαίδευσης. Ενώ λοιπόν στη δια βίου μάθηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

οποιοδήποτε μέσο με σκοπό τη μάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων χρειαζόμαστε 

ειδικευμένους εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικές μεθόδους διδασκαλίας 

και σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους.           

Οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από τους διάφορους μελετητές για την εκπαίδευση 

ενηλίκων ποικίλουν, άλλοτε συγκλίνουν και άλλοτε χαρακτηρίζονται από αντιφατικές απόψεις. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι η θεωρία της ανδραγωγικής που θεμελιώθηκε από τον E. 

Lindeman, όμως η συμβολή του Malcolm Knowles ήταν αυτή που την ανέδειξε. Στην θεωρία αυτή 

τονίζεται η διαφορά του τρόπου που μαθαίνουν οι ενήλικες από τους ανήλικους και συνοψίζεται 

στις εξής θέσεις (Knowles, A theory of Adult Learning: Andragogy, 2011):  

 οι ενήλικοι παρακινούνται να μάθουν καθώς βιώνουν ανάγκες και ενδιαφέροντα που 

η μάθηση θα ικανοποιήσει,  

 ο προσανατολισμός των ενηλίκων προς την μάθηση έχει επίκεντρο τη ζωή τους,   

 οι εμπειρίες και τα βιώματα είναι το κυριότερο μέσο μάθησης των ενηλίκων,  

 οι ενήλικοι διακρίνονται για την βαθιά τους ανάγκη να αυτό-κατευθύνονται, 

 οι ενήλικοι μαθαίνουν διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία και   

 οι ενήλικοι επιθυμούν να τους σέβονται.  

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που προτείνονται από τον Knowles είναι (Knowles, What is 

Andragogy?, 1980): 
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 οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται την ανάγκη να μάθουν και ο εκπαιδευτής τους εκθέτει 

νέες προοπτικές για προσωπική ολοκλήρωση, μέσω οργανωμένου προγράμματος που 

θα στοχεύει στις ανάγκες τους, 

 το μαθησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, 

αμοιβαία προθυμία, ελευθερία έκφρασης και αποδοχή της διαφορετικότητας,   

 οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη της μαθησιακής εμπειρίας ως δικά τους 

οφέλη, 

 οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας,  

 οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, 

 η μαθησιακή διαδικασία σχετίζεται και κάνει χρήση των προσωπικών βιωμάτων των 

εκπαιδευόμενων και  

 οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πλήρη συναίσθηση της προόδου τους προς το προσδοκώ-

μενο αποτέλεσμα.   

«Η προσωποκεντρική θεωρία του Rogers προσεγγίζει την μάθηση από την οπτική ότι ο 

κάθε άνθρωπος έχει την φυσική τάση για ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση και διαθέτει ικανότητα 

για αυτοπροσδιορισμό, οι βασικές αρχές είναι (Κόκκος, 2005: 52)» 

 

 Ουσιαστική εκπαίδευση συντελείται όταν ο εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται ότι το 

αντικείμενο της έχει σχέση με τις προσωπικές ανάγκες και τους στόχους τους.  

 Η εκπαιδευτική διεργασία που απαιτεί αλλαγή στην οργάνωση και την αντίληψη του 

Εγώ γίνεται αντιληπτή ως απειλητική, και για αυτό το λόγο συναντά την αντίστασή του. 

 Η απειλητική για το Εγώ εκπαιδευτική διεργασία γίνεται ωστόσο ευκολότερα αποδεκτή 

όταν οι εξωτερικές πιέσεις περιοριστούν στο ελάχιστο.  

 Το άτομο μαθαίνει πολύ και αξιόλογα μέσα από την πράξη. 

 Η εκπαιδευτική διεργασία διευκολύνεται όταν οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν μέρος 

της ευθύνης του σχεδιασμού της. 
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 Η αναπροσδιοριζόμενη εκπαιδευτική διεργασία στην οποία το υποκείμενο εμπλέκεται 

με όλο του είναι εσωτερικεύεται βαθύτερα και τα αποτελέσματά της διατηρούνται 

περισσότερο χρόνο.  

 Η ανεξαρτησία του πνεύματος, η δημιουργικότητα, η εμπιστοσύνη στον εαυτό του 

διευκολύνονται όταν η αυτοκριτική και η αυτοαξιολόγηση θεωρούνται θεμελιώδεις 

αξίες, ενώ η αξιολόγηση από άλλους θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας. 

 Στον σύγχρονο κόσμο η πιο χρήσιμη μάθηση είναι του πώς το άτομο να μαθαίνει.  

Η θεωρία του Freire για την κοινωνική αλλαγή προσεγγίζει την μάθηση ως το μοχλό που θα 

οδηγήσει τα άτομα στη χειραφέτηση, στην αλλαγή των κοινωνικών δομών και στην κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών ανισοτήτων. «Κατά τον Freire η εκπαίδευση ενηλίκων ορίζεται ως η 

οργανωμένη προσπάθεια αν αμφισβητήσουν οι εκπαιδευόμενοι οτιδήποτε μέχρι πρότινος 

θεωρούσαν δεδομένο και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να το μετασχηματίσουν,  μέσω του 

κριτικού στοχασμού και της συνειδητοποίησης γύρω από τα πραγματικά προβλήματα (Κόκκος, 

2005:57)».Ο διάλογος είναι το μέσο επίτευξης ισότιμης σχέσης ανάμεσα σε δύο άτομα 

(εκπαιδευτής-εκπαιδευόμενος), όπου και τα δυο μέλη είναι αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο ως 

ίσους γνώστες σε μια κατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας. Επίσης κατά την μαθησιακή διεργασία 

να προβάλλονται τα προβλήματα των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής να δίνει το έναυσμα και 

μέσω εποικοδομητικού διαλόγου να ερμηνεύεται η πραγματικότητα και τα προβλήματά της έτσι 

όπως οι εκπαιδευόμενοι την αντιλαμβάνονται (Spener, 1992).      

Οι θεωρητικοί και μελετητές που έχουν ενασχοληθεί με την έννοια της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, τη σημασία και του ρόλου της διαπιστώνουν ότι στόχος της είναι η συμμετοχή των 

ενηλίκων σε οργανωμένες μαθησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι αντιληπτό ότι π 

ενήλικας που έρχεται σε επαφή με αυτήν είναι καταρχήν αυτοκινούμενος και η επιλογή του για 

περαιτέρω μάθηση εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι συνειδητή. Ωστόσο ο 

σχεδιασμός, η οργάνωση και η πορεία υλοποίησης οποιαδήποτε μαθησιακής διεργασίας πρέπει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι ο ενήλικας εισέρχεται στη μάθηση κουβαλώντας το δικό του απόθεμα 

εμπειριών, πιστεύω, αξιών και δεν μαθαίνει όπως ένας ανήλικος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
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είναι αυτά που τον διαφοροποιούν ως προς την προσέγγιση, την αφομοίωση, την ενσωμάτωση και 

την αντίληψη.    

 

 

1.3 Ενήλικας Εκπαιδευόμενος 

Η εκπαίδευση ενηλίκων απευθύνεται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε άτομα τα οποία 

θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν. Ωστόσο το ερώτημα που τίθεται και 

χρήζει εξηγήσεως είναι ποιος θεωρείται ενήλικος; Ο Rogers επισημαίνει την πολυπλοκότητα του 

ορισμού του ενήλικα, καθώς επιδέχεται πολλές ερμηνείες και εξετάζεται από διάφορες επιστήμες, 

όμως καταλήγει στις εξής βασικές θέσεις: 

 ο ενήλικας δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία του, μπορεί κάποιος να θεωρείται 

ηλικιακά ενήλικος, αλλά να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ενήλικο και 

 η ειδοποιός διαφορά του ενήλικου συνίσταται στο κατά πόσο βρίσκεται σε κατάσταση 

ενηλικιότητας (Γούλας, 2008).  

«Καταρχήν η λέξη ενήλικος ενδέχεται να αναφέρεται στο στάδιο της ζωής (κάθε άνθρωπος 

είναι παιδί, νέος και ενήλικος), μπορεί να παραπέμπει στην κοινωνική κατάσταση του ατόμου 

(αποδοχή από την κοινωνία ότι το άτομο ενσωματώνεται πλήρως στην κοινωνία), στο κοινωνικό 

υποσύνολο όπου ανήκει (ευδιάκριτη διαφορά ενηλίκων από ανήλικους) ή τέλος ο όρος ενήλικος να 

περικλείει ιδέες και αξίες (Rogers & Horrocks, Teaching Adults, Fourth Edition, 2010:44)». Η 

περιρρέουσα αντίληψη τείνει να διακρίνει τον ενήλικο από τον ανήλικο με βάση την ηλικία, 

παρόλα αυτά από νομικής πλευράς διαφέρει από χώρα σε χώρα η ηλικία ενηλικίωσης. Γι’ αυτό το 

λόγο οι ορισμοί που έχουν υιοθετηθεί από διεθνείς οργανισμούς είναι περισσότερο αφηρημένοι για 

να ανταποκρίνονται στους νόμους, τις κοινωνίες, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και την 

κουλτούρα της κάθε κρατικής οντότητας. Όπως για παράδειγμα στον ορισμό της UNECSO για την 

εκπαίδευση ενηλίκων που νοούνται ως ενήλικες άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία 

στην οποία ανήκουν.  
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«Έτσι λοιπόν η ενήλικη κατάσταση του ατόμου δεν προσδιορίζεται από το τυπικό κριτήριο 

της ηλικίας ενηλικίωσης, ούτε συνδέεται άμεσα με αυτήν, αλλά από το κατά πόσο βρίσκεται στην 

κατάσταση της ενηλικιότητας (Κόκκος, 2005:39)». Κατά την ενηλικιότητα επιτυγχάνεται από το 

άτομο η φυσική/σωματική ωριμότητα, η πλήρης ατομική ανάπτυξη, η αυτονομία στην λήψη 

αποφάσεων και ανάληψη ευθυνών. «Ο εντοπισμός των διαφορών ανάμεσα στον ανήλικο και τον 

ενήλικο όχι μόνο ως προς το κύρος και την αυτοεικόνα, Η ενηλικιότητα ως μια κατάσταση 

ύπαρξης που από τη μια δίνει κύρος και δικαιώματα και από την άλλη τα επιφορτίζει με 

δικαιώματα και υποχρεώσεις (Tight, 2002:16)».    

«Τα τρία χαρακτηριστικά - ωριμότητα, προοπτική και αυτονομία - είναι τα γνωρίσματα που 

σηματοδοτούν τον κοινωνικά αποδεκτό ενήλικο από τον ενήλικο σε κάποιες κοινωνίες (Rogers & 

Horrocks, Teaching Adults, Fourth Edition, 2010: 45)»και πιο συγκεκριμένα:  

 η ωριμότητα που αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο κατορθωμάτων, 

σχετικά σταθερά γνωρίσματα και ενδιαφέροντα/συμφέροντα, καθιερωμένα πρότυπα 

συμπεριφοράς, επίσης η ανθρώπινη ωριμότητα δεν είναι μόνο μια κατάσταση. Περιλαμβάνει 

την ιδέα της πλήρους ανάπτυξης και χρήσης όλων των δεξιοτήτων του ενήλικα και την 

διαδικασία επίτευξης περαιτέρω ωριμότητας.   

 η προοπτική που οδηγεί τους ενήλικες σε πιο ηχηρές κρίσεις, τόσο για τους ίδιους, όσο και για 

τους άλλους. Διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία, η οποία ανακαλείται σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, βοηθά τον ενήλικα σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση της ζωής και της 

κοινωνίας και αναπτύσσει την κριτική σκέψη σε σχέση με τους γύρω του,  

 η αυτονομία που είναι και το τρίτο στοιχείο του ενηλικιότητας, η υπευθυνότητα που διακρίνει 

το άτομο για τον ίδιο του τον εαυτό, για τις ανάγκες και την ανάπτυξή του.  

Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων συνοψίζονται σε (Wynne):  

 οι ενήλικες έχουν συσσωρευμένες εμπειρίες ζωής, εισέρχονται στη μάθηση με εμπειρίες και 

γνώσεις από διαφορετικούς τομείς. Τείνουν να προτιμούν πρακτικές δραστηριότητες μάθησης 

που τους επιτρέπει να ανακαλούν τις ήδη υπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις και είναι ικανοί 

να συσχετίζουν τα νέα δεδομένα με προηγούμενες εμπειρίες.  
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 οι ενήλικες έχουν καθιερωμένες απόψεις, αξίες, πιστεύω που απόκτησαν κατά τη διάρκεια του 

χρόνου μέσω των οικογενειών τους, τις σχέσεις, την εργασία, την πολιτική, την κοινωνία κ.α. 

Οι απόψεις αυτές δεν πρέπει να απορρίπτονται αλλά να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, 

 οι ενήλικες πρέπει να έχουν κίνητρα για μάθηση καθώς έτσι αυξάνουν την προσπάθειά τους 

όταν υποκινούνται από μια ανάγκη, ένα ενδιαφέρον ή μια επιθυμία για μάθηση. Επίσης 

παρακινούνται από το πόσο συσχετίζονται με το αντικείμενο προς μάθηση και πολύ 

περισσότερο όταν αυτό είναι σχετικό με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.  

 οι ενήλικες μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τη 

νοητική  ικανότητα τους, το μορφωτικό επίπεδο, την προσωπικότητα και το γνωστικό στυλ. Οι 

στρατηγικές διδασκαλίας πρέπει να προσβλέπουν και εξυπηρετούν τους διαφορετικούς 

ρυθμούς κατανόησης των εκπαιδευομένων. 

 Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα σε ένα δημοκρατικό, συμμετοχικό και συνεργατικό 

περιβάλλον. Οι ενήλικες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό του τι και πώς θα 

μάθουν και χρειάζονται ενεργητικές και όχι παθητικές μαθησιακές εμπειρίες.  

 Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι ώριμοι άνθρωποι και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

τέτοιοι. Η μέθοδος «επίπληξης» προκαλεί δυσαρέσκεια και απογοήτευση. 

 Οι ενήλικες προσανατολίζονται με βάση το στόχο, πρέπει να ξέρουν γιατί μαθαίνουν κάτι. Οι 

ανάγκες τους είναι συγκεκριμένες και άμεσες. Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας θεωριών 

παρουσιάζουν σημάδια ανυπομονησίας και τείνουν να μαθαίνουν όταν γνωρίζουν ποια θεωρία 

εφαρμόζεται σε κάποιο πρακτικό πρόβλημα. Οι ενήλικες ενδιαφέρονται περισσότερο στη 

θεωρία, όταν αυτή συνδέεται με πρακτική εφαρμογή.  

 Οι ενήλικες είναι αυτόνομοι και αυτοκατευθυνόμενοι, ως εκπαιδευόμενοι είναι αυτάρκεις και 

επιθυμούν να εργάζονται με το δικό τους ρυθμό. Τα άτομα μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι 

έτοιμα να μάθουν και όταν έχουν προσδιορίσει τις δικές τους ανάγκες για μάθηση.  

 Οι ενήλικες είναι πρακτικοί και έχουν μάθει να λύνουν προβλήματα. Είναι ανυπόμονοι με τους 

στόχους μάθησης ενός αντικειμένου όταν δεν υπάρχει άμεση εφαρμογή με τους δικούς τους 

στόχους. Οι ασκήσεις που βασίζονται σε προβλήματα που απαιτούν λύση και στηρίζονται σε 

δική τους προηγούμενη εμπειρία, παρέχουν πρακτική εφαρμογή των θεωριών που διδάχθηκαν.   

 Οι ενήλικες μερικές φορές κουράζονται με την παρακολούθηση μαθημάτων, οι περισσότεροι 

από αυτούς συνδυάζουν τις παρακολουθήσεις με εργασία, οικογένεια και άλλες υποχρεώσεις, 
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για αυτό το λόγο οι διδακτικές μέθοδοι πρέπει να ποικίλουν, να προσθέτουν ενδιαφέρον και 

ζωντάνια στην τάξη.  

 Οι ενήλικες συχνά ανησυχούν εάν ένας γηραιότερος ηλικιακά στην τάξη είναι σε θέση να 

συμμετέχει και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό για τους νεότερους εκπαιδευόμενους. Η δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι μετέχοντες αισθάνονται ότι συμβάλουν πολύτιμα λειτουργεί 

καθησυχαστικά.  

 Οι ενήλικες ενδέχεται να έχουν ανεπαρκή επίπεδα εμπιστοσύνης, που σημαίνει ότι εξαιτίας 

κακής προηγούμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας οδηγούνται σε αισθήματα ανεπάρκειας, φόβου 

και αποτυχίας.      

 Τους ενήλικες απασχολούν και άλλα ζητήματα όπως η οικογένεια, οι ευθύνες φροντίδας 

παιδιών ή ηλικιωμένων, η καριέρα, οι κοινωνικές δεσμεύσεις, ο χρόνος, το χρήμα, τα 

προγράμματα αλλά και οι μετακινήσεις τους.   

Ο ενήλικας λοιπόν όταν εισέρχεται σε μια σχεδιασμένη μαθησιακή δραστηριότητα 

εκπαίδευσης ενηλίκων διαθέτει προσωπικό απόθεμα εμπειριών, γνώσεων και αντιλήψεων. Για να 

επιτευχθεί ο στόχος και ο σκοπός του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να η κινητήριος 

δύναμη της διδασκαλίας να αντλήσει πολύτιμο υλικό από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.   

 

 

 

 

1.4 Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος εισέρχεται σε διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων έπειτα από 

δική του επιθυμία ή ανάγκη, όμως καθοριστικό ρόλο για την ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της 

μαθησιακής διεργασίας διαδραματίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Οι ενήλικες, ως εκπαιδευόμενοι 

διαθέτουν ποικίλα και αρκετά διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της μάθησης 
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από ένα ανήλικο. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά των ιδιαιτεροτήτων που 

παρουσιάζουν για να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να διεκπεραιώσει με επιτυχία 

την βασική αρχή που είναι οι ενήλικες να μάθουν. Ωστόσο όμως εκτός από αυτό θα πρέπει να είναι 

σε θέση να διαχειριστεί τις ανάγκες, τους προσανατολισμούς αλλά και τα απρόοπτα περιστατικά 

που ενδέχεται να προκύψουν.  

Καταρχήν ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση γενικότερα και ειδικότερα στη διά βίου μάθηση, 

να αποκτήσουν ικανότητες να είναι αυτοκινούμενοι και να επιτύχουν αυτοπραγμάτωση 

λαμβάνοντας την ευθύνη της δικής τους μάθησης και για να επιτευχθούν τα παραπάνω ο 

εκπαιδευτής πρέπει να θέσει τον εκπαιδευόμενο στο επίκεντρο της μαθησιακής δραστηριότητας 

(Wang & Sarbo, 2004).«Οι συνθήκες που επικρατούν κατά την εκπαίδευση ενηλίκων και οι 

διδακτικές προσεγγίσεις είναι: α) η μάθηση είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη στην οποία  

διδασκαλία δεν είναι ζωτικής σημασίας για να μάθει το άτομο, αλλά μπορεί να την εξυπηρετήσει, 

β) η μάθηση υποκινείται όταν υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στην εμπειρία του ατόμου και της 

αντίληψης που έχει για τον κόσμο, τότε οι εκπαιδευτές και εκπαιδευμένοι χρειάζεται να δομήσουν 

από κοινού τη μαθησιακή διεργασία για είναι συναφής με την ανάγκη μάθησης που την 

προκάλεσε, γ) οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία 

έτσι οι διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει σωκρατικές ή βοηθητικές παρά δασκαλοκεντρικές σε 

οποιεσδήποτε καταστάσεις μάθησης, δ)  οι ενήλικες κουβαλούν τις δικές τους εμπειρίες, πιστεύω, 

αξίες και ιδανικά ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τα ενσωματώσει στην μαθησιακή δραστηριότητα και 

τέλος ε) οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν το δικό τους κώδικα μέτρησης αυτοεκτίμησης, 

αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένοι στην ανθρώπινη πλευρά του εκπαιδευόμενου και να τονώνουν - να διατηρούν 

σε υψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του και να βελτιώνουν αποκλίνουσες 

συμπεριφορές (Jarvis, Adult Education and Lifelong Learning, Theory and Practice, 2010:133)».  

«Ο Knowles παρατήρησε ότι οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν κατανοούν γιατί κάτι 

είναι σημαντικό να το μάθουν ή να το κάνουν, έχουν την ελευθερία να μάθουν με το δικό τους 

τρόπο, η μάθηση βασίζεται στις εμπειρίες τους, η χρονική στιγμή ενδείκνυται για μάθηση και η 
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διαδικασία κινείται σε κλίμα θετικό και ενθαρρυντικό (Peterson). Ο εκπαιδευτής οφείλει να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η μαθησιακή διεργασία, να συντονίζει την ομάδα 

των εκπαιδευομένων, να την εμψυχώσει, να χρησιμοποιήσει ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας και 

να βοηθά στην ανάληψη πρωτοβουλιών (Γούλας, 2008:24)».  

«Κάποιες από τις βασικές ενεργητικές διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι ο καταιγισμός ιδεών, η συζήτηση, η μικρή εισήγηση, η προσχεδιασμένη 

εργασία, οι ομάδες εργασίας, η λύση προβλήματος, η μελέτη περίπτωσης, οι ερωτήσεις-απαντήσεις 

και η ενεργή συμμετοχή. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται για να αναδειχθούν και να 

αναπτυχθούν η πρωτοβουλία, η συλλογικότητα και η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Γούλας, 2008:42)». Να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι τεχνικές σχεδιάστηκαν στις αρχές 

που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν ως 

εκπαιδευόμενοι.  

Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτή μεταξύ του 

εκπαιδευόμενου και της παρεχόμενης γνώσης χρήζει ειδικής μέριμνας, καθώς σκοπός και 

επίκεντρο της μάθησης είναι το άτομο και όχι η απλή διαλεκτική δασκαλοκεντρική μέθοδος. Και ο 

ίδιος ο εκπαιδευτής αποτελεί υποκείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς οι δεξιότητες και 

γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο υπόκεινται εξέλιξη και μεταβολή ανάλογα με τις συνθήκες 

που κάθε φορά επικρατούν και για αυτό απαιτείται η διαρκής και συνεχής ενημέρωση και 

κατάρτιση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(Κ.Ε.Ε.) 

 

    Η επιτακτική ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει παρατηρηθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες, για να δύνανται όλοι οι πολίτες να ανταποκρίνονται στις ολοένα και 

αυξανόμενες απαιτήσεις της οικονομικής, επαγγελματικής, κοινωνικής, πολιτικής και προσωπικής 

τους ζωής, οδήγησε στην ίδρυση και την συγκρότηση δομών που θα κινούνται προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 συντέλεσε σε ριζικές 

αλλαγές στην εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

αυξήθηκαν οι δράσεις και ο αριθμός συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ 

τη δεκαετία του ’90 συντελέστηκαν θεσμικές αλλαγές στην αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Βεργίδης, Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: επιτεύγματα και δυσλειτουργίες).  

Για την λειτουργία ενός ποιοτικού, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος δια βίου 

μάθησης, το οποίο να καλύπτει το σύνολο της χώρας, κρίθηκε απαραίτητο να ιδρυθούν τα «Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων», αποτελώντας μια σύγχρονη προσέγγιση για τα ελληνικά δεδομένα της 

συνεχούς και ενδελεχούς μάθησης. Στα πλαίσια λοιπόν των στρατηγικών αυτών που υλοποιούνται 

από την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας ιδρύθηκαν τα εν 

λόγω κέντρα. Ο τρόπος λειτουργίας, οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων των Κέντρων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως είχε οριστεί από το πλαίσιο λειτουργίας (2
η
 Έκδοση 2005), 

παρατίθεται στα επόμενα υποκεφάλαια.                                                       
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2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Ε 

    Το έργο «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2.β.), 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και αποτελούσαν κρατικές δομές σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο (Ν. 3369/6-07-05). Η εφαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμού, συγκρότησης και 

συντονισμού προγραμμάτων δια βίου μάθησης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

μέσω του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) ανέλαβε και την διαχείριση 

των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.). Το οργανόγραμμα των Κ.Ε.Ε. στο σύστημα 

ιεραρχίας ήταν το εξής: η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετέπειτα Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ήταν ο φορέας πρότασης και λειτουργίας των Πράξεων (Έργα), το 

ΙΔ.Ε.Κ.Ε. ήταν φορέας υλοποίησης του έργου, η Ομάδα Έργου αποτελούσε κεντρικό όργανο 

συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου, οι Συντονιστές ομάδων που ήταν τα 

κεντρικά στελέχη συντόνιζαν τα περιφερειακά στελέχη και τέλος τα Στελέχη των Κ.Ε.Ε. 

επωμίζονταν την άμεση πραγμάτωση του εκάστοτε έργου. Τα Κ.Ε.Ε. συνιστούσαν μια καινοτόμα 

προσέγγιση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση.  

   Τα Κ.Ε.Ε. αποτέλεσαν αυτόνομες διοικητικές μονάδες υπαγόμενες στο Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., το 

οποίο ήταν και ο φορέας υλοποίησης του έργου  διαχειριζόταν τις συμβάσεις, τις αμοιβές των 

στελεχών και των εκπαιδευτών. Το κάθε πρόγραμμα που υλοποιούνταν δημοσιευόταν, στα τοπικά 

ΜΜΕ κατά κύριο λόγο και τα τελευταία χρόνια στις κεντρικές σελίδες του ΙΔΕΚΕ και των Κ.Ε.Ε, 

ακολουθούσε η συλλογή των αιτήσεων, η παραλαβή και επεξεργασία τους και τέλος  η επιλογή 

των εκπαιδευομένων από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές προσλαμβάνονταν μέσω 

προκηρύξεως, με απόφαση του ΙΔΕΚΕ μια φορά το χρόνο με βάση τα απαιτούμενα προσόντα. Σε 

κάθε Κ.Ε.Ε αποστέλλονταν η λίστα επιλογής εκπαιδευτών και τηρούνταν σειρά προτεραιότητας, 

με τον 1
ο
 της λίστας να ξεκινά στο 1

ο
 τμήμα, τον 2

ο
 εκπαιδευτή στο 2

ο
 τμήμα κτλ., ανάλογα με τον 

αριθμό των τμημάτων που πραγματοποιούνταν.. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος, από το 2005 μέχρι και τη μέρα που έκλεισαν τα Κ.Ε.Ε., οι εκπαιδευόμενοι έγραφαν 

ένα τεστ αξιολόγησης του προγράμματος. Από το 2005 και έπειτα διανέμονταν φυλλάδια τα οποία 

οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωναν ανώνυμα και αξιολογούσαν το πρόγραμμα, τους εκπαιδευτές, τα 
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στελέχη, τις εγκαταστάσεις και τα εκπαιδευτικά υλικά. Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης 

συμμετείχαν και οι εκπαιδευτές που και εκείνοι με την σειρά τους διατύπωναν τις θέσεις τους 

σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα που ολοκλήρωσαν, τα στελέχη, τα εκπαιδευτικά υλικά 

και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.  Αλλά και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης προέβαινε σε εξολοκλήρου 

αξιολόγηση του προγράμματος και ειδικότερα των εκπαιδευτών. Η Ομάδα Έργου που είχε 

αναλάβει και την διαχείριση των προγραμμάτων προέβαινε σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους 

αξιολόγησης για την καταγραφή αντικειμενικότερων αποτελεσμάτων. Η διαδικασία που 

ακολουθούνταν κατά την διάρκεια αυτών των ελέγχων ήταν η επιλογή 5 ή 6 προγραμμάτων και 

λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους έστελναν μέσω της τηλεματικής δικτύωσης των Κ.Ε.Ε. τον κωδικό 

του τμήματος που θα πραγματοποιούνταν η αξιολόγηση, συνήθως κατά την τελευταία συνάντηση 

του προγράμματος. Τα φυλλάδια της εσωτερικής αξιολόγησης συμπληρώνονταν από τους 

εκπαιδευομένους, έμπαιναν σε φάκελο και τον υπέγραφαν 3 εκπαιδευόμενοι. Ο φάκελος 

σφραγιζόταν και αποστελλόταν άμεσα στο κέντρο διαχείρισης του έργου στην Αθήνα. Οι 

διεργασίες της εξωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης είχε ως σκοπό να διερευνηθούν σε ποιο 

βαθμό πραγματοποιήθηκαν οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος, τυχόν αδυναμίες ή παραλείψεις 

στη διαδικασία ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και να επανασχεδιαστούν 

ορθολογικότερα τα επόμενα προγράμματα, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

   Τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονταν σε όλους 

τους ενήλικες της χώρας και αποτέλεσαν  «εργαλεία» ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής 

συνοχής. Τα Κ.Ε.Ε. ως εκπαιδευτικές μονάδες διακρίνονταν για την ευέλικτη λειτουργία τους διότι 

εξαιτίας της ακτινωτής τους δράσης υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων παντού μέσα 

στον νομό μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό εφόσον παρουσιαζόταν αίτημα υλοποίησης 

προγράμματος, τη σύνθεση των ομάδων στόχου καθώς απευθυνόταν σε ενήλικες ανεξάρτητα από 

εκπαιδευτικό, μορφωτικό, πολιτιστικό και ηλικιακό υπόβαθρο, αλλά και την διάρθρωση των 

προγραμμάτων σπουδών τους με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οι ομάδες στόχου, που 

ήταν όπως προαναφέρθηκε ομάδες ενηλίκων, αντιμετωπίζονταν πρωτίστως ανάλογα με τις 

ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν περιορίζονταν αντιθέτως διευρύνονταν με κύριο 

μέλημα την καταγραφή και ομαδοποίηση τους, ώστε να υλοποιούνται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα με στοχευόμενες συνιστώσες. Ο πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων αυτών 
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ήταν η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών με κεντρικό 

άξονα υλοποίησης την διάχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλη την έκταση της χώρας 

και τον εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών της κάθε περιοχής.     

   Τα Κ.Ε.Ε. από το 2007 διαιρούνταν σε 13 περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 

Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης) 

με παραρτήματα Κ.Ε.Ε. να λειτουργούν στους περισσότερους νομούς των περιφερειών αυτών. Το 

σύνολο των Κ.Ε.Ε. που λειτούργησαν στην ελληνική επικράτεια ήταν 56 με τον κεντρικό 

συντονισμό του έργου να διαχέεται επιμέρους στο εκάστοτε Κ.Ε.Ε. μέσω των στελεχών. Τα 

στελέχη του κάθε Κ.Ε.Ε. ήταν: ο Προϊστάμενος ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, ο Σύμβουλος 

Εκπαίδευσης και ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία επιφορτίζονταν με την 

πολυεπίπεδη εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, όφειλαν 

να τηρούν τους στόχους, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου. Ο 

Οδηγός Εφαρμογής των Κ.Ε.Ε για το έτος 2009-2010, που εκδόθηκε από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. 

διαφοροποιεί διοικητικά το οργανωτικό σχήμα μόνο ως προς τις ονομασίες των στελεχών, χωρίς 

ουσιαστικά να μεταβάλλει τις αρμοδιότητες τους. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης μετονομάζεται σε 

Προϊστάμενο, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης σε Υπεύθυνο και ο Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης σε 

Γραμματέα.  

   Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, έτσι όπως αυτά είχαν 

οριστεί από το πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Ε., ήταν η διοικητική οργάνωση, ο συντονισμός των 

δράσεων και η καθολική παρακολούθηση λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης 

αναλάμβανε τον συντονισμό της προετοιμασίας των τμημάτων εντός του νομού, τον συντονισμό 

και την παρακολούθηση της υλοποίησης των τμημάτων εκπαίδευσης, την επίλυση τυχόν 

προβλημάτων ανάπτυξης του Έργου (π.χ. εξασφάλιση χώρων εκπαίδευσης, εξοπλισμού, υποδο-

μών κ.ά.) και την διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές,  έφερε 

την ευθύνη της ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών για τη λειτουργία των 

εκάστοτε τμημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για την ενημέρωση όμως των φορέων και 

των πολιτών ήταν απαραίτητο να αναπτυχθούν και να προωθηθούν συνεργασίες με τους τοπικούς 
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φορείς, τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς, τους συλλόγους και τις ομάδες πολιτών, δηλαδή την  

επικοινωνιακή πολιτική επωμιζόταν ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Ακόμη η διάθεση ποικίλου 

επικοινωνιακού υλικού και η διοργάνωση εκδηλώσεων Κ.Ε.Ε. σε τοπικό επίπεδο υπαγόταν στις 

αρμοδιότητες του.   

   Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης αναλάμβανε τον ρόλο του διαμεσολαβητή για να 

επιτυγχάνεται  αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Ομάδα Έργου και στις Διοικητικές Μονάδες του 

ΙΔΕΚΕ, εκπονούσε τις μηνιαίες εκθέσεις για την πρόοδο του Έργου, συνεργαζόταν με τον 

εξωτερικό αξιολογητή του Έργου του Κ.Ε.Ε. και τηρούσε τα απαραίτητα έντυπα παρακολούθησης 

και υλοποίησης του Έργου. Τέλος, έφερε την ευθύνη υπογραφής και προώθησης όλων των 

εντύπων του Κ.Ε.Ε., την σύγκλιση των μηνιαίων συντονιστικών συναντήσεων των στελεχών και 

των εκπαιδευτών των Κ.Ε.Ε., όπως επίσης και της συμμετοχής στα σεμινάρια επιμόρφωσης και τις 

περιφερειακές συναντήσεις τους.  

   Στην δομή ιεραρχίας του Κ.Ε.Ε το δεύτερο στέλεχος αμέσως μετά τον Υπεύθυνο 

Εκπαίδευσης ήταν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης. Ο Σύμβουλος αναλάμβανε την ενημέρωση των 

υποψηφίων εκπαιδευομένων για τα παρεχόμενα από το Κ.Ε.Ε. εκπαιδευτικά προγράμματα, την 

συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων τους, την διαδικασία ανίχνευσης γνώσεων και των 

αναγκών των υποψηφίων εκπαιδευόμενων, την επιλογή και ένταξη εκπαιδευόμενων σε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης και τμήματα μάθησης και την αναλυτική καταγραφή των αποκληθεισών δεξιοτήτων 

των εκπαιδευόμενων. Η ανάθεση των τμημάτων σε εκπαιδευτές, η καθοδήγηση, εποπτεία και 

στήριξη των τελευταίων εντασσόταν στο πλαίσιο καθηκόντων του Συμβούλου. Η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος της συνολικής λειτουργίας των προγραμμάτων, όπως και η έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων παρακολούθησης υπάγονταν στην δικαιοδοσία του.    

  Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, εκτός από την άμεση και έμμεση επαφή που διατηρούσε με 

τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, συνεργαζόταν με τον εξωτερικό αξιολογητή, με τους 

Επιστημονικούς Συμβούλους και τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας παραγωγής εκπαιδευτικών 

υλικών για το εκπαιδευτικό έργο. Συμμετείχε ακόμη στην εκπόνηση μηνιαίων εκθέσεων για την 

πρόοδο του Έργου σε εκπαιδευτικό επίπεδο, στις συντονιστικές συναντήσεις, στα σεμινάρια 

επιμόρφωσης και τις περιφερειακές συναντήσεις των στελεχών και των εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε. 
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   Τέλος, ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης και γενικότερα το τεχνικό προσωπικό που 

ολοκλήρωνε την ιεραρχική διοικητική διαβάθμιση του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 

περιλαμβάνονταν: η τήρηση αρχείων και φακέλων του Κ.Ε.Ε., η υποστήριξη της τηλεματικής 

δικτύωσης, η ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων και η κίνηση της αλληλο-

γραφίας. Το τεχνικό προσωπικό συμμετείχε στις μηνιαίες συντονιστικές συναντήσεις των στελεχών 

και των εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε. για την τήρηση πρακτικών και αρχειακού υλικού.  

   Στο 1
ο
 και στο 2

ο
 πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Ε. του 2004 και 2005 αντίστοιχα, έτσι 

όπως αυτό δημοσιεύτηκε, ορίζονται ρητά το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων, το ωράριο 

εργασίας των υπαλλήλων, η εργασιακή σχέση ανάμεσα σε Κ.Ε.Ε.-ΙΔΕΚΕ με τα στελέχη και τους 

εκπαιδευτές, όπως επίσης οι προβλεπόμενες άδειες και άδειες ασθενείας. 

 

2.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

      Οι εκπαιδευτές των Κ.Ε.Ε διαδραμάτιζαν σημαίνοντα ρόλο στην λειτουργία τους, 

καθώς επιφορτίζονταν με το έργο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κινούμενοι σύμφωνα με 

τις αρχές και τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων λειτουργεί 

περισσότερο ως πρόσωπο που κατανοεί τις αντιδράσεις και στάσεις των εκπαιδευόμενων 

διευκολύνοντας της διεργασία της μάθησης και λιγότερο ως φορέας γνώσεων με τον παραδοσιακό 

διδακτικό χαρακτήρα. Πέραν λοιπόν της καθ’ αυτής διδασκαλίας σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

αντικείμενο επιφορτίζονται με επιμέρους στάδια ανάπτυξης και αξιοποίησης της ομάδας όπου 

διδάσκουν.     

   Ο Εκπαιδευτής οφείλει να πληροφορεί και να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους ως προς 

τη μαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχουν και να ενθαρρύνει 

τον εκπαιδευόμενο να εργασθεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του και τους στόχους που επιθυμεί 

να πετύχει. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας να δίνει θέματα για συζήτηση και προβληματισμό, 

να παρακολουθεί τη διεξαγωγή συζητήσεων, να επεμβαίνει στη διευθέτηση θεμάτων ή να 

παρακινεί τους εκπαιδευόμενους σε πιο ενεργή συμμετοχή και τέλος να απαντά σε ερωτήσεις, να 

επιλύει απορίες και να αποσαφηνίζει έννοιες του γνωστικού αντικειμένου. Ιδιαίτερη έμφαση 
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δίνεται στη  ικανότητα του εκπαιδευτή να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 

εκπαιδευόμενους και να επιτύχει αρμονική συνεργασία τόσο με τον ίδιο όσο και με τα άτομα της 

ομάδας. Επομένως η μέθοδος προσέγγισης της ομάδας πρέπει να αντανακλά την φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων για την επιτυχία του προγράμματος που υλοποιείται.   

   Ο ρόλος τους σε επίπεδο εργασιακής σχέσης με το Κ.Ε.Ε. περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

στα σεμινάρια επιμόρφωσης, τις περιφερειακές συναντήσεις και τις μηνιαίες συντονιστικές 

συναντήσεις των στελεχών και των εκπαιδευτών των Κ.Ε.Ε., τη συνεργασία με τις επιστημονικές 

ομάδες των Κ.Ε.Ε. και τη συμμετοχή στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του 

Έργου. Οι εκπαιδευτές των Κ.Ε.Ε. συνάπτουν συμβάσεις έργου με το ΙΔΕΚΕ που διαρκούν από το 

Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους (ένα εκπαιδευτικό έτος), περίοδο στην οποία 

καλούνται να διδάξουν σε τμήματα μάθησης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων και τους ρυθμούς ανάπτυξης κάθε Κ.Ε.Ε. Η έναρξη κάθε σύμβασης ταυτίζεται με 

την ημερομηνία έναρξης του τμήματος που διδάσκει ο εκπαιδευτής. Η αμοιβή τους ορίζεται για την 

κάθε ώρα που διδάσκουν.  Η κάθε εκπαιδευτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά με διάλειμμα διάρκειας 10 

λεπτών. Η τήρηση διαλλειμάτων κρίνεται καθοριστική για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση 

και υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών συναντήσεων με άτομα λιγότερα των 8 

εκπαιδευόμενων τα μαθήματα αναβάλλονται και δεν προβλέπεται αποζημίωση του εκπαιδευτή.  Σε 

περίπτωση 2 συνεχομένων αναβολών το τμήμα έκλεινε. Αμφότεροι εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενοι υπογράφουν σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση το παρουσιολόγιο εκπαιδευτών - 

εκπαιδευομένων. Η έκδοση του παρουσιολογίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από το 

σύστημα της τηλεματικής δικτύωσης των Κ.Ε.Ε., δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ή 

παρέμβαση π.χ. ένταξη νέων εκπαιδευομένων ερήμην του ΚΕΕ χειρόγραφα στο έντυπο. Ο 

εκπαιδευτής αναλαμβάνει την συμπλήρωση και την τήρησή του σε άριστη κατάσταση και την 

τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων. 
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2.3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 

   Στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενήλικες 

(άνεργοι και εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλο, μορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, θρησκεία 

κ.λπ.) ηλικίας 18 ετών και πάνω, με εξαίρεση τους εκπαιδευόμενους Τσιγγάνους ή κρατούμενους 

σε φυλακές ανηλίκων όπου το κατώτερο όριο ηλικίας τα 15 έτη. Μοναδικές προϋποθέσεις για τη 

συμμετοχή τους είναι αφενός η αναγνώριση και η αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους ότι η δια 

βίου μάθηση είναι μια διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους, την κοινωνία, τη χώρα και 

αφετέρου, οι περιορισμοί παρακολούθησης σε σχέση με την υφιστάμενη εκπαιδευτική κατάσταση - 

επίπεδο υποψηφίου, που προσδιορίζεται από το πρόγραμμα, το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει. 

   Η διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη σε τμήματα μάθησης είναι η συμπλήρωση 

αίτησης στην οποία αιτείται η παρακολούθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων (ιδιοχείρως ή 

ηλεκτρονικά, μέσω του τηλεματικού δικτύου Κ.Ε.Ε.) και έπειτα η συνέντευξη - κατάταξη σε τμήμα 

μάθησης από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν πέραν 

του ενός προγράμματα εφόσον  δεν συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των τμημάτων μάθησης που 

παρακολουθούν και τα τμήματα μάθησης δεν είναι προαπαιτούμενα ή συμπληρωματικά άλλων. 

Γενικότερα ο αριθμός των εκπαιδευομένων, που μπορούν να ενταχθούν σε ένα τμήμα μάθησης 

εξαρτάται από τον τύπο του τμήματος. Σε κάθε τμήμα μάθησης ο αριθμός των εκπαιδευόμενων 

κυμαίνεται μεταξύ των 15-20 ατόμων εάν το τμήμα υλοποιούσε πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης 

των 100 ωρών. Ο αριθμός των πρώτων 12 ατόμων αποτελεί και το ελάχιστο όριο έναρξης κάθε 

τμήματος μάθησης. Ενώ στα  τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, 

Μουσουλμανική Μειονότητα) μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή 

τουλάχιστον 12 ατόμων, και δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 18 άτομα. 

   Σε τμήματα με προσανατολισμό στον Πολιτισμό ή σε τμήματα πληροφοριακού 

χαρακτήρα ο αριθμός των εκπαιδευομένων μπορεί να φτάνει και τα 24 άτομα ανά τμήμα, ως 

ανώτατο όριο αλλά ο αριθμός αυτός ίσχυε κατά τις πρώτες 2 χρονιές λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Ο 

αριθμός των εκπαιδευομένων σε τμήματα πληροφορικής εξαρτάται από τον αριθμό των Η/Υ του 

αξιοποιούμενου εργαστηρίου πληροφορικής και σε κάθε περίπτωση  δεν μπορεί να ξεπερνά το 
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διπλάσιο των υφιστάμενων μονάδων Η/Υ (2 άτομα ανά Η/Υ). Το όριο που τίθεται για την ύπαρξη 

εργαστηρίου πληροφορικής στο Κ.Ε.Ε. είναι οι 8 Η/Υ. 

   Κάθε τμήμα μάθησης στην πόλη έδρα του Κ.Ε.Ε. πραγματοποιεί κατ’ ελάχιστο 2 

εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα διάρκεια τουλάχιστον 2 ωρών η κάθε μια. Σε τμήματα 

της περιφέρειας (εκτός πόλης έδρας του Κ.Ε.Ε., που προϋποθέτει μετακινήσεις εκπαιδευτών) 

πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα διάρκεια 3 ωρών η 

κάθε μια. Και για τις δυο περιπτώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευομένων, οι 

προαναφερόμενες συναντήσεις ή και ώρες ανά συνάντηση μπορούν να αυξηθούν, χωρίς όμως οι 

ώρες να ξεπερνούν τις 3 ώρες ανά συνάντηση. 

   Στα προγράμματα υψηλής ζήτησης θα μπορούσε να οργανώνει και να γνωστοποιεί εκ των 

προτέρων στους υποψηφίους την παροχή εκπαίδευσης σε διαφορετικούς ρυθμούς, υπερεντατικά 

τμήματα (4 εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα, 3ωρης διάρκειας), εντατικά τμήματα (3 

εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα, 3ωρης διάρκειας) και κανονικά τμήματα (2 

εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα, 3ωρης ή 2ωρης διάρκειας).  

   Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των τμημάτων μπορούν να υπάρξουν αλλαγές 

εκπαιδευόμενων λόγω αποχωρήσεων και είσοδος νέων. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων 

«κλειδώνει» τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του τμήματος και δεν επιδέχεται νέους 

εκπαιδευομένους καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του και μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η εν λόγω 

αριθμητική δικλείδα ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2005, από την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά δεν 

ίσχυε η είσοδος νέων εκπαιδευομένων πέραν της πρώτης εβδομάδας. Σε περιπτώσεις αποχώρησης 

εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και πέραν της προαναφερόμενης εβδομάδας, οι 

θέσεις δεν πληρούνται από άλλους. Εκπαιδευόμενοι με απουσίες πλέον του 10% του συνόλου των 

προβλεπόμενων ωρών του τμήματος δεν μπορούν να συνεχίσουν και κατά συνέπεια να πάρουν το 

προβλεπόμενο πιστοποιητικό. Για Εκπαιδευόμενους σε τμήματα ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

(Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα το προαναφερόμενο ποσοστό μπορεί να 

φτάσει το 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών). Το όριο των απουσιών από το 

εκπαιδευτικό έτος αυξήθηκε για την ομαλότερη λειτουργία των τμημάτων.   



 

 34 

   Σε τμήματα στα οποία μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευομένων, συμμετέχουν 

λιγότερα των 12 ατόμων επί τρεις συνεχόμενες συναντήσεις διακόπτονται. Εξαιρούνται τα 

τμήματα Τσιγγάνων, Φυλακισμένων και Μουσουλμανικής μειονότητας, στα οποία η διακοπή θα 

γίνεται ύστερα από συνεννόηση με το Θεματικό Υπεύθυνο για Ειδικές Ομάδες. Σε κάθε περίπτωση 

δε μπορεί να λειτουργήσει τμήμα με λιγότερα από 10 άτομα. Η διακοπή τμήματος αποτελεί 

προφανώς αξιολογικό κριτήριο σε επίπεδα: ανταπόκρισης του αντικειμένου μάθησης του τμήματος 

σε ανάγκες των εκπαιδευομένων, ικανότητες του εκπαιδευτή, επιλογή των Κ.Ε.Ε. κ.ά. Για κάθε 

τμήμα που διακόπτεται υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση του Συμβούλου Εκπαίδευσης, η οποία 

αποστέλλεται στην Ομάδα Έργου.  

   Η εκπαιδευτική λειτουργία των Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται σε δυο περιόδους με την Α΄ 

χειμερινή περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο και την Β΄ εαρινή περίοδο από το 

Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με την Ομάδα Έργου 

μπορούν να πραγματοποιηθούν και θερινά προγράμματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστος. Οι 

ενάρξεις τμημάτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά, στις αρχές (15 πρώτες 

ημερολογιακές ημέρες) κάθε μήνα.  

   Στην Ελλάδα εκτός από τα Κ.Ε.Ε συγκροτήθηκε και το δίκτυο με ονομασία «Δίκτυο 

Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ενηλίκων» σε συνεργασία με την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και τους Δήμους της 

χώρας. Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί κόμβο σε αυτή τη σύμπραξη καθώς και οι άλλες δομές Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. Κάθε Δήμος μπορεί να ενταχθεί στο Δίκτυο συγκροτώντας προς τούτο «Εργαστήριο 

Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ενηλίκων» υπογράφοντας σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με την 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί όσον αναφορά την καταλληλότητά τους από 

τον Προϊστάμενο του τοπικού Κ.Ε.Ε., έχουν προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης. Ωστόσο όμως το συγκεκριμένο έργο που αργότερα μετονομάστηκε σε «Δίκτυο 

Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ενηλίκων- ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» μετά την σύναψη μνημονίου συνεργασίας 

μεταξύ Δήμων και Γ.Γ.Δ.Β.Μ δεν προέβη στην υλοποίηση προγραμμάτων εξαιτίας της έλλειψης 

συντονισμού και οργάνωσης από πλευράς Δήμων.  

   Με δεδομένη την ακτινωτή δράση των Κ.Ε.Ε. τα τμήματα, που αναπτύσσονται εντός της 

έδρας του Κ.Ε.Ε. δεν μπορεί να ξεπερνούν σε αριθμό το 50% του συνόλου των προγραμμάτων του 



 

 35 

νομού και να είναι λιγότερα του 30% αυτών. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται μετά από σχετικό 

αίτημα στην Ομάδα Έργου, για Κ.Ε.Ε. που έχουν έδρα εκτός πρωτεύουσας νομού. Στην περίπτωση 

που η έδρα του Κ.Ε.Ε. δεν συμπίπτει με την πρωτεύουσα του νομού, το 40% των τμημάτων 

αναπτύσσονται στην έδρα του Κ.Ε.Ε., το 25% των τμημάτων στην πρωτεύουσα του νομού και το 

35% στους υπόλοιπους Δήμους. 

   Σε νομούς που υπάρχουν φυλακές, τα Κ.Ε.Ε. παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους 

κρατούμενους, μέσα στους χώρους των φυλάκων και με τη συνεργασία της Διεύθυνσής τους. Ήδη 

έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία αυτή μέσω της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

προς όλες τις φυλακές της χώρας. Επιπλέον σε νομούς με φυλακές, που δεν υπάρχουν Κ.Ε.Ε., η 

δράση καλύπτεται από Κ.Ε.Ε. όμορων νομών π.χ. οι φυλακές Ηρακλείου Κρήτης καλύπτονται από 

το Κ.Ε.Ε. Λασιθίου, οι φυλακές Χανίων από το Κ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, οι φυλακές Εύβοιας και Φωκίδας 

από το Κ.Ε.Ε. Βοιωτίας. 

    Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε τμήματος μάθησης εκδίδονται από την ΓΓΕΕ και το 

ΙΔΕΚΕ μέσω της Ομάδας Έργου πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις τα οποία διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Ε. 

για τη διανομή τους στους εκπαιδευόμενους. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, έτσι όπως αυτό 

ίσχυε από το εκπαιδευτικό έτος 2006-2207,  σε προγράμματα διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 75 

ωρών, απαιτείται η αποστολή στην Ομάδα Έργου βεβαίωσης ολοκλήρωσης του τμήματος, η οποία 

υπογράφεται από τον Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτές του τμήματος και τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του 

Κ.Ε.Ε. Και για το Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης, σε πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης των 

100 και μικρότερης ή ίσης των 250 ωρών, απαιτείται η αποστολή στην Ομάδα Έργου βεβαίωσης 

ολοκλήρωσης του τμήματος, η οποία υπογράφεται από τον Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτές του τμήματος 

και τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. Ενώ παράλληλα αποστέλλονται τα αποτελέσματα 

αξιολόγησης των εκπαιδευομένων υπογεγραμμένα, από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον 

Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. 

 

 



 

 36 

2.4  ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   Οι βασικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο πολίτης για να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις 

εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής του έχουν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα όσα ίσχυαν τις 

περασμένες δεκαετίες. Μετά το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει 

ότι οι νέες βασικές δεξιότητες, που αποτελούν τα εχέγγυα για την δραστηριοποίηση του ατόμου 

στην κοινωνία και οικονομία της γνώσης, είναι αυτές οι οποίες σχετίζονται με την πληροφορική, 

τις ξένες γλώσσες, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητες. Οι 

τελευταίες κρίνονται απαραίτητες για να μπορεί το άτομο να ανταπεξέρχεται σε καταστάσεις και 

προβλήματα της καθημερινότητας που αφορούν συναλλαγές, διαπροσωπική επικοινωνία, 

πολιτιστική έκφραση, συνεργασίες και ανάληψη πρωτοβουλιών σε επαγγελματικό επίπεδο.  

   Οι  ικανότητες του ατόμου που επιχειρείται να αναπτυχθούν με τα προγράμματα 

εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε σε ικανοποιητικό βαθμό αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις. 

Η κατευθυντήρια γραμμή των προγραμμάτων προσανατολίζεται, εκτός από την απόκτηση 

γνώσεων, στην σταδιακή βελτίωση των δεξιοτήτων του ενήλικα, ώστε να εκτελεί σωστά 

πολύπλοκες και ποικιλόμορφες εργασίες αλλά και στον τρόπο που ενστερνίζεται, αφομοιώνει, 

κρίνει και αλληλεπιδρά με το ευρύτερο περιβάλλον του. Οι ικανότητες αυτές διακρίνονται στις:  

 οργανωσιακή: ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά  

σε οργανισμούς, 

 πολιτιστική: ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί κριτικά τις διάφορες  

πολιτιστικές μορφές και να εκφράζει αυτοδημιουργικότητα,    

 τεχνική: ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την τεχνολογία με  

οξυδέρκεια και αποτελεσματικότητα, 

 επικοινωνιακή: ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί σε ένα ευρύ φάσμα  

τρόπων, ειδών, συστημάτων και γλωσσών, 

 προσωπική: ικανότητα του ατόμου να εκφράζει θέματα ταυτότητας και  

              προσωπικά ενδιαφέροντα, να αλληλεπιδρά σε ομάδες και να παράγει  

συνεργατικά αποτελέσματα και 

 κοινωνικοπολιτική: ικανότητα του ατόμου να αλληλεπιδρά σε ένα  
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κοινωνικό περιβάλλον, να κατανοεί και να συμμετέχει σε ποικίλους  

δημόσιους τομείς.  

   Τα γνωστικά πεδία, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, είναι τα ακόλουθα:  

A. Ο Γραμματισμός που αφορά αρχικά στην παραγωγή και την κατανόηση του 

προφορικού λόγου, ακολούθως στην ανάγνωση και τη γραφή, καθώς και στην ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης. Τα προγράμματα γραμματισμού στοχεύουν στην ικανότητα ενός 

ομιλητή ή αναγνώστη να κατανοήσει, να αντιληφθεί και να εκφραστεί χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα την ελληνική γλώσσα.  

Οι εκπαιδευόμενοι στα Κ.Ε.Ε. ασκούνται για να δύνανται να παράγουν γραπτό και 

προφορικό λόγο, να ανταποκρίνονται επαρκώς στις διαφορετικές επικοινωνιακές 

καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής, να ενημερώνονται και να αναπτύσσουν 

συνδυαστική σκέψη.   

B.  Ο Αριθμητισμός που αφορά σε ένα σύνολο ικανοτήτων, γνώσεων και 

στάσεων που οι ενήλικες πρέπει να κατέχουν για να χρησιμοποιούν ή να ερμηνεύουν 

δεδομένα που περιέχουν μαθηματικά στοιχεία. Ο στόχος των προγραμμάτων είναι το άτομο 

να καθίσταται «αριθμητικά εγγράμματο» για να διευκολύνεται η καθημερινότητα του και 

να μην εμποδίζεται η παραγωγικότητα και η απόδοσή του στον εργασιακό χώρο.  

Τα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. εστιάζουν στην εκπαίδευση των ατόμων ώστε να 

μπορούν να εκτελούν υπολογισμούς από μνήμης, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις 

μαθηματικές έννοιες και πράξεις και γενικότερα να αναπτύξουν κριτική στάση σε 

ποσοτικές πληροφορίες και δεδομένα.    

C. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας που αφορούν 

στη χρήση της πληροφορικής στον ιδιωτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο. Οι 

δραστηριότητες των Κ.Ε.Ε. στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
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τεχνολογίες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και επεξεργασία 

εγγράφων κειμένου και υπολογιστικών φύλλων, την εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου, 

την διαχείριση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη δημιουργία παρουσιάσεων.  

D. Ο Πολιτισμός και η Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου αφορά σε 

προγράμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και έκφραση της προσωπικότητας του 

ατόμου, κάτι που επιτυγχάνεται με την επαφή των εκπαιδευόμενων με διάφορες μορφές 

τέχνης και εξοικείωσή τους με αυτές, την γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς, την 

ανάπτυξη αλλά και ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών κλίσεων, την ανάδειξη των τοπικών 

πολιτιστικών παραδόσεων και την ένταξη τους στη σύγχρονη πραγματικότητα και την 

ενθάρρυνσή τους για ενεργό συμμετοχή στα κοινά.  

E. Η Συμβουλευτική σε Ειδικές Ομάδες (π.χ. φυλακισμένοι ή τσιγγάνοι) 

όπου η παρέμβαση των Κ.Ε.Ε. στοχεύει στην περίπτωση των τσιγγάνων στην αναβάθμιση 

των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης και στην περίπτωση των 

φυλακισμένων στην υποστήριξη τους και επανασύνδεσή τους με την εκπαιδευτική 

διαδικασία για την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία.        

   Ο σκελετός δόμησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που υλοποιηθήκαν από τα 

Κ.Ε.Ε., ήταν τα γνωστικά πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα επιμορφωτικά προγράμματα 

προσφέρονταν στις παρακάτω θεματικές ενότητες και κάθε μια από αυτές δομούνταν σε επιμέρους 

εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια 

από τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν.   

I. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 

i. Εισαγωγή στο αλφαβητικό σύστημα, 

ii. Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι, 

iii. Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι - Θέματα: Καθημερινής Ζωής, 

iv. Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι - Χώρος Εργασίας, 

v. Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ - Αξιοποίηση υπηρεσιών δημόσιου  

και ιδιωτικού τομέα, 

vi. Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ - Δικαιώματα πολίτη, 
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vii. Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ - Δικαιώματα εργαζομένου, 

viii. Δημιουργική Γραφή: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

ix. Δημιουργική Γραφή: Λογοτεχνία, 

x. Οικογενειακός Γραμματισμός,  

xi. Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι  

  σήμερα, 

xii. Τοπική Ιστορία. 

 

II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

i. Βασικά Αγγλικά, 

ii. Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, 

iii. Αγγλικά στον Τουρισμό, 

iv. Βασικά Γαλλικά, 

v. Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, 

vi. Γαλλικά στον Τουρισμό, 

vii. Βασικά Γερμανικά, 

viii. Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, 

ix. Γερμανικά στον Τουρισμό, 

x. Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

III. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

i. Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, 

ii. Μαθηματικά της  Αγοράς, 

iii. Στατιστική: Εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, 

iv. Οικογενειακός Αριθμητισμός. 
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IV. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

i. Πληροφορική Ι: Βασικό Επίπεδο, 

ii. Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της  

Πληροφορίας, 

iii. Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις -  

Βάσεις Δεδομένων, 

iv. Πληροφορική ΙV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά  

Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων, 

v. Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing, 

vi. Πληροφορική VI: Δυναμικές Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού. 

 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

i. Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας, 

ii. Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Επιχειρήσεις, 

iii. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

iv. Μάρκετινγκ, 

v. Χρηματοοικονομική - Λογιστική, 

vi. Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις. 

 

VI. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

i. Βασικοί Θεσμοί της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ii. Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 

iii. Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 

iv. Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών, 

v. Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση  
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του Νοικοκυριού, 

vi. Σωματική και Ψυχική Υγεία: Θέματα Αιχμής, 

vii. Διατροφή: Θέματα Αιχμής, 

viii. Γενικές Αρχές της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων - Πρώτες  

Βοήθειες.  

 

VII. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

i. Ιστορία της Τέχνης, 

ii. Θέατρο - Θεατρική Παιδεία, 

iii. Ακούγοντας Μουσική, 

iv. Ελληνική Μουσική, 

v. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, 

vi. Φωτογραφία και Κινηματογράφος, 

vii. Φωτογραφία, 

viii. Ελληνικός Κινηματογράφος, 

ix. Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, 

x. Μουσεία, 

xi. Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, 

xii. Βιβλία -Βιβλιοθήκες, 

xiii. Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες, 

xiv. Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών, 

xv. Δημιουργώντας τοπική εφημερίδα. 

 

VIII. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

i. Εκπαίδευση Τσιγγάνων Ι, 
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ii. Εκπαίδευση Τσιγγάνων ΙΙ, 

iii. Συμβουλευτική Τσιγγάνων, 

iv. Συμβουλευτική Κρατουμένων, 

v. Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών και  

Αιτούντων Άσυλο.  

 

   Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν και προγράμματα Δια Βίου 

Εκπαίδευσης που αφορούσαν αποφοίτους λυκείου και γυμνασίου, όπως επίσης και προετοιμασία 

ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού. Αξίζει να τονιστεί ότι τα προγράμματα που 

πραγματοποιούνταν σε κάθε εκπαιδευτικό έτος εναρμονίζονταν πλήρως με τις αρχές τις 

εκπαίδευσης ενηλίκων και οι εκπαιδευόμενοι αποτελούσαν το επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι ανάγκες, οι ρυθμοί μάθησης, η ενεργοποίηση και η συμμετοχή τους έγιναν οι 

βασικές παράμετροι και αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης για να γίνει η μάθηση όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη. Για τους ανωτέρω λόγους κάθε πρόγραμμα που ξεκινούσε την 

λειτουργία του λαμβάνονταν υπόψη τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του νομού, της πόλης ή του 

χωριού για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των ενηλίκων για μάθηση.  

   Ο σκοπός των προγραμμάτων που προσφέρονταν από τα Κ.Ε.Ε. δεν ήταν μόνο η 

υλοποίηση ενός τμήματος-προγράμματος παρέχοντας στείρες γνώσεις, αλλά η απόκτηση από τους 

ενήλικες νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Η επιτυχία των 

προγραμμάτων κρίνεται στον βαθμό που οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι καταφέρουν με αρωγό 

τα προγράμματα να εξασφαλίσουν καλύτερες προϋποθέσεις και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, να 

βελτιώσουν την καθημερινότητα τους σε επίπεδο ιδιωτικής και δημόσια ζωής και να ενισχυθεί η 

συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις και δραστηριότητες της ζωής τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Ο νομός Φλώρινας, σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της λειτουργίας των τμημάτων 

Κ.Ε.Ε. το Σεπτέμβριο του 2003, παρουσίαζε την ακόλουθη εικόνα με τoν πληθυσμό του νομού να 

αριθμεί 54.000 άτομα και την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εντοπίζεται στην 

πρωτεύουσα του ομωνύμου νομού και με δεύτερη μεγαλύτερη πόλη αυτήν του Αμυνταίου. Η 

πρωτοβάθμια διοικητική διαίρεση του νομού με βάση την προ δεκαετίας ισχύουσα τοπική 

αυτοδιοίκηση ήταν 88 κοινότητες, από τις οποίες το μεγαλύτερο πληθυσμό συγκέντρωνε ο δήμος 

Φιλώτα με 1.600 κατοίκους. Τα ανωτέρω δημογραφικά στοιχεία είχαν αντληθεί από την στατιστική 

υπηρεσία κατά την απογραφή του 1991. Στις πόλεις της Φλώρινας και του Αμυνταίου οι κάτοικοι 

δραστηριοποιούνταν στον τριτογενή τομέα παραγωγής, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην 

απασχόληση σε δημόσιες υπηρεσίες και τη ΔΕΗ. Οι κάτοικοι του υπόλοιπου νόμου 

απασχολούνταν στον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα παραγωγής, δηλαδή το γεωργικό και 

κτηνοτροφικό. 

Στο νομό λειτουργούσαν σχολεία όλων των βαθμίδων, σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών και εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, απευθυνόμενα 

εκπαιδευτικά κυρίως σε μαθητές, Πανεπιστημιακά Τμήματα Παιδαγωγικής, Τμήμα Βαλκανικών 

και τρία Τμήματα στο ΤΕΙ. Για τους ενήλικες του νομού οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες 

συμπληρωματικής εκπαίδευσης και μάθησης περιοριζόταν στις πρωτοβουλίες της Νομαρχιακής 

Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) και ορισμένων συλλόγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

νομός της Φλώρινας ως σταυροδρόμι πληθυσμών εμφανίζει πολιτισμικά ένα αξιόλογο και σύνθετο 

μωσαϊκό. Επιπλέον η γεωγραφική του θέση με ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές, οι οποίες 

απέχουν από μεγάλα αστικά κέντρα ήταν κάποιοι από τους παράγοντες που συντέλεσαν στη 

συγκρότηση και τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων καλύπτονταν μέχρι και το 2003 από την Ν.Ε.Λ.Ε. 

Φλώρινας. Η προσφορά του συγκεκριμένου φορέα από το 1983 μέχρι και το 1989 
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χαρακτηρίζονταν από την αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά του στην εκπαίδευση, κατάρτιση και 

επιμόρφωση των ενήλικων της τοπικής κοινωνίας. Παρόλα αυτά, η οικονομική και διοικητική 

υποβάθμιση που υπέστη η Ν.Ε.Λ.Ε. περιόρισε και αδρανοποίησε τις προσφερόμενες ευκαιρίες για 

την λειτουργία τμημάτων σε ενήλικες πολίτες, καθώς η λειτουργία των τμημάτων αφορούσε κατά 

κόρον ανέργους. 

Τα στελέχη του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2003 μέσα από συντονισμένες 

προσπάθειες φρόντισαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να αξιοποιηθούν 

στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες του νεοσύστατου Κ.Ε.Ε στην Φλώρινα. Οι πρώτες κινήσεις 

πραγματοποιήθηκαν μέσω συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.        

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. στην Φλώρινα από 

τον Νοέμβριο του 2004 μέχρι και το τέλος του το 2011. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω 

αρχειακής έρευνας, αφορούν τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, τα τμήματα που λειτούργησαν 

και τον αριθμό των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο σύνολό τους και χωριστά ανάλογα με το 

φύλο. Μέσα από πίνακες και αριθμητική απεικόνιση των τμημάτων δίνονται τα δεδομένα του 

έργου του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας.   

Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας επιφορτίζονταν με το έργο της ενημέρωσης, της 

υλοποίησης και της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των ενηλίκων του νομού. Οι 

συνεννοήσεις με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς, οι κοινοποιήσεις στα μέσα ενημέρωσης, 

οι επαφές με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και τους συλλόγους αποτελούσαν τα μέσα 

ενημέρωσης των ενηλίκων για τα προγράμματα που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Η ευρεία 

διασπορά των ενημερώσεων και κοινοποιήσεων αποσκοπούσε σε αμεσότερη διάχυση των 

πληροφοριών στο κοινό. Επίσης, τα στελέχη έκριναν πως στο πρώτο μάθημα κάθε τμήματος θα 

παρίστανται τα ίδια τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. για να γνωριστούν με τους εκπαιδευόμενους και να τους 

ενημερώσουν για το φορέα υλοποίησης του κάθε προγράμματος των Κ.Ε.Ε., τους στόχους, το 

περιεχόμενο και τους κανονισμούς λειτουργίας των σεμιναρίων. Επιπλέον, αποφασίστηκε να γίνει 

αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο 

υλοποίησης των προγραμμάτων (ενυπόγραφα παρουσιολόγια, επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών, 

ωρολόγιο πρόγραμμα, συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, δικαίωμα βεβαίωσης, δικαίωμα 
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εγγραφής μέλους στο τηλεματικό σύστημα των Κ.Ε.Ε. κλπ) καθώς επίσης και τη διανομή έντυπου 

ενημερωτικού υλικού.  

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 

Η έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2004-2005 ξεκινά τον Οκτώβριο του 2004 με την 

εγκατάσταση των στελεχών του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας στο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας, όπου και τα 

στελέχη (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Υπεύθυνη τεχνικής Υποστήριξης) 

συναντήθηκαν για την ενημέρωσή τους σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης, οργάνωσης, 

λειτουργίας, υποδομών και προοπτικής του Κ.Ε.Ε
1
. Η λειτουργία του Κ.Ε.Ε. κατά την έναρξη του 

εκπαιδευτικού έτους επικεντρώθηκε κυρίως στην οργάνωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

στελεχών και των προκαταρτικών δραστηριοτήτων λειτουργίας τμημάτων
2
, γεγονός που σήμανε:  

 την αποστολή δελτίων τύπου προς εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τοπικά 

κανάλια για τα προγράμματα του Κ.Ε.Ε., 

 την ανάρτηση ανακοινώσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης και 

  τον συντονισμό δραστηριοτήτων με την Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας. 

Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των πολιτών για τα προγράμματα του 

Κ.Ε.Ε. και παράλληλα άρχισε η συλλογή αιτήσεων εκπαιδευομένων για τα τμήματα Πληροφορικής 

που θα λειτουργούσαν (Βλ. παράρτημα την Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου και το Έντυπο 

Έναρξης-Λήξης Προγράμματος). Τα Μηνιαία Δελτία Φυσικού Αντικειμένου Κ.Ε.Ε. Φλώρινας 

αποτέλεσαν χρήσιμο οδηγό για την αποτύπωση των προγραμμάτων που διεξήχθηκαν κατά το 

εκπαιδευτικό έτος 2004-2005 (Βλ. παράρτημα το Μηνιαίο Δελτίο Φυσικού Αντικειμένου). Στους 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η πορεία των τμημάτων και η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων από την έναρξη μέχρι και την λήξη τους.   

Οι διαδικασίες που προβλέπονταν για την έναρξη τμημάτων πληροφορικής, όπως και κάθε 

άλλου προγράμματος που υλοποιούνταν, περιλάμβανε την συλλογή αιτήσεων υποψήφιων 

                                                           

1  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 11/10/2004.  
2  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 18/10/2004. 



 

 46 

εκπαιδευομένων, την κατάταξη τους σε επίπεδα, τον ορισμό ημέρας και ώρας λειτουργίας, την  

οριστικοποίηση των διαθέσιμων εκπαιδευτών κλπ. Έτσι τα τμήματα των Προγραμμάτων 

Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών επιμερίστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα για να επιτευχθεί 

πληρέστερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων - εκπαιδευομένων. Από την 

προσέλευση του κοινού και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας για την ύπαρξη 20 ατόμων 

ανά τμήμα, τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου ξεκίνησαν των Νοέμβριο του 2004 και ήταν 3 

τμήματα αρχαρίων-Βασικό Επίπεδο, 4 τμήματα Επίπεδο ΙΙ με την εισαγωγή στις βασικές έννοιες 

Η/Υ και 2 τμήματα Επιπέδου ΙΙΙ με την εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις - Βάσεις 

Δεδομένων.  

Η αρχή της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου ξεκινά αρχικά με 23 τμήματα, όπως 

διαπιστώνεται και από τα Μηνιαία Δελτία Φυσικού Αντικειμένου του Μάιου και του Ιουνίου 2005, 

11 στην πόλη της Φλώρινας, 3 στο Φιλώτα, 3 στη Λεβαία, 3 στις Πρέσπες και 3 στον Αετό
3
 
4
. Η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε βαθμό που η έναρξη κάποιων τμημάτων 

μετατοπίστηκε χρονικά για να είναι σε θέση το Κ.Ε.Ε. να εξασφαλίσει αίθουσες και εκπαιδευτές. 

Ακόμη λειτούργησαν και 3 τμήματα Πληροφορικής Βασικών Δεξιοτήτων ΙΙ που απευθύνονταν σε 

ενήλικές με γνώσεις πληροφορικής μεσαίου επιπέδου. Συνολικά λειτούργησαν 32 τμήματα 

Πληροφορικής, 20 στην Φλώρινα και τα υπόλοιπα στα ανωτέρω χωριά.  

Στον 1
ο
 πίνακα παρουσιάζεται η εικόνα των τμημάτων Πληροφορικής - Βασικές Δεξιότητες 

Ι κατά την έναρξή τους και στον 2
ο
 πίνακα η λήξη τους. Το εκπαιδευτικό έτος 2004-2005 

λειτούργησαν συνολικά 20 τμήματα με 320 εκπαιδευόμενους, εκ των οποίων οι 118 ήταν άντρες 

(36,87%) και οι 202 γυναίκες (63,13%). Από το σύνολο του γενικού πληθυσμού ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία τα προγράμματα εκπαίδευσης οι 305, με ποσοστό αποχώρησης 4,69% που μεταφράζεται 

αριθμητικά σε 15 άτομα. Με 11 άντρες (3,43%) μην ολοκληρώνουν τα προγράμματα και 4 

γυναίκες (1,26%).  

                                                           

3  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 21/02/2005 
4  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 01/03/2005 
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Ο 3
ος

 και 4
ος

 πίνακας απεικονίζει τα 12 τμήματα Πληροφορικής που λειτούργησαν Βασικού 

Επιπέδου ΙΙ και ΙΙΙ με τους εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν να ανέρχονται στους 226, από 

αυτούς οι 67 ήταν άντρες (29,65%) και οι 159 γυναίκες (70,35%). Όπως διαπιστώνεται από τον 4
ο
 

πίνακα το ποσοστό που ολοκλήρωσε με επιτυχία τα προγράμματα ανέρχεται σε 90,7% με τους 

αποχωρήσαντες να αποτελούν το 9,3%, δηλαδή 21 άτομα. Οι άντρες που δεν ολοκλήρωσαν τα 

προγράμματα ήταν 8 (3,53%) και οι γυναίκες 13 (5,76%.)  

Τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και λειτουργία ήταν αυτά της 

Πληροφορικής, γεγονός που διαπιστώνεται και από τον αριθμό των τμημάτων που οργανώθηκαν. 

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Πληροφορικής σύμφωνα με τα στελέχη του Κ.Ε.Ε ήταν ότι 

λειτούργησαν σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευομένων ήταν πολύ 

υψηλή. Οι εκπαιδευτές στις αναφορές τους ενημέρωσαν ότι τα σεμινάρια ήταν επιτυχημένα τόσο 

ως προς την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, όσο και ως προς την ομαλή εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο εξέφρασαν και κάποιες παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για το 

εκπαιδευτικό υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο θεωρούν ότι περιέχει αρκετές ασάφειες και ασυνέχειες 

και για το λόγο αυτό προχώρησαν σε ορισμένες τροποποιήσεις και αλλαγές με βάση και τις 

παρατηρήσεις των εκπαιδευόμενων
5
. Το μοναδικό σημείο προβληματισμού υπήρξε η διαρροή στα 

δυο τμήματα Εξειδικευμένων Γνώσεων 1 και 3, χωρίς ωστόσο να μειωθεί ο αριθμός των 

εκπαιδευομένων κάτω από τα 14-15 άτομα
6
. Οι διαρροές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών 

αλλά και των εκπαιδευτών, ενδέχεται να οφείλονται σε κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν 

με τις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. 

Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής Βασικές Δεξιότητες Ι 

Α/A  Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(1)  15/11/2004 --- 19 6 13 

2. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(2)  16/11/2004 --- 17 7 10 

3. 
Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(3) 

Φλώρινα 
18/11/2004 --- 19 7 12 

                                                           

5  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 03/03/2005 
6  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 21/02/2005 
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4. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(4)  07/03/2005 --- 20 9 11 

5. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(5)  09/03/2005 --- 20 8 12 

6. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(6)  11/03/2005 --- 20 3 17 

7. 
Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(7)  

12/03/2005 --- 16 16 0 

8. 
Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(8)  

10/03/2005 --- 18 11 7 

9. 
Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(9)  

07/03/2005 --- 14 3 11 

10. 
Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(10)  

10/03/2005 --- 13 6 7 

11. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(11)  10/03/2005 --- 14 7 7 

12. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(12)  10/03/2005 --- 14 7 7 

13. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(13)  08/03/2005 --- 15 8 7 

14. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(14)  07/03/2005 --- 12 2 10 

15. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(15)  07/03/2005 --- 13 2 11 

16. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(16)  09/03/2005 --- 12 2 10 

17. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(17)  07/03/2005 --- 20 6 14 

18. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(18)  09/03/2005 --- 16 3 13 

19. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(19)  08/03/2005 --- 14 3 11 

20. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(20)  11/03/2005 --- 14 2 12 

  Σύνολο 320 118 202 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής Βασικές Δεξιότητες Ι 

A

Α/A  
Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 

Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(1)  15/11/2004 14/02/2005 15 3 12 

2. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(2)  16/11/2004 16/02/2005 16 7 9 

3. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(3)  18/11/2004 17/02/2005 19 7 12 

4. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(4)  07/03/2005 15/06/2005 19 8 11 

5. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(5)  09/03/2005 01/06/2005 18 7 11 
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6. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(6)  11/03/2005 03/06/2005 20 3 17 

7. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(7)  12/03/2005 10/06/2005 16 16 0 

8. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(8)  10/03/2005 09/06/2005 12 6 6 

9. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(9)  07/03/2005 01/06/2005 14 3 11 

10. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(10)  10/03/2005 02/06/2005 13 6 7 

11. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(11)  10/03/2005 14/05/2005 14 7 7 

12. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(12)  10/03/2005 14/05/2005 14 7 7 

13. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(13)  08/03/2005 24/05/2005 15 8 7 

14. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(14)  07/03/2005 30/05/2005 12 2 10 

15. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(15)  07/03/2005 30/05/2005 13 2 11 

16. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(16)  09/03/2005 01/06/2005 12 2 10 

17. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(17)  07/03/2005 13/06/2005 19 5 14 

18. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(18)  09/03/2005 01/06/2005 16 3 13 

19. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(19)  08/03/2005 07/06/2005 14 3 11 

20. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες Ι(20)  11/03/2005 10/06/2005 14 2 12 

  Σύνολο 305 107 198 

 

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής Βασικές Δεξιότητες ΙΙ, ΙΙΙ 

A

Α/A  
Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 

Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(1)  16/11/2004 --- 20 5 15 

2. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(2)  17/11/2004 --- 16 1 15 

3. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(3)  19/11/2004 --- 17 5 12 

4. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(4)  18/11/2004 --- 20 7 13 

5. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(1)  15/11/2004 --- 18 6 12 

6. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(2)  19/11/2004 --- 17 8 9 

7. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(5)  07/03/2005 --- 19 7 12 
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8. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(6)  08/03/2005 --- 19 7 12 

9. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(7)  11/03/2005 --- 20 10 10 

10. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(3)  15/03/2005 --- 20 3 17 

11. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(4)  10/03/2005 --- 20 5 15 

12. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(5)  09/03/2005 --- 20 3 17 

  Σύνολο 226 67 159 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής Βασικές Δεξιότητες ΙΙ, ΙΙΙ 

A

Α/A  
Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 

Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(1)  16/11/2004 15/02/2005 18 4 14 

2. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(2)  17/11/2004 16/02/2005 14 1 13 

3. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(3)  19/11/2004 18/02/2007 16 4 12 

4. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(4)  18/11/2004 17/02/2005 18 6 12 

5. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(1)  15/11/2004 14/02/2005 14 6 8 

6. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(3)  19/11/2004 18/02/2005 14 6 8 

7. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(5)  07/03/2005 13/06/2005 18 7 11 

8. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(6)  08/03/2005 14/06/2005 19 7 12 

9. Πληροφορική: Βασικές δεξιότητες ΙΙ(7)  11/03/2005 03/06/2005 17 8 9 

10. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(4)  15/03/2005 07/06/2005 19 2 17 

11. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(5)  10/03/2005 09/06/2005 20 5 15 

12. Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες(6)  09/03/2005 08/06/2005 18 3 15 

  Σύνολο 205 59 146 

 

Στην θεματική ενότητα Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου εντάσσονται 

και τα 5 τμήματα «Ακούγοντας Μουσική» και το 1 τμήμα «Παραδοσιακή Μουσική» που 

σχεδιαστήκαν και υλοποιήθηκαν την εκπαιδευτική περίοδο 2004-2005. Από τον σχεδιασμό 
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τμήματος «Ακούγοντας Μουσική» στην πόλη της Φλώρινας και από τον ρυθμό υποβολής 

αιτήσεων κρίθηκε ότι το σεμινάριο μπορεί να ξεκινήσει στις 15/11/2004
7
. Με βάση το ενδιαφέρον 

που εκδηλώθηκε προέκυπτε η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας 2 τμημάτων, ένα στην πόλη της 

Φλώρινας και ένα στο Δήμο Φιλώτα, επιπλέον διαφάνηκε και το ενδεχόμενο έναρξης ενός τρίτου 

τμήματος στην πόλη της Φλώρινας εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντος από μια ομάδα 

νηπιαγωγών, για την διεξαγωγή ενός σεμιναρίου, σχετικού με τις μεθόδους διδασκαλίας σε παιδιά 

προσχολικής αγωγής.  Εκτιμήθηκε από τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε αλλά και του αρμόδιους εκπαιδευτές 

ότι το περιεχόμενο ενός τέτοιου σεμιναρίου συνάδει με τους στόχους του Προγράμματος. 

Αποφασίστηκε να ξεκινήσει μια ενημερωτική προσπάθεια στα Νηπιαγωγεία της πόλης, καθώς και 

η συλλογή αιτήσεων ενδιαφερομένων. Ως στόχος τέθηκε η έναρξη του σεμιναρίου να γίνει την 

1/12/04
8
, όπως και έγινε

9
. Το τρίτο τμήμα λοιπόν, «Ακούγοντας Μουσική» απευθυνόταν σε μια 

ομάδα 22 Νηπιαγωγών, έχοντας ως ειδικό περιεχόμενο τη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, το πρόγραμμα είχε εξειδικευμένη θεματολογία
10

.  

Τα προγράμματα «Ακούγοντας Μουσική» υπήρξαν απόλυτα επιτυχημένα με ένα μόλις 

άτομο να μην έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα από τον αρχικό συνολικό αριθμό των 62 

εκπαιδευομένων της χειμερινής περιόδου, και ειδικότερα του τρίτου τμήματος με τις 

εκπαιδευόμενες να παρακολουθούν ανελλιπώς και οι απουσίες να είναι ελάχιστες. Ο βαθμός 

ικανοποίησης από την ομάδα ήταν τέτοιος, ώστε οι ίδιες να συστήσουν σε συναδέλφους τους το 

πρόγραμμα και να υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από άλλη ομάδα νηπιαγωγών για την 

επανάληψη του σεμιναρίου στον επόμενο κύκλο. Ωστόσο, ένα αρνητικό στοιχείο που εντοπίστηκε 

από τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε όσον αφορά στα προγράμματα που έληξαν ήταν η απουσία της 

διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία θα βοηθούσε στην διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την 

πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον καλύτερο σχεδιασμό ανάλογων προγραμμάτων σε 

επόμενο εκπαιδευτικό κύκλο
11

.  

                                                           

7  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 9/11/2004. 
8  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 11/11/2004. 
9  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 15/11/2004. 
10  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 29/11/2004. 
11  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 21/02/2005. 
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Η επιτυχημένη λειτουργία του προγράμματος «Ακούγοντας Μουσική» με την ομάδα 

νηπιαγωγών στην πόλη της Φλώρινας είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος και από 

άλλες νηπιαγωγούς για την εκ νέου υλοποίηση του προγράμματος. Γεγονός που επαληθεύεται από 

τα 2 τμήματα που πραγματοποιήθηκαν τον εαρινό εκπαιδευτικό κύκλο 2004-2005
12

. Το πρώτο 

τμήμα που λειτούργησε απευθυνόταν σε μια ομάδα δασκάλων, με αντικείμενο τη διδασκαλία τη 

μουσικής σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και το δεύτερο τμήμα από ομάδα νηπιαγωγών, με 

αντικείμενο διδασκαλίας τη μουσική σε παιδιά προσχολικής και πρώτης ηλικίας. Ο αρμόδιος 

εκπαιδευτής αναζήτησε εκ νέου εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις 

απαιτήσεις των δασκάλων, σε συνδυασμό με το εισαγωγικό υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 
13

. Στο δεύτερο 

τμήμα που απευθυνόταν σε ομάδα νηπιαγωγών χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό από το 

προηγούμενο πρόγραμμα.  

Στο Δήμο Φιλώτα τον χειμερινό εκπαιδευτικό κύκλο πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα 

«Ακούγοντας Μουσική», στον οποίο συμμετείχαν ηλικιωμένοι της περιοχής και εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον να συνεχίσουν τα μαθήματα σε παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο. Το Κ.Ε.Ε. σε 

συνεργασία με τον αρμόδιο εκπαιδευτή, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας-ηλικιωμένοι 

θρακιώτες πρόσφυγες-, κατέληξαν στο περιεχόμενο του προγράμματος, το οποίο θα σχετίζεται με 

τη γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά της μουσικής παράδοσης της περιοχής, τα 

παραδοσιακά μουσικά όργανα, τους ρυθμούς και τα τραγούδια κλπ. Παράλληλα θα προχωρήσουν 

σε καταγραφή τραγουδιών και ρυθμών από τη Θράκη, τα οποί αποτελούν μέρος της πολιστικής 

κληρονομιάς και δεν έχουν καταγραφεί και θα δημιουργήσουν ένα μικρό τεύχος, το οποίο θα είναι 

στη διάθεση του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. το οποίο ονομάστηκε «Παραδοσιακή Μουσική»
14

.  

Η αξιολόγηση της υλοποίησης των 2 προγραμμάτων Ακούγοντας Μουσική και του ενός 

προγράμματος Παραδοσιακή Μουσική απέδειξε ότι τα σεμινάρια τόσο ως προς τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων, όσο και ως προς την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρξαν 

επιτυχημένα. Πιο συγκεκριμένα, στα 2 τμήματα που αποτελούνταν από ομάδες νηπιαγωγών και 

                                                           

12  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 14/02/2005.  
13  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 21/03/2005.  
14  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 04/04/2005.  
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δασκάλων, ο εκπαιδευτής αξιοποίησε το σχετικό υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε, ενώ στη συνέχεια 

παρουσίασε το υλικό που είχε ο ίδιος συλλέξει και σχετιζόταν με τη διδασκαλία της μουσικής σε 

παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στα θετικά καταγράφεται ότι οι εκπαιδευόμενοι 

ζήτησαν τη συνέχιση της συνεργασίας με το Κ.Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο στο ίδιο πρόγραμμα αλλά με 

άλλο γνωστικό αντικείμενο αναφορικά με τη Μουσική. 

    Ακόμη η αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος Παραδοσιακή Μουσική που 

υλοποιήθηκε στο Φιλώτα Φλώρινας αποτύπωσε ότι οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε όλες τις συναντήσεις, καθώς παρουσιάστηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά της 

Παραδοσιακής Μουσικής της περιοχή, δίνοντας έμφαση στο οργανολόγιο και στο ρυθμό της 

μουσικής. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση συγκεκριμένων παραδοσιακών τραγουδιών, 

χωρισμένων σε θεματικές ενότητες ( γαμήλια, αποκριάτικα, ερωτικά). Σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό συνεχίστηκε η καταγραφή από τους εκπαιδευόμενους τραγουδιών που  οι ίδιοι 

γνωρίζουν και δεν έχουν καταγραφεί
15

. Το τμήμα ολοκλήρωσε τα σεμινάρια «Παραδοσιακής 

Μουσικής» με επιτυχία αφού όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν ανελλιπώς.   

Στους πίνακες 5 και 6 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ο βαθμός επιτυχίας των τμημάτων, 

όπως αυτός αποτυπώθηκε παραπάνω τόσο από πλευράς στελεχών Κ.Ε.Ε. όσο και από πλευράς 

εκπαιδευομένων. Η έναρξη των τμημάτων ξεκινά με 120 άτομα από τα οποία ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία οι 114 με ποσοστό συμμετοχής 95%. Το ποσοστό των ανδρών στα εν λόγω τμήματα ήταν 

27,5% (33 άντρες) και των γυναικών 72,5% (87 γυναίκες). Από αυτούς δεν πιστοποιήθηκε με 

επιτυχία το 2,5% (3 άντρες) και από τις γυναίκες αντίστοιχα το 2,5% (3 γυναίκες).  

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμού  

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ακούγοντας μουσική(1)  15/11/2004 --- 20 20 0 

2. Ακούγοντας μουσική(2)  16/11/2004 --- 20 3 17 

3. Ακούγοντας μουσική(3) 1/12/2004 --- 22 1 21 

                                                           

15  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 10/06/2005.  
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4. Ακούγοντας μουσική (4)  07/03/2005 --- 17 0 17 

5. Ακούγοντας μουσική (5)  21/03/2005 --- 21 6 15 

6. Παραδοσιακή Μουσική (1)  05/04/2005 --- 20 3 17 

 Σύνολο 120 33 87 

 

Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Πολιτισμού 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ακούγοντας μουσική(1)  15/11/2004 31/01/2005 20 20 0 

2. Ακούγοντας μουσική(2)  16/11/2004 26/01/2005 20 3 17 

3. Ακούγοντας μουσική(3) 1/12/2004 16/02/2005 21 0 21 

4. Ακούγοντας μουσική (4)  07/03/2005 30/05/2005 17 0 17 

5. Ακούγοντας μουσική (5)  21/03/2005 06/06/2005 18 6 12 

6. Παραδοσιακή Μουσική (1)  05/04/2005 14/06/2005 18 1 17 

 Σύνολο 114 30 84 

 

 Στην θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία εντάσσονται και τα τμήματα: 

Αξιοποίησης των Υπηρεσιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Δικαιώματα Εργαζομένου, 

Οικογενειακού Γραμματισμού, Καθημερινής Ζωής και Τοπικής Ιστορίας. Τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. 

αποφάσισαν λοιπόν να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθυνόμενοι σε μια ομάδα 

ενηλίκων, που ήταν οι ηλικιωμένοι της πόλης. Στα πλαίσια των προγραμμάτων Γραμματισμού 

ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Φλώρινας
16

. Ο Υπεύθυνος λειτουργίας 

του ΚΑΠΗ ενημέρωσε το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από 25 περίπου ηλικιωμένους για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αριθμός που αυξήθηκε εν τέλει και  λειτούργησαν 2 τμήματα με 

                                                           

16  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 11/11/2004. 
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22 και 20 άτομα αντίστοιχα
17

 με 2 τμήματα Αξιοποίησης των Υπηρεσιών Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα. 

Ο Υπεύθυνος και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης μελέτησαν ενδελεχώς το σχετικό εκπαιδευτικό 

υλικό και σε συνεννόηση με τις εκπαιδεύτριες ανέπτυξαν τη διαδικασία υλοποίησης του 

προγράμματος. Πιο αναλυτικά οι στόχοι που τέθηκαν ήταν:  

 Παρουσίαση του περιεχομένου, των στόχων και της διαδικασίας υλοποίησης του 

προγράμματος, σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της ομάδας (ηλικία, προσδοκίες, 

ανομοιογένεια κλπ), 

 Αναλυτική συζήτηση του περιεχομένου, της μορφής και των μεθόδων αξιοποίησης του 

εκπαιδευτικού υλικού του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με την 

ομάδα – στόχο. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτριών τους δόθηκε έντυπο υλικό, 

καθώς και CD, έτσι ώστε να το μελετήσουν προσεκτικά και να σχεδιάσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία, 

 Ανταλλαγή απόψεων για τις εκπαιδευτικές μεθόδους διερεύνησης των αναγκών των 

εκπαιδευομένων, με την αξιοποίηση ενός ερωτηματολογίου στην πρώτη συνάντηση, το 

οποίο θα δημιουργηθεί από τις εκπαιδεύτριες ad hoc και 

 Αναλυτική ενημέρωση για τη λειτουργία των τμημάτων, τα σχετικά έντυπα, το ωράριο 

και τις υποχρεώσεις τους. 

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος Γραμματισμού «Αξιοποίησης Υπηρεσιών του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα», σύμφωνα με τις εκπαιδεύτριες, κρίθηκε θετικά από τους 

ηλικιωμένους και πιο συγκεκριμένα οι ηλικιωμένοι ανταποκρίθηκαν θετικά στις ενότητες που 

αφορούν τις καθημερινές τους συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες
18

. Παρ’ όλα αυτά οι 

εκπαιδεύτριες τόνισαν τις δυσκολίες που είχαν αρχικά στην παρουσίαση των στόχων και του 

περιεχομένου των προγραμμάτων, αφού πρόκειται για κάτι αρκετά πρωτοποριακό για την περιοχή 

και το κοινό ήταν επιφυλακτικό. Οι εκπαιδευόμενοι ωστόσο ζήτησαν σε μελλοντική εκπαιδευτική 

                                                           

17  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 25/11/2004 
18  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 27/04/2005. 
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περίοδο να συμμετέχουν σε πρόγραμμα που θα άπτεται των αναγκών τους
19

. Γεγονός που 

αποτυπώνεται και στον 6
ο
 πίνακα, όπου αναγράφονται τα 42 άτομα που ξεκίνησαν και 

ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.   

Το εκπαιδευτικό υλικό που διανεμήθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό κρίθηκε ως ικανοποιητικό, 

σε ορισμένα σημεία μόνο τροποποιήθηκε για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης 

(σύνθεση) ηλικιακής ομάδας, όπως πχ την αλλαγή κάποιων εντύπων με την αξιοποίηση σχετικών 

στοιχείων από τις τοπικές υπηρεσίες. Ακόμα, κάποιες ενότητες δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν 

με τη συγκεκριμένη ομάδα (πχ αυτές που συνδυάζουν τη χρήση του Internet) και κατά συνέπεια 

εξαιρέθηκαν
20

.   

Πίνακας 7: Έναρξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1

1.  

Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα 
01/12/2004 --- 22 22 0 

2.   
Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα 
01/12/2004 --- 20 20 0 

 Σύνολο 42 42 0 

 

Πίνακας 8: Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1.  
Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα 
01/12/2004 30/05/2005 22 22 0 

2.  
Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα 
01/12/2004 30/05/2005 20 20 0 

 Σύνολο 42 42 0 

 

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα Εργαζομένου» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΗ Φλώρινας
21

, να σημειωθεί ότι οι διεργασίες είχαν 

                                                           

19  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 19/05/2005.  
20  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 27/04/2005.  
21  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 06/12/2004.  
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ξεκινήσει στον χειμερινό κύκλο σεμιναρίων αλλά αναβλήθηκε η έναρξή του εξαιτίας τεχνικών 

δυσκολιών (αντικρουόμενες οδηγίες από την ομάδα έργου, ασυνέπεια στελεχών ΚΕΕ 

αναβλητικότητα για την ημερομηνία έναρξης)
22

. Κατά την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο τα 

Στελέχη του Κ.Ε.Ε. ενεργοποίησαν άμεσα όλες τις διαδικασίες για την άμεση έναρξη των 

σεμιναρίων όπως: την ενημέρωση των εκπαιδευτριών για τους στόχους των προγραμμάτων, το 

εκπαιδευτικό υλικό, το ωράριο, τα έντυπα κλπ  

Η ενημέρωση των εκπαιδευτριών από τα στελέχη σήμαινε: την αναφορά για το θεσμό της 

Δια βίου Εκπαίδευσης, τους φορείς υλοποίησης του έργου των Κ.Ε.Ε. (Γ.Γ.Ε.Ε., Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), τους 

γενικούς στόχους των προγραμμάτων, τις ομάδες ενηλίκων της περιοχής κλπ, την παρουσίαση του 

προφίλ της συγκεκριμένης ομάδας υποψήφιων εκπαιδευόμενων, της πορείας οργάνωσης των 

προγραμμάτων, των συγκεκριμένων στόχων και των μεθόδων υλοποίησής τους και την αναλυτική 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης και των θεματικών 

ενοτήτων του. Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κάποιες θεματικές 

ενότητες από παρεμφερή εκπαιδευτικά πακέτα (Βασικές και Νέες Βασικές Δεξιότητες στην 

Εργασία, Δικαιώματα Πολίτη κλπ), στο βαθμό που η ομάδα εργαζομένων το ζητήσει. Επιπλέον, 

αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν κάποια έντυπα από τον εργασιακό χώρο των εκπαιδευομένων 

(ΔΕΗ), έτσι ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα ως παραδείγματα
23

. 

Στα 2 τμήματα που λειτούργησαν συμμετείχαν συνολικά 33 άτομα, από τους οποίους οι 24 

ήταν άντρες (72,73%) και οι 9 γυναίκες, σε ποσοστό μόλις 27,27%. Από τους πίνακες (9 και 10) 

έναρξης και λήξης των τμημάτων παρατηρείται ότι τα σεμινάρια ως προς την παρακολούθηση 

κρίθηκαν επιτυχημένα, καθώς ο αριθμός των ατόμων που ξεκίνησε είναι ίδιος με αυτόν της λήξης. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αξιολογείται ως καλό, ωστόσο επισημαίνεται ότι 

εξαιτίας της ειδικής σύνθεσης των δυο ομάδων εκπαιδευομένων (εργαζόμενοι  ΔΕΗ) απαιτούνταν 

προσαρμογές για την κάλυψη των ιδιαίτερα εργασιακών τους χαρακτηριστικών
24

. Για το λόγω 

αυτό οι εκπαιδεύτριες του προγράμματος χρησιμοποίησαν επιπλέον υλικό από τις διάφορες 

                                                           

22  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 13/12/2004.   
23  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 12/01/2005.  
 
24  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 27/04/2005.  
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υπηρεσίες του ΔΕΗ, αξίζει να αναφερθεί ότι το υλικό αυτό στο τέλος του προγράμματος απεστάλη 

στην Ομάδα Έργου
25

.      

Πίνακας 9: Έναρξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Δικαιώματα Εργαζομένου 17/01/2005 --- 15 12 3 

2. Δικαιώματα Εργαζομένου 17/01/2005 --- 18 12 6 

 Σύνολο 33 24 9 

 

Πίνακας 10: Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Δικαιώματα Εργαζομένου 17/01/2005 30/05/2005 15 12 3 

2 . Δικαιώματα Εργαζομένου 17/01/2005 30/05/2005 18 12 6 

 Σύνολο 33 24 9 

 

Τα προγράμματα για το τμήμα «Οικογενειακού Γραμματισμού» στο Αμμοχώρι, στο 

Μεσοχώρι και στον Άγιο Παντελεήμονα ξεκίνησαν, αφού προηγήθηκαν συναντήσεις τον 

Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και τις εκπαιδεύτριες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και το 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. Επιπλέον εξαιτίας της ιδιομορφίας των τμημάτων 

αφού αποτελούνταν κατά βάσει από νεαρές μητέρες χωριών αποφασίστηκε η σταδιακή 

ενσωμάτωση διαφόρων άλλων θεμάτων «Γραμματισμού» από το υπάρχον υλικό. Ο στόχος των 

προγραμμάτων ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής για την υποστήριξη των 

παιδιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.  

Τα προγράμματα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελλοντική συμμετοχή τους σε προγράμματα που πρόκειται να 

                                                           

25  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 19/05/2005.  
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υλοποιηθούν και τον ιδιαίτερο ζήλο παρακολούθησης που επέδειξαν κατά την διεξαγωγή των 

μαθημάτων
26

. Στους πίνακες 11 και 12 επιβεβαιώνεται η παραπάνω διαπίστωση ότι από τις 47 

γυναίκες που ξεκίνησαν το πρόγραμμα, οι 46 το ολοκλήρωσαν με επιτυχία, σε ποσοστό 97,87%.  

Πίνακας 11: Έναρξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Οικογενειακός Γραμματισμός (1)  08/02/2005 --- 18 0 18 

2. Οικογενειακός Γραμματισμός (2)  18/03/2005 --- 15 0 15 

3. Οικογενειακός Γραμματισμός (3) 15/03/2005 --- 14 0 14 

 Σύνολο 47 0 47 

 

Πίνακας 12 λήξη τμημάτων 

A/A Aντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Οικογενειακός Γραμματισμός (1)  08/02/2005 22/04/2005 17 0 17 

2. Οικογενειακός Γραμματισμός (2)  18/03/2005 27/05/2005 15 0 15 

3. Οικογενειακός Γραμματισμός (3) 15/03/2005 26/05/2005 14 0 14 

 Σύνολο 46 0 46 

 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Γραμματισμού υλοποιήθηκε και το πρόγραμμα 

«Καθημερινή Ζωή», σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ του Δήμου Φιλώτα, έπειτα από επαφές, 

συναντήσεις και συνεννοήσεις του Υπεύθυνου και του Συμβούλου Εκπαίδευσης, αφενός με την 

εκπαιδεύτρια και αφετέρου με τον αρμόδιο του ΚΑΠΗ. Κατά την προετοιμασία των σεμιναρίων 

του προγράμματος τα θέματα που απασχόλησαν τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. αφορούσαν κυρίως την 

                                                           

26  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Εκθέσεις Υπευθύνου και Συμβούλου Εκπαίδευσης, Μάιος 2005   
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εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τα άτομα του τμήματος (20 στον αριθμό) παρουσίαζαν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που έχρισαν προσοχής για την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος
27

.  

Οι ηλικιωμένοι που απάρτιζαν το τμήμα ήταν στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι δημοτικού, 

ενώ υπάρχουν και ορισμένοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα 

προσαρμόστηκε στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας προς διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθησιακών τους δυνατοτήτων
28

. Το εκπαιδευτικό υλικό 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τμήματος και κάποια θέματα γραμματισμού, έτσι όπως 

προβλέπονταν από το πρόγραμμα, (συνδυασμός θεματικών ενοτήτων ενσωματώθηκαν θέματα 

γραμματισμού ενότητες από άλλα προγράμματα) δεν ενσωματώθηκαν καθώς είτε δεν μπορούσαν 

να λειτουργήσουν σε άτομα μεγάλης ηλικίας  είτε δεν είχαν νόημα σε μικρές επαρχιακές 

κοινότητες (π.χ. προγράμματα κινηματογράφου, μέσα μεταφοράς)
29

. Η επιτυχία του τμήματος 

κρίνεται και από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και το 

ολοκλήρωσαν και οι 20. Να αναφερθεί ότι τα μαθήματα του τμήματος πραγματοποιηθήκαν στην 

αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλώτα που παραχωρήθηκε.  

Πίνακας 13: Έναρξη - Λήξη τμήματος 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης  Ημ. Λήξης  
Αριθμός 

Εκπ/νων  
Άνδρες  Γυναίκες  

 Καθημερινή Ζωή  (1)  21/03/2005 --- 20 19 1 

 Καθημερινή Ζωή (1)  21/03/2005 13/06/2005 20 19 1 

 

Οι απαραίτητες ενέργειες για τη οργάνωση ενός προγράμματος «Τοπικής Ιστορίας» στην 

πόλη της Φλώρινας, με αντικείμενο τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της 

περιοχής ξεκίνησαν με ανακοινώσεις και με τη συγκέντρωση αιτήσεων
30

. Η ανταπόκριση από το 

κοινό της πόλης ήταν τέτοια ώστε να ξεκινήσουν αρχικά 1 τμήμα και εν συνεχεία ακόμη δυο στην 

πόλη της Φλώρινας. Το περιεχόμενο και στόχοι του προγράμματος ήταν: να αναπτυχθούν θέματα 

                                                           

27  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 17/03/2005.  
28  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 17/03/2005. 
29  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 27/04/2005. 
30  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 14/02/2005.  
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που σχετίζονται με την ιστορία της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να παρουσιαστούν 

αναλυτικά οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία με ιδιαίτερη έμφαση στα βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά μνημεία των Πρεσπών και στον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής. Σε ειδική 

ενότητα προβλεπόταν η παρουσίαση των Μουσείων της πόλης (Αρχαιολογικό, Σύγχρονης Τέχνης, 

Λαογραφικές Συλλογές) και επισκέψεις στον ελληνιστικό οικισμό του λόφου του Αγ. 

Παντελεήμονα Φλώρινας
31

.  

Το Εκπαιδευτικό υλικό που  χρησιμοποιήθηκε ήταν το σχετικό υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το 

οποίο προσφέρει μία ικανοποιητική βάση για την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θέμα και  στη 

συνέχεια υλικό από τις σχετικές δημοσιεύσεις των αρχαιολογικών ανασκαφών της περιοχής, τα 

βιβλία ιστορίας και φωτογραφίες. Η ομάδα των εκπαιδευομένων του 1
ου

 τμήματος  αποτελούνταν 

από νέους ανθρώπους, στην πλειοψηφία νέοι εργαζόμενοι της πόλης, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα 

να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντα τους
32

.  Το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε στο 2
ο
 και 3

ο
 τμήμα περιελάμβανε το σχετικό πληροφοριακό υλικό του 

Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών και της εκπαιδεύτριας, προσέφερε 

ικανοποιητική βάση για την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θέμα και στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις σχετικές δημοσιεύσεις των αρχαιολογικών ανασκαφών της 

περιοχής, τα βιβλία ιστορίας, φωτογραφίες κλπ, τα οποία είχαν ήδη συγκεντρωθεί και εκτυπωθεί 

για τις ανάγκες του πρώτου σεμιναρίου που βρισκόταν σε εξέλιξη
33

. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί 

ότι η ομάδα των εκπαιδευόμενων στην πλειοψηφία τους ήταν εκπαιδευτικοί της Α΄Βάθμιας και 

Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, με ιδιαίτερα υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανάλογες απαιτήσεις από το 

πρόγραμμα. Το πρόγραμμα επομένως προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους, 

δίνοντας έμφαση στην επιστημονική τεκμηρίωση ων απόψεων που παρουσιάστηκαν
34

. Τέλος, 

λειτούργησε ακόμη ένα τμήμα «Τοπικής Ιστορίας» στο Δήμο Πρεσπών, καθώς συγκεντρώθηκαν 

17 αιτήσεις από άτομα που ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν. Οι σχετικές ενέργειες από το 

Κ.Ε.Ε Φλώρινας για την προετοιμασία έναρξης τμήματος ξεκίνησαν με την συγκέντρωση του 

εκπαιδευτικού υλικού και την οριστικοποίηση των ημερομηνιών έναρξης των συναντήσεων. Το 

                                                           

31  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 23/02/2005.  
32  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 23/02/2005.  
33  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 10/03/2005.  
34  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 10/03/2005.  
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εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε εκτός από το προβλεπόμενο από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., 

εμπλουτίστηκε με υλικό από δημοσιεύσεις για την ιστορία και το μνημειακό πλούτο της 

περιοχής
35

.      

Κατά την αναλυτική αξιολόγηση της πορείας των τεσσάρων τμημάτων «Τοπικής Ιστορίας», 

τρία στην πόλη της Φλώρινας και ενός στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών, οι διαπιστώσεις - 

παρατηρήσεις ήταν ότι
36

:  

 Ακολουθείται το σχεδιάγραμμα που είχε αρχικά συμφωνηθεί με τα στελέχη και 

αξιοποιήθηκε το υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και στη συνέχεια ξεκίνησε η ανασκόπηση της 

ιστορίας της περιοχής από προϊστορικά χρόνια και η παρουσίαση των αρχαιολογικών 

χώρων και των μνημείων, με την αξιοποίηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

 Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη από τους 

εκπαιδευόμενους, οι οποίοι το θεώρησαν αρκετά θεωρητικό και πέρα από τα πλαίσια 

αυτού που εκείνοι αντιλαμβάνονταν ως Τοπική Ιστορία. Ωστόσο, οι εξηγήσεις που 

δόθηκαν από τις εκπαιδεύτριες ήταν ικανοποιητικές και τελικά οι εκπαιδευόμενοι 

συζήτησαν επαρκώς με αφορμή το υλικό. 

 Η ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στις θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι 

αρκετά θετική (αν εξαιρέσει κανείς τη συζήτηση που προκάλεσε το υλικό του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 

Ωστόσο, η εκπαιδεύτρια του προγράμματος στην Πρέσπα τόνισε ότι οι εκπαιδευόμενοι 

ζήτησαν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στα μνημεία και την ιστορία της 

περιοχής, παρακάμπτοντας τις γενικότερες πληροφορίες για το νομό, αφού στις Πρέσπες 

υπάρχουν πολλά Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία. Κατόπιν αυτού, με τη σύμφωνη 

γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης, η εκπαιδεύτρια επεξεργάστηκε τις σχετικές 

ενότητες και το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης. 

 Η επίσκεψη των εκπαιδευόμενων στον αρχαιολογικό χώρο της ελληνιστικής πόλης της 

Φλώρινας και στο Μουσείο της πόλης βρήκε πολύ θετική ανταπόκριση από τους 

                                                           

35  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 04/04/2005.  
36  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 20/04/2005.  
 



 

 63 

εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ζήτησαν να πραγματοποιηθούν παρόμοιες επισκέψεις και σε 

άλλους χώρους και μνημεία της περιοχής.  

Οι αναφορές που προήλθαν από το 1
ο
 τμήμα που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Τοπικής 

Ιστορίας» αποτυπώνουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία κύλησε ομαλά, δίχως προβλήματα και οι 

εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία για επανάληψη της συνεργασίας τη νέα εκπαιδευτική 

περίοδο με επιπλέον υλικό
37

. Από τους 20 εκπαιδευόμενους που ξεκίνησαν το πρόγραμμα 

ολοκλήρωσαν οι 19, όπως φαίνεται και στον πίνακα 16, με ποσοστό αποχώρησης 5%. Στο 2
ο
 και το 

3
ο
 τμήμα που συμμετείχαν κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης παρατηρήθηκε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και 

μεταφέρθηκε το αίτημα των εκπαιδευομένων για το αν υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουν στο ίδιο 

πρόγραμμα και τον Σεπτέμβριο με άλλες ενότητες τις οποίες δεν πρόλαβαν να εξετάσουν αυτή την 

εκπαιδευτική περίοδο. Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα στο 2
ο
 τμήμα ήταν 17, 

ακριβώς όσοι ξεκίνησαν και οι εκπαιδευόμενοι του 3
ου

 τμήματος ήταν 19 και ολοκλήρωσαν 17, 

αποχώρησαν 1 άνδρας και μια γυναίκα. Επίσης το 2
ο
 και 3

ο
 τμήμα στα πλαίσια των σεμιναρίων 

επισκέφτηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους, (την Αρχαία Ηράκλεια), τα μουσεία, τις εκκλησίες και 

το παλιό ελληνικό προξενείο στο γειτονικό κράτος της FYROM στην πόλη Μοναστήρι
38

.  

Η γενικότερη αριθμητική αποτίμηση της πορείας των τμημάτων της «Τοπικής Ιστορίας» 

κρίνεται επιτυχημένη, καθώς στο σύνολο 75 των εκπαιδευομένων ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 

πρόγραμμα οι 72, με ποσοστό αποχώρησης και από τα 4 τμήματα μόλις 4%.    

Πίνακας 14: Έναρξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Τοπική Ιστορία (1) 02/03/2005 --- 20 7 13 

2 . Τοπική Ιστορία (2) 16/03/2005 --- 17 5 12 

3. Τοπική Ιστορία (3) 17/03/2005 --- 19 7 12 

                                                           

37  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 31/05/2005.  
38  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 16/06/2005 
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4. Τοπική Ιστορία (4) 06/04/2005 --- 19 7 12 

 Σύνολο 75 26 49 

 

Πίνακας 15: Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Τοπική Ιστορία (1) 02/03/2005 12/05/2005 19 7 12 

2. Τοπική Ιστορία (2) 16/03/2005 15/06/2005 17 6 11 

3. Τοπική Ιστορία (3) 17/03/2005 16/06/2005 17 6 11 

4. Τοπική Ιστορία (4) 06/04/2005 31/05/2005 19 7 12 

 Σύνολο 72 26 46 

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. εντάσσονται και τα προγράμματα για την Εκπαίδευση 

και τη Συμβουλευτική ευπαθών ομάδων, όπως για παράδειγμα των Τσιγγάνων. Στην πόλη της 

Φλώρινας και πιο συγκεκριμένα στο συνοικισμό Νεοφώτιστων διαμένει μεγάλη πληθυσμιακή 

ομάδα Τσιγγάνων. Για αυτό το λόγο τα Στελέχη του ΚΕΕ Φλώρινας πραγματοποίησαν τον 

σχεδιασμό έναρξης τμημάτων Γραμματισμού και Συμβουλευτικής Τσιγγάνων. Ένα από τα πρώτα 

μελήματα ήταν η εξασφάλιση αίθουσας για την πραγματοποίηση των μαθημάτων, όπως και έγινε 

στο Β’ Γενικό Λύκειο Φλώρινας που βρίσκεται πλησίον του συνοικισμού. Οι συναντήσεις με τους 

αρμόδιους εκπαιδευτές για την οργάνωση των μαθημάτων και τη συλλογή αιτήσεων από τους 

εκπαιδευόμενους προγραμματίστηκαν να ξεκινήσουν.     

Οι προσπάθειες των Στελεχών του Κ.Ε.Ε. από τον Νοέμβριο του 2004 μέχρι και τον 

Δεκέμβριο του ίδιου έτους δεν ευοδώθηκαν, διότι εξαιτίας ενός εσωτερικού προβλήματος στην 

κοινότητα των Τσιγγάνων δεν κατέστη εφικτό να ξεκινήσουν τα μαθήματα, καθώς επικρατούσε 

κλίμα έντασης στις μεταξύ τους σχέσεις
39

. Τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. αποφάσισαν να αναστείλουν τις 

                                                           

39  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 22/11/2004.  
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προσπάθειες έναρξης τμημάτων για την νέα εκπαιδευτική περίοδο
40

. Όπως και έγινε τον εαρινό 

κύκλο σεμιναρίων ξεκίνησε η προσέγγιση των Τσιγγάνων
41

 με διαφορετικό σχεδιασμό.  

Οι προσπάθειες της Υπεύθυνης του Προγράμματος και των Στελεχών του Κ.Ε.Ε πέτυχαν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα με την συγκέντρωση 16 γυναικών, οι οποίες έπειτα από λεπτομερή 

ανάλυση των θετικών αποτελεσμάτων δεσμεύτηκαν ότι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα
42

. Η 

συγκεκριμένη ομάδα στόχου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες καθώς πρόκειται για γυναίκες που 

στην πλειοψηφία τους είναι αναλφάβητες και μόνο μερικές γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
43

. Το 

εκπαιδευτικό υλικό και η εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόστηκες πλήρως στις ανάγκες της 

ομάδας.     

  Η πορεία των μαθημάτων συνεχίστηκε δίχως να δημιουργηθούν προβλήματα και οι 

εκπαιδευόμενες συμμετείχαν σημειώνοντας ελάχιστες απουσίες. Εξαιτίας όμως των 

καθυστερήσεων στην έναρξη των μαθημάτων για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 ωρών κρίθηκε 

σκόπιμο να πραγματοποιηθούν κάποια εμβόλιμα μαθήματα
44.

 Εξαιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της ομάδας-στόχου τα στελέχη έμειναν ευχαριστημένα, καθώς τα εμπόδια στην 

έναρξη των τμημάτων υπερκεράστηκαν, και οι περισσότερες ήταν εντελώς αναλφάβητες, ενώ 

υπήρχαν και κάποιες που ήξεραν στοιχειωδώς να γράφουν και να διαβάζουν. Οι εκπαιδεύτριες 

τόνισαν ότι με τη λήξη των προγραμμάτων η βελτίωση των Τσιγγάνων ήταν θεαματική αφού 

ξεκίνησαν να γράφουν και να διαβάζουν
45

. 

Η απονομή βεβαιώσεων στους Τσιγγάνους έγινε με τη μορφή εκδήλωσης στην οποία 

παραβρέθηκαν η Υπεύθυνη του Προγράμματος, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας όπως 

επίσης και ο Διευθυντής του Λυκείου όπου πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα, άλλα και 

εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Η ανταπόκριση από τις εκπαιδευόμενες εκδήλωσαν τη συγκίνησή τους 

και οι περισσότερες εξέφρασαν την επιθυμία να παρακολουθήσου τα προγράμματα και τη νέα 

                                                           

40  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 20/12/2004.  
41  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 17/01/2005.  
42  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 01/03/2005 
43  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 04/03/2005 
44  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 03/05/2005.  
45  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 24/06/2005.  
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εκπαιδευτική περίοδο. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των τσιγγάνων κ Γ. Ράππος υποσχέθηκε ότι 

θα εντείνει τις προσπάθειες του με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευομένων κατά τη 

νέα εκπαιδευτική περίοδο. Η εκδήλωση προβλήθηκε τόσο από τα τηλεοπτικά κανάλια (τοπικά ΕΤ 

3) καθώς και από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και τον τοπικό τύπο46. 

 

Πίνακας 16: Έναρξη -Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Συμβουλευτική Τσιγγάνων (1) 07/03/2005 --- 16 0 16 

 Συμβουλευτική Υποστήριξη (1) 07/03/2005 22/06/2005 16 0 16 

2. Εκπαίδευση Τσιγγάνων (1) 07/03/2005 --- 16 0 16 

 Εκπαίδευση Τσιγγάνων (1) 07/03/2005 22/06/2005 16 0 16 

 

Τέλος, υλοποιήθηκαν και 2 τμήματα «Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε 

Εργαζόμενους Μετανάστες»
47

 στην πόλη της Φλώρινας. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η 

εισαγωγή τους στις γενικές και ειδικές έννοιες της ελληνικής γλώσσας και η ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων για την κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Απευθυνόταν σε μετανάστες 

εργαζόμενους ή συζύγους Ελλήνων υπηκόων και είχε διάρκεια 100 ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι που 

απέκτησαν Πιστοποιητικό ήταν 33 ενήλικες, με τις διαρροές να είναι στο 2,94% αφού μόλις μια 

ενήλικας αποχώρησε.  

Πίνακας 17: Έναρξη -Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας (1) 01/12/2004 --- 18 0 18 

 Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας (1) 01/12/2005 06/04/2005 18 0 18 

                                                           

46  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων, 04/07/2005.  
47  Αρχειακό Υλικό, Μετανάστες - Έντυπα 2004-2005.  
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2. Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας (2) 12/04/2005 --- 16 0 16 

 Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας (2) 12/04/2005 16/06/2005 15 0 15 

 

Η συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο Κ.Ε.Ε. Φλώρινας αποτυπώνει ότι την 

χρονιά 2004-2005 λειτούργησαν με επιτυχία 55 τμήματα, ακολουθώντας τα προγράμματα και τις 

θεματικές ενότητες όπως αυτά προβλέπονταν από το πλαίσιο λειτουργίας. σε γενικές γραμμές τα 

προγράμματα ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που πιστοποιείται από το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων να συνεχίσουν σε προγράμματα είτε του ίδιου, είτε άλλου γνωστικού 

αντικειμένου
48

. Στις εκπαιδευτικές διαδικασίες συμμετείχαν 949 εκπαιδευόμενοι, 329 άντρες και 

620 γυναίκες. Από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα και πιστοποιήθηκαν για την 

συμμετοχή τους σε αυτά οι 902, οι 307 ήταν άντρες και οι 595 γυναίκες. Οι διαρροές που 

παρατηρούνται είναι της τάξεως του 4,95%, δηλαδή 47 ενήλικες. Στις παρακάτω γραφικές 

παραστάσεις απεικονίζεται το σύνολο των αριθμητικών δεδομένων που αναλύθηκαν στο παρόν 

υποκεφάλαιο.  

                                                           

48  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ιούνιος 2005, 30/06/2005.  
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Η αριθμητική συμμετοχή των ενηλίκων:  
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3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 

Το εκπαιδευτικό έτος 2005-2006 ξεκίνησε με τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. να έχουν αποστείλει 

ανακοινώσεις σε τοπικές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς και να έχουν κοινοποιήσει 

ανακοινώσεις στα ΚΕΠ και σε σημεία συνάθροισης κοινού, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες του 

νομού για τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Ακόμη ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του 

Κ.Ε.Ε. Φλώρινας προχώρησε σε ενέργειες προώθησης συνεργασιών, ώστε να συγκροτηθούν 

τμήματα που να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών όχι μόνο της πόλης της 

Φλώρινας, αλλά του ευρύτερου νομού.  

Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές ήταν:    

 Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου 

Φλώρινας,  

 Συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Φιλώτα, ώστε να ενημερωθεί για τα νέα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, 

 Συνάντηση με δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Περάσματος με στόχο την υλοποίηση 

προγραμμάτων στις κοινότητες του Δήμου και διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους 

αναγκών, 

 Συνάντηση με δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Πρεσπών για την συνέχιση κάποιων 

προγραμμάτων, όπως της Πληροφορικής, και την υλοποίηση νέων, 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς με στόχο την 

υλοποίηση προγραμμάτων Παραδοσιακού Πολιτισμού και Λαογραφίας, 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΣ ΑΜΥΝΤΑΣ Αμυνταίου με αντικείμενο την 

προοπτική συνεργασίας, 

 Συνάντηση με την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Παπαγιάννη με στόχο την 

προοπτική οργάνωσης προγραμμάτων Γραμματισμού και Λαογραφίας, 

 Συνάντηση με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλάμπουρου για τη διερεύνηση της 

δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων, 

 Συνάντηση με ομάδα γυναικών από τον Άγιο Παντελεήμονα, 
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 Συνάντηση με τις διευθύντριες του Παιδικού Σταθμού και των Νηπιαγωγείων 

Αμυνταίου με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων Οικογενειακού Γραμματισμού ώστε 

να ενημερωθούν οι γονείς της περιοχής
49

, 

 Συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ΚΑΠΗ Δήμου Φλώρινας, 

 Συνάντηση με τον πρόεδρο Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας,  

 Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τσιγγάνων Φλώρινας και με ομάδα γυναικών 

για την έναρξη ενός προγράμματος προετοιμασίας για εξετάσεις δημοτικού
50

. 

Στη θεματική ενότητα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών υλοποιήθηκαν 4 

εκπαιδευτικά προγράμματα με 26 τμήματα, τα οποία και ήταν: 

 14 τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος Πληροφορικής ΙΙ: Βασικές Έννοιες Η/Υ 

στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο την εισαγωγή των ενηλίκων στα 

δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του διαδικτύου, του λειτουργικού συστήματος MS 

Windows, καθώς και την εισαγωγή στο λογισμικό εφαρμογών MS Office και στη 

μορφοποίηση κειμένου. 

 8 τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος Πληροφορικής ΙΙΙ: Εισαγωγή σε 

Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων, με στόχο την κατανόηση 

βασικών εννοιών και την εξοικείωση με βασικά είδη λογισμικών εφαρμογών,  

 3 τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος Πληροφορικής IV: Προχωρημένα θέματα 

σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων, με στόχο την 

απόκτηση επιπλέον γνώσεων σε θέματα σχετικά με τα υπολογιστικά φύλλα, τις 

παρουσιάσεις και τις βάσεις δεδομένων και  

 1 τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος Πληροφορικής V: Πολυμέσα και Web 

Publishing, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα πολυμεσικών 

                                                           

49  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε, Σεπτέμβριος 2005, 
01/10/2005. 
50  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε, Οκτώβριος 2005, 
31/10/2005.  
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εφαρμογών, επεξεργασίας ήχου, εικόνας, κινούμενης εικόνας και δημιουργίας 

ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.     

Τα τμήματα που λειτούργησαν, όπως προαναφέρθηκε, συνολικά ήταν 26 με 17 στην πόλη 

της Φλώρινας, 3 στο χωριό Πεδινό, 2 στο δήμο Πρεσπών, 2 στο δήμο Φιλώτα και από ένα τμήμα 

σε Αετό και Λέχοβο. Στους πίνακες 1 και 2 παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν 

κατά την έναρξη των τμημάτων ήταν 484, με 154 άντρες σε ποσοστό 31,82% και 330 γυναίκες σε 

ποσοστό 68,18%. Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα και 

απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ήταν 401 σε ποσοστό 82,85%, εκ των οποίων το 25,62% 

ήταν άντρες και το 57,23% ήταν γυναίκες. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ποσοστιαία ήταν στο 

17,15% (83 εκπαιδευόμενοι), οι 30 άντρες συγκέντρωσαν το 6,20% και οι 53 γυναίκες το 10,95%.    

Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 469 04/10/2005 --- 20 7 13 

2. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 515 03/10/2005 --- 20 6 14 

3. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 481 04/10/2005 --- 15 3 12 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 485 03/10/2005 --- 15 3 12 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 543 03/10/2005 --- 15 6 9 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  547 03/10/2005 --- 15 8 7 

7. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 488 04/10/2005 --- 18 2 16 

8. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 2384 01/02/2006 --- 20 5 15 

9. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 2392 02/02/2006 --- 20 11 9 

10. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 2616 07/02/2006 --- 20 5 15 

11. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  2606 07/02/2006 --- 17 10 7 

12. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  4136 30/03/2006 --- 18 1 17 

13. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 4162 04/04/2006 --- 20 12 8 

14. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  4155 06/04/2006 --- 20 2 18 
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15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 501 04/10/2005 --- 19 10 9 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 475 06/10/2005 --- 19 5 14 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2382 01/02/2006 --- 20 6 14 

18. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2383 04/02/2006 --- 20 4 16 

19. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2684 07/02/2006 --- 16 3 13 

20. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2993 09/02/2006 --- 20 2 18 

21. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 4195 04/04/2006 --- 20 9 11 

22. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 4184 04/04/2006 --- 20 4 16 

23. Πληροφορική ΙV ΚΩΔ: 2380 02/02/2006 --- 20 7 13 

24. Πληροφορική ΙV ΚΩΔ: 2399 03/02/2006 --- 18 10 8 

25. Πληροφορική ΙV ΚΩΔ: 4145 03/04/2006 --- 20 4 16 

26. Πληροφορική V ΚΩΔ: 4142 05/04/2006 --- 19 9 10 

 Σύνολο 484 154 330 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1 Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 469 04/10/2005 03/12/2005 18 7 11 

2 Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 515 03/10/2005 28/11/2005 15 5 10 

3 Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 481 04/10/2005 01/12/2005 12 3 9 

4 Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 485 03/10/2005 30/11/2005 12 2 10 

5 Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 543 03/10/2005 23/11/2005 12 6 6 

6 Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  547 03/10/2005 23/11/2005 12 6 6 

7 Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 488 04/10/2005 01/12/2005 13 2 11 

8 Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 2384 01/02/2006 30/04/2006 16 4 12 

9 Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 2392 02/02/2006 03/04/2006 17 9 8 
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10. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 2616 07/02/2006 07/04/2006 14 2 12 

11. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  2606 07/02/2006 15/04/2006 12 8 4 

12. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  4136 30/03/2006 22/05/2006 18 1 17 

13. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 4162 04/04/2006 06/06/2006 16 9 7 

14. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  4155 06/04/2006 10/06/2006 18 2 16 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 501 04/10/2005 04/10/2005 12 6 6 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 475 09/10/2005 09/12/2005 13 3 10 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2382 01/02/2006 03/04/2006 18 5 13 

18. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2383 04/02/2006 01/04/2006 18 4 14 

19. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2684 07/02/2006 11/04/2006 16 3 13 

20. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2993 09/02/2006 30/03/2006 14 1 13 

21. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 4195 04/04/2006 09/06/2006 17 7 10 

22. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 4184 04/04/2006 09/06/2004 20 4 16 

23. Πληροφορική ΙV ΚΩΔ: 2380 02/02/2006 30/03/2006 19 7 12 

24. Πληροφορική ΙV ΚΩΔ: 2399 03/02/2006 31/03/2006 16 9 7 

25. Πληροφορική ΙV ΚΩΔ: 4145 03/04/2006 08/06/2006 17 1 16 

26. Πληροφορική V ΦΛΩΡΙΝΑ 4142 05/04/2006 07/06/2006 16 8 8 

 Σύνολο 401 124 277 

 

Στη θεματική ενότητα Ξένων Γλωσσών υλοποιήθηκαν 7 εκπαιδευτικά προγράμματα με 13 

τμήματα στην πόλη της Φλώρινας και ήταν: 

 3 τμήματα «Βασικά Γερμανικά», με στόχο την κάλυψη απλών, καθημερινών 

επικοινωνιακών αναγκών των ενηλίκων σε εισαγωγικό επίπεδο,  

 1 τμήμα «Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον», με στόχο την εξοικείωση και 

ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις 
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στο χώρο εργασίας και για τη διεκδίκηση ευκαιριών για απασχόληση και επαγγελματική 

εξέλιξη, 

 1 τμήμα «Γερμανικά στον Τουρισμό», με στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών 

συμπεριφορών σε διάφορες περιστάσεις στον τομέα του τουρισμού, 

 3 τμήματα «Βασικά Γαλλικά», με στόχο την εισαγωγή στη γαλλική γλώσσα με την 

κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών,  

 2 τμήματα «Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον», με στόχο την εξοικείωση και 

ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις 

στο χώρο εργασίας και για τη διεκδίκηση ευκαιριών για απασχόληση και επαγγελματική 

εξέλιξη, 

 1 τμήμα «Γαλλικά στον Τουρισμό», με στόχο ανάπτυξη γλωσσικών συμπεριφορών 

σε διάφορες περιστάσεις στον τομέα του τουρισμού και  

 2 τμήματα «Βασικά Αγγλικά», με στόχο την εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με την 

κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών. 

Οι εκπαιδευμένοι που συμμετείχαν ήταν 247, όπως διαπιστώνεται από τον 3
ο
 και 4

ο
 πίνακα, 

με 80 άντρες σε ποσοστό 32,39% και 167 γυναίκες σε ποσοστό 67,11%. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν 

και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι 186 εκπαιδευόμενοι (75,30%), από τους οποίους οι 

61 ήταν άντρες (24,70%) και οι 125 γυναίκες (50,60%). Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν στο 

24,70% με 61 ενήλικες είτε να αποχωρούν είτε να μην ολοκληρώνουν επιτυχώς τον εκπαιδευτικό 

κύκλο, από αυτούς οι 19 ήταν άντρες (7,70%) και οι 42 γυναίκες (17%). 

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

Α/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Βασικά Γερμανικά ΚΩΔ: 503 04/10/2005 --- 18 7 11 

2. Βασικά Γερμανικά ΚΩΔ: 573 07/10/2005 --- 20 5 15 

3. Βασικά Γερμανικά  ΚΩΔ: 2397 03/02/2006 --- 20 6 14 

4. 
Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον    

ΚΩΔ: 1983 
09/12/2005 --- 20 6 14 

5. Γερμανικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 2327 16/01/2006 --- 17 6 11 
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6. Βασικά Γαλλικά  ΚΩΔ: 555 03/10/2005 --- 19 8 11 

7. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 534 04/10/2005 --- 20 8 12 

8. Βασικά Γαλλικά  ΚΩΔ:  2396 01/02/2006 --- 19 2 17 

9. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 2394 
02/02/2006 --- 20 8 12 

10. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 4152 
05/04/2006 --- 18 2 16 

11. Γαλλικά στον Τουρισμό  ΚΩΔ: 3677 09/03/2006 --- 16 6 10 

12. Βασικά Αγγλικά  ΚΩΔ: 3606 08/03/2006 --- 20 8 12 

13. Βασικά Αγγλικά  ΚΩΔ: 3608 09/03/2006 --- 20 8 12 

 Σύνολο 247 80 167 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1 Βασικά Γερμανικά ΚΩΔ: 503 04/10/2005 06/12/2005 13 5 8 

2 Βασικά Γερμανικά ΚΩΔ: 573 07/10/2005 03/12/2005 12 4 8 

3. Βασικά Γερμανικά  ΚΩΔ: 2397 03/02/2006 30/03/2006 12 4 8 

4. 
Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον    

ΚΩΔ: 1983 
09/12/2005 13/01/2006 17 6 11 

5. Γερμανικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 2327 16/01/2006 02/02/2006 17 6 11 

6. Βασικά Γαλλικά  ΚΩΔ: 555 03/10/2005 28/11/2005 12 3 9 

7. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 534 04/10/2005 01/12/2005 12 5 7 

8. Βασικά Γαλλικά  ΚΩΔ:  2396 01/02/2006 03/04/2006 15 2 13 

9. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 2394 
02/02/2006 02/03/2006 17 6 11 

10. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 4152 
05/04/2006 24/05/2006 14 1 13 

11. Γαλλικά στον Τουρισμό  ΚΩΔ: 3677 09/03/2006 04/04/2006 15 6 9 

12. Βασικά Αγγλικά  ΚΩΔ: 3606 08/03/2006 17/05/2006 13 7 6 

13. Βασικά Αγγλικά  ΚΩΔ: 3608 09/03/2006 25/05/2006 17 6 11 

 Σύνολο 186 61 125 
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Στη θεματική ενότητα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων υλοποιήθηκαν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» και του «Μάρκετινγκ». 

Ο στόχος του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η παρουσίαση επιμέρους επιστημονικών 

τομέων που εξετάζει η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοικητικών διαδικασιών. Και ο 

στόχος στο δεύτερο ήταν η ανάλυση μεθόδων, τεχνικών της εφαρμογής των συστημάτων 

Μάρκετινγκ. Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 5, 4 στην πόλη της Φλώρινας και 1 στο 

Αμύνταιο και η διάρκεια των προγραμμάτων ήταν 25 ώρες.  

Στα 2 τμήματα του προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» οι 

εκπαιδευόμενοι ήταν όλοι υπάλληλοι του Νοσοκομείου Φλώρινας και απαρτίζονταν κυρίως από 

τους προϊσταμένους. Η εκπαιδεύτρια φρόντισε να αξιοποιηθεί  και να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό 

υλικό και κάποια από τα έντυπα του εργασιακού χώρου των εκπαιδευομένων, ώστε να 

κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που διδάχθηκαν
51

 
52

. Η εκπαιδευτική διαδικασία στα εν λόγω 

προγράμματα κύλησε δίχως να παρουσιαστούν προβλήματα, με τους εκπαιδευόμενους που 

συμμετείχαν σε αυτά να εκφράζουν την ικανοποίηση και επιθυμία τους να συμμετέχουν σε 

μεταγενέστερα προγράμματα
53

.  

Στους πίνακες 5 και 6 παρατηρούνται οι ενάρξεις και οι λήξεις των τμημάτων, οι 

εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν ήταν 93, με 22 άντρες (23,66%) και 71 γυναίκες (76,36%). Το 

ποσοστό των εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία ήταν 86,02 %, με 80 

εκπαιδευόμενους, από αυτούς οι 17 ήταν άντρες σε ποσοστό 18,28% και 63 γυναίκες σε ποσοστό 

67,74%. Οι διαρροές κυμάνθηκαν στο 13,98%, δηλαδή στα 13 άτομα, με 5 άντρες (5,38%) και 7 

γυναίκες (8,60%) και οφείλονται είτε σε οικειοθελή αποχώρηση είτε σε ελλιπή παρακολούθηση.     

                                                           

51  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2005, 31/10/2005.  
52  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2005, 31/10/2005.   
53  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μάρτιος 2006, 30/03/2006.   



 

 77 

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Οικονομίας 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1 
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων      ΚΩΔ: 

540 
03/10/2005 --- 17 4 13 

2 
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων       

ΚΩΔ: 1604 
04/10/2005 --- 19 3 16 

3 
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων       

ΚΩΔ: 2439 
10/02/2006 --- 20 4 16 

4 Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 3668 10/03/2006 --- 17 7 10 

5 Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 4450 10/04/2006 --- 20 4 16 

 Σύνολο 93 22 71 

 

Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Οικονομίας 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1 
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων       

ΚΩΔ: 540 
03/10/2005 26/10/2005 15 3 12 

2 
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων       

ΚΩΔ: 1604 
04/10/2005 11/11/2008 17 2 15 

3. 
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων       

ΚΩΔ: 2439 
10/02/2006 07/03/2006 18 4 14 

4 Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 3668 10/03/2006 01/04/2006 15 5 10 

5 Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 4450 10/04/2006 22/05/2006 15 3 12 

 Σύνολο 80 17 63 

 

Στη θεματική ενότητα «Γραμματισμών» υλοποιήθηκαν τα εξής προγράμματα: 

 Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα Εργαζομένου, με στόχο την κατανόηση 

βασικών πτυχών στις εργασιακές σχέσεις, στα δικαιώματα διαπραγμάτευσης, στις 

οικονομικές συναλλαγές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τμήμα που έγινε στη 

Φλώρινα απαρτιζόταν από εργαζομένους του Νοσοκομείου της πόλης, λόγω της ειδικής 
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σύνθεσης της ομάδας απαιτούνταν προσαρμογές με βάση τα εργασιακά χαρακτηριστικά 

τους και την αξιοποίηση εντύπων από τον εργασιακό τους χώρο
54

.  

 Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα του Πολίτη, με στόχο την βελτίωση των 

γλωσσικών, αριθμητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τα δικαιώματα 

τους ως πολίτες, να εξοικειωθούν γενικότερα με τα δικαιώματα καναταλώτη, παιδιού, 

συνταγματικά και ευρωπαίου πολίτη. Συγκροτήθηκε ένα τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα,  

 Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι: Θέματα Καθημερινής Ζώης, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη κατανόηση κειμένων, ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών που 

δέχεται ο ενήλικας στην καθημερινότητα του, συγκροτήθηκε ένα τμήμα στο Αμύνταιο, 

 Οικογενειακός Γραμματισμός και Αριθμητισμός, με 4 τμήματα σε Μελίτη, Σιταριά, Ξινό 

Νερό και Φιλώτα, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και την 

εκμάθηση βασικών στοιχείων μαθηματικών για την υποστήριξη των παιδιών τους στην 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Ο σχεδιασμός μαθημάτων πραγματοποιήθηκε με το 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΔΕΚΕ και σταδιακή ενσωμάτωση διαφόρων θεμάτων 

Γραμματισμού που ενδεχομένως να προτείνουν και οι ίδιες εκπαιδευόμενες
55

. 

Στον 7
ο
 και 8

ο
 πίνακα απεικονίζονται αριθμητικά οι ενήλικες που συμμετείχαν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των Γραμματισμών. Οι εκπαιδευόμενοι λοιπόν κατά την έναρξη των 

τμημάτων ήταν 121 άτομα, με 11 άντρες σε ποσοστό 9,09% και 110 γυναίκες σε ποσοστό 90,91%. 

Από αυτούς με επιτυχία ολοκλήρωσαν τα προγράμματα και απέκτησαν Πιστοποιητικά οι 88 σε 

ποσοστό 72,73%, οι άντρες ήταν 10 με ποσοστό 8,26% με τις διαρροές να είναι στο 0,82% και οι 

γυναίκες ήταν 78 σε ποσοστό 64,46% με τις διαρροές στο 26,45%.       

Πίνακας 7: Έναρξη τμημάτων Γραμματισμών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ελληνική Γλώσσα ΙΙ: Δικαιώματα Πολίτη 

ΚΩΔ: 1605 
04/10/2005 --- 15 0 15 

                                                           

54  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων, 05/10/2005.  
55  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων, 05/10/2005.  
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2. 
Ελληνική Γλώσσα ΙΙ: Δικαιώματα 

Εργαζομένου ΚΩΔ: 539 
03/10/2005 --- 17 8 9 

3. 
Ελληνική Γλώσσα Ι: Θέματα Καθημερινής 

ΚΩΔ: 1203 
08/11/2005 --- 15 3 12 

4. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ: 477 
05/10/2005 --- 20 0 20 

5. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ: 3643 
10/03/2006 --- 17 0 17 

6. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ: 3552 
09/03/2005 --- 19 0 19 

7. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ;  3479 
02/03/2005 --- 18 0 18 

 Σύνολο 121 11 110 

 

Πίνακας 8: Λήξη τμημάτων Γραμματισμών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ελληνική Γλώσσα ΙΙ: Δικαιώματα Πολίτη 

ΚΩΔ: 1605 
04/10/2005 03/11/2005 12 0 12 

2. Ελληνική Γλώσσα ΙΙ: Δικαιώματα ΚΩΔ: 539 03/10/2005 27/10/2005 13 7 6 

3. 
Ελληνική Γλώσσα Ι: Θέματα Καθημερινής 

ΚΩΔ: 1203 
08/11/2005 19/01/2006 13 3 10 

4. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ: 477 
05/10/2005 09/12/2005 12 0 12 

5. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ: 3643 
10/03/2006 19/05/2006 12 0 12 

6. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ: 3552 
09/03/2005 23/05/2006 13 0 13 

7. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - Αριθμητισμός 

ΚΩΔ;  3479 
02/03/2005 19/05/2006 13 0 13 

 Σύνολο 88 10 78 

 

 Στη θεματική ενότητα Πολιτισμού υλοποιήθηκαν έξι εκπαιδευτικά προγράμματα και τα 

τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν τα εξής: 

 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φωτογραφία και Κινηματογράφος» συγκροτήθηκαν 3 

τμήματα, 2 στην πόλη της Φλώρινας και ένα στο Αμύνταιο. Ο στόχος του προγράμματος 

στην ενότητα της Φωτογραφίας ήταν η πληροφόρηση για τις τεχνικές και τα μέσα της 

ψηφιακής φωτογραφίας και στην ενότητα του Κινηματογράφου ήταν η ανάλυση των 

τρόπων με τους οποίους η μυθοπλασία του κινηματογράφου διαπλέκεται με την κοινωνική 
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πραγματικότητα. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 25 ώρες και αποσκοπούσε στην 

εμβάθυνση της επαφής των ενηλίκων με την εικόνα και την αμεσότερη κατανόηση της 

έβδομης τέχνης.  

  το πρόγραμμα «Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική» 

συγκροτήθηκε ένα τμήμα στην πόλη της Φλώρινας και είχε ως σκοπό την ενίσχυση των 

καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων των ενηλίκων μέσα από την εκμάθηση συγκεκριμένων 

βασικών τεχνικών. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη βελτίωση των γνώσεων επί των 

εικαστικών τεχνών, αλλά και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη ζωγραφική, στη 

γλυπτική, στη χαρακτική και στην αγιογραφία. Η διάρκεια του ήταν 25 εκπαιδευτικές ώρες.  

 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μουσεία» στην πόλη του Αμυνταίου, με σκοπό καταρχήν την 

εισαγωγή στη μουσειολογία, την ενημέρωση για τα μουσεία που υπάρχουν στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό και τη σημασία της μουσειακής παιδείας στη σύγχρονη εποχή. Το 

πρόγραμμα είχε διάρκεια 25 ώρες και αποσκοπούσε στην καλλιέργεια και μεγιστοποίηση 

των πολιτιστικών οφελών από μια απλή επίσκεψη σε ένα μουσειακό περιβάλλον.  

 το πρόγραμμα «Τοπική Ιστορία» με ένα τμήμα στην πόλη της Φλώρινας και ένα στο 

Αμύνταιο, και είχε ως σκοπό την γνώση της ιστορίας της περιοχής και την ενίσχυση της 

συμμετοχής στην πολιτισμική ζωή. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 25 ώρες και απευθυνόταν 

σε ενήλικές που επιθυμούσαν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τα ιστορικά 

τεκταινόμενα της περιοχής.  

 το πρόγραμμα «Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες» υλοποιήθηκε με ένα τμήμα 

στην πόλη της Φλώρινας και είχε στόχο την επαφή των εκπαιδευομένων με μεγάλες μορφές 

της σύγχρονης λογοτεχνίας, την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης, ανάλυσης, 

αποκωδικοποίησης και ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων. Η διάρκεια του ήταν 50 ώρες και 

αφορούσε ενήλικες ου έτρεφαν ιδιαίτερη αγάπη για τον κόσμο του βιβλίου και ειδικότερα 

της λογοτεχνίας.  

 και τέλος το πρόγραμμα «Ελληνική Μουσική» στο χωριό Παπαγιάννη με σκοπό την 

εισαγωγή στην ελληνική μουσική παράδοση και την επαφή με διάφορα είδη μουσικής, 
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ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βυζαντινή μουσική
56

. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 25 

ώρες και απευθυνόταν σε ενήλικες που επιθυμούσαν να προσεγγίσουν καλύτερα την 

ελληνική μουσική.    

Στους πίνακες 11 και 12 αποτυπώνεται η συμμετοχή των ενηλίκων στα προγράμματα και 

παρατηρείται ότι στην έναρξη των τμημάτων οι ενήλικες που συμμετείχαν ήταν 172. Από αυτούς 

οι 39 ήταν άντρες σε ποσοστό 22,67% και οι γυναίκες ήταν 133 με ποσοστό συμμετοχής 77,33%. 

Οι ενήλικες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα και απέκτησαν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης ήταν 122 άτομα σε ποσοστό 70,93%. Οι άντρες που πιστοποιήθηκαν για την 

συμμετοχή τους ήταν 28 σε ποσοστό 16,28% και οι γυναίκες ήταν 94 σε ποσοστό 54,65%. Οι 

ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν είτε λόγω απουσιών είτε οικειοθελούς αποχώρησης ήταν 50 άτομα 

με ποσοστό 29,07%, εκ των οποίων οι άντρες ήταν 11 (6,40%) και οι γυναίκες 39 (22,67%).  

Στα δεδομένα που παρουσιάζονται δεν συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα «Ακούγοντας 

Μουσική» που ξεκίνησε τη λειτουργία του στην πόλη της Φλώρινας στις 08/12/2005 και 

απευθυνόταν στην κοινωνική ομάδα των τσιγγάνων. Ωστόσο στις 19/12/2005 το τμήμα διακόπηκε 

εξαιτίας της μη ικανοποιητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων που οφείλεται στην έλλειψη 

συνοχής μεταξύ των μελών της ομάδας, στην κακή εκτίμηση των στελεχών για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες τους και στην ανεπαρκή ανταπόκριση του εκπαιδευτή στις απαιτήσεις του 

προγράμματος
57

.   

 

 

Πίνακας 11: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Φωτογραφία και Κινηματογράφος ΚΩΔ: 577 03/10/2005 --- 17 5 12 

                                                           

56 Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2005, 30/12/2005. 
57  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης 19/01/2006.   
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2. Φωτογραφία ΚΩΔ: 1353 07/11/2005 --- 17 5 12 

3. Φωτογραφία ΚΩΔ:2398 02/02/2006 --- 19 4 15 

4. Εικαστικά ΚΩΔ: 2679 06/02/2006 --- 20 4 16 

5. Μουσεία ΚΩΔ: 3558 08/03/2006 --- 17 6 11 

6. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 1079 02/11/2005 --- 21 2 19 

7. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 1418 07/11/2005 --- 17 7 10 

8. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες 

ΚΩΔ:1024 
03/11/2005 --- 22 3 19 

9. Ελληνική Μουσική ΚΩΔ: 1078 02/11/2005 --- 22 3 19 

 Σύνολο 172 39 133 

 

Πίνακας 12: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Φωτογραφία και Κινηματογράφος ΚΩΔ: 577 03/10/2005 --- 12 4 8 

2. Φωτογραφία ΚΩΔ: 1353 07/11/2005 --- 14 4 10 

3. Φωτογραφία ΚΩΔ:2398 02/02/2006 --- 15 4 11 

4. Εικαστικά ΚΩΔ: 2679 06/02/2006 --- 17 3 14 

5. Μουσεία ΚΩΔ: 3558 08/03/2006 --- 11 4 7 

6. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 1079 02/11/2005 --- 12 1 11 

7. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 1418 07/11/2005 --- 12 5 7 

8. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες 

ΚΩΔ:1024 
03/11/2005 --- 13 2 11 

9. Ελληνική Μουσική ΚΩΔ: 1078 02/11/2005 --- 16 1 15 

 Σύνολο 122 28 94 

 

Στη θεματική ενότητα Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις, υλοποιήθηκε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σωματική και Ψυχική Υγεία» με 5 τμήματα και απευθυνόταν σε 

ενήλικες που επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις γνώσεις για τη σωματική και ψυχική τους 
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κατάσταση, δίχως να διαδραματίζει κάποιο ρόλο το επίπεδο εκπαίδευσης τους. Η πορεία 

υλοποίησης του προγράμματος προσέγγισε την ομάδα ενηλίκων του ΚΑΠΗ Φλώρινας και ομάδες 

γυναικών, κατά βάση, σε Αμύνταιο, Ξινό Νερό και Σκλήθρο και η εκπαιδεύτρια υπήρξε απόλυτα 

ικανοποιημένη από ότι το επίπεδο των εκπαιδευόμενων
58

, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν, 

ανταποκρίθηκαν θετικά στις θεματικές ενότητες και στο περιεχόμενό τους. Η συνολική εικόνα των 

τμημάτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών του Κ.Ε.Ε. ήταν ότι το εν λόγω πρόγραμμα 

λειτουργεί εύρυθμα και ομαλά σε ομάδες γυναικών και σε χωριά του νομού
59

, μάλιστα στα 

τμήματα Αμυνταίου η επιτυχία ήταν τέτοιου μεγέθους, ώστε να διαφημιστεί από τους 

εκπαιδευόμενους και πολλοί δημότες εξέφρασαν την επιθυμία συγκρότησης νέων τμημάτων για να 

συμμετέχουν
60

. 

Στους ακόλουθους πίνακες έναρξης και λήξης τμημάτων παρατηρείται ότι οι 

εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας ήταν 94, με 25 

άντρες (26,60%) και 69 γυναίκες (73,40%). Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία και 

απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ήταν 70 σε ποσοστό 74,47%, με 17 άντρες σε 18,09% και 

53 γυναίκες σε ποσοστό 56,38%. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν της τάξεως του 25,53% 

και αναλυτικότερα, οι άντρες που δεν ολοκλήρωσαν ήταν 8 δηλ., 8,51% και οι γυναίκες 16 δηλ., 

17,02%. 

Πίνακας 13: Έναρξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 1121 03/11/2005 --- 21 21 0 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 2610 07/02/2006 --- 18 4 14 

3. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 2644 06/02/2006 --- 16 0 16 

4. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 4075 28/03/2006 --- 19 0 19 

                                                           

58  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος 2006, 
28/02/2006.  
59  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Μάρτιος 2006, 
04/04/2006. 
60  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Μάρτιος 2006, 
30/03/2006.   
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5. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ:4065 27/03/2006 --- 20 0 20 

 Σύνολο 94 25 69 

 

Πίνακας 14: Λήξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 1121 03/11/2005 08/12/2005 15 15 0 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 2610 07/02/2006 08/03/2006 12 2 10 

3. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 2644 06/02/2006 13/03/2006 13 0 13 

4. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 4075 28/03/2006 04/05/2006 15 0 15 

5. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ:4065 27/03/2006 05/05/2006 15 0 15 

 Σύνολο 70 17 53 

 

Στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιήθηκαν:  

 το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με στόχο τον 

τεχνολογικό αλφαβητισμό των ενηλίκων, δηλαδή την κατανόηση των εννοιών της 

επιστήμης της Πληροφορικής, την χρήση λειτουργικών περιβαλλόντων, την επεξερ-

γασία - κειμένου - υπολογιστικών - φύλλων - βάσεων  δεδομένων - παρουσιάσεων, την 

σύνδεση και πλοήγηση στο διαδίκτυο, την εξοικείωση με τις σύγχρονες επικοινωνίες - 

δίκτυα και την χρήση εργαλείων Η/Υ στην καθημερινή ζωή. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα και στο Αμύνταιο, η διάρκεια του ήταν 250 ώρες και 

οι ενήλικες αποκτούσαν Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης και  

 το πρόγραμμα «Οικονομία, Διοίκηση και Επιχειρήσεις» με στόχο την απόκτηση 

βασικών γνώσεων στην οικονομική ανάπτυξη και τους μηχανισμούς της αγοράς, την 

ανάλυση οικονομικών δεδομένων σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης-διοίκησης 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των προγραμμάτων ήταν 250 ώρες 

σε όλο το εκπαιδευτικό έτος και απευθύνονταν σε ενήλικες με απολυτήριο Λυκείου. Το 

πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Φλώρινας.      
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Σε ολόκληρη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. προέβαιναν σε 

μηνιαίες αξιολογήσεις των προγραμμάτων, καθώς και συναντήσεις με τους εκπαιδευτές, επιπλέον 

φρόντισαν να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα των εκπαιδευτικών αντικειμένων, την κατανόηση 

του εκπαιδευτικού υλικού και την ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στις διδασκόμενες θεματικές 

ενότητες
61

. Οι εκπαιδευτές υποστήριξαν ότι σε γενικές γραμμές η πορεία των προγραμμάτων 

υπήρξε επιτυχημένη και οι εκπαιδευμένοι τήρησαν υψηλά το εκπαιδευτικό επίπεδο, με μοναδικό 

παρελκόμενο τα σημάδια κόπωσης τους προς το τέλος των μαθημάτων, γεγονός που κρίθηκε 

απόλυτα φυσιολογικό από τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. αφού τα μαθήματα ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη με 

3 εβδομαδιαίες παρακολουθήσεις
62

. Οι διαρροές των εκπαιδευομένων ήταν ελάχιστες συγκριτικά 

και με τα τμήματα των 25 και 50 ωρών
63

 παρατηρώντας και τους πίνακες 15 και 16 επαληθεύονται 

αριθμητικά οι δηλώσεις των στελεχών. Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν 

62 με 14 άντρες σε ποσοστό 22,58% και 48 γυναίκες σε ποσοστό 77,42%. Με επιτυχία 

ολοκλήρωσαν οι 55 (88,71%) και απέκτησαν Πιστοποιητικό Δια βίου Μάθησης, από αυτούς οι 12 

ήταν άντρες σε ποσοστό 19,36% και οι γυναίκες ήταν 43 σε ποσοστό 69,35%. Οι διαρροές που 

παρατηρηθήκαν ήταν της τάξεως του 11,29% με μόλις 7 άτομα, 2 άντρες (3,23%) και 5 γυναίκες 

(8,06%).      

Ενώ η πορεία των τμημάτων από πλευράς συμμετοχής και παρακολούθησης υπήρξε 

ανελλιπής από τους εκπαιδευόμενους, η προοπτική χρήσης του Πιστοποιητικού Δια Βίου Μάθησης 

παρέκλινε από τον αρχικό σχεδιασμό που προβλεπόταν. Η προοπτική των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων ήταν να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι Πιστοποιητικά, τα οποία και θα 

αναγνωρίζονταν από τον ΑΣΕΠ, ωστόσο όμως τα πιστοποιητικά που δόθηκαν δεν θα μπορούσαν 

να τα αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας του δημόσιου τομέα. Οι ενήλικες εξέφρασαν την 

δυσαρέσκειά τους για αυτή την αλλαγή χρήσης των Πιστοποιητικών
64

.    

                                                           

61  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηναία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2005, 30/12/2005.  
62  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηναία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης Απρίλιος 2006, Πρακτικό 
13/04/2006.  
63  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηναία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης Μάιος 2006, 30/05/2006.  
64  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2006, 29/06/2006.   
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Πίνακας 15: Έναρξη τμημάτων Δια βίου Εκπαίδευσης 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

ΚΩΔ:  467 
03/10/2005 --- 20 7 13 

2. 
Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

ΚΩΔ:1081 
02/11/2005 --- 20 4 16 

3. 
Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις       

ΚΩΔ: 538 
03/10/2005 --- 22 3 19 

 Σύνολο 62 14 48 

 

Πίνακας16: Λήξη τμημάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

ΚΩΔ:  467 
03/10/2005 05/06/2005 19 6 13 

2. 
Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

ΚΩΔ:1081 
02/11/2005 27/05/2006 16 4 12 

3. 
Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις       

ΚΩΔ: 538 
03/10/2005 22/05/2006 20 2 18 

 Σύνολο 55 12 43 

 

Στα επιμορφωτικά προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εντάσσεται και το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προετοιμασία τσιγγάνων για την απόκτηση απολυτηρίου», στα πλαίσια 

της Διά Βίου εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα (νεαρές 

ηλικιακά τσιγγάνες) είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπαιδευτική χρονιά κάποιες από τις 

ενότητες Γραμματισμού Τσιγγάνων
65

. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 225 ώρες. Κατά την 

αξιολόγηση του προγράμματος παρατηρήθηκε η ομαλή πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

τις εκπαιδευόμενες να έχουν βελτιώσει τις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης
66

, στην ενότητα της 

αριθμητικής οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν αντιμετωπίστηκαν με συχνές επαναλήψεις για να 

                                                           

65  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης, 30 Νοεμβρίου 2005, Πρακτικό 
09/11/2005. 
66  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης, 30 Δεκεμβρίου 2005, Πρακτικό 
23/12/2005.   
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μπορέσουν οι εκπαιδευόμενες να την εμπεδώσουν
67

. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι 

εκπαιδευόμενες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν, με 

εμφανή τα σημάδια της βελτίωσης καθώς όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα γνώριζαν ελάχιστα 

ανάγνωση και γραφή
68

. Η μεγαλύτερη επιβράβευση και επιβεβαίωση της επιτυχημένης πορείας του 

προγράμματος, των προσπαθειών τόσο των εκπαιδευτών όσο και των στελεχών του Κ.Ε.Ε. ήρθε με 

την απόκτηση του απολυτήριου από δυο νεαρές τσιγγάνες
69

.  

Πίνακας17: Έναρξη - Λήξη τμήματος 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 
Προετοιμασία Τσιγγάνων για απολυτήριο 

Δημοτικού ΚΩΔ: 1080 
01/11/2005 --- 15 0 15 

 
Προετοιμασία Τσιγγάνων για απολυτήριο 

Δημοτικού ΚΩΔ: 1080 
01/11/2005 24/05/2006 7 0 7 

 Σύνολο    

 

Η εκπαιδευτική χρονιά ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2006, από τις Μηνιαίες Εκθέσεις των 

Στελεχών του Κ.Ε.Ε. διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση και συνεργασία μεταξύ τόσο των 

εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομένων. Κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων Πληροφορικής παρατηρήθηκε από τους εκπαιδευτές ότι το διανεμόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό του ΙΔΕΚΕ δεν πληροί τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και κρίνουν 

απαραίτητο τον εμπλουτισμό του με νέες προσεγγίσεις κατάλληλα προσαρμοσμένο στο γνωστικό 

αντικείμενο της πληροφορικής και της εκπαίδευσης ενηλίκων
70

 
71

. Σε γενικές όμως γραμμές ο 

εκπαιδευτικός κύκλος του 2005-2006 περατώθηκε δίχως να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα, 

με μοναδική ίσως εξαίρεση της διακοπής του προγράμματος «Ακούγοντας Μουσική» που 

απευθυνόταν σε ενήλικους τσιγγάνους και διεκόπη.  

                                                           

67  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης, 30 Ιανουαρίου 2006, Πρακτικό 
24/01/2006.   
68  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης, 30 Μάιου 2006, Πρακτικό 
09/05/2006 
69  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηναία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Μάιος 2006, 31/05/2006.   
70  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2006, 29/06/2006.   
71  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2006, 30/06/2006.   
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Τα τμήματα που συνολικά λειτούργησαν ήταν 69, καλύπτοντας γεωγραφικά τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων ολόκληρου του νομού Φλώρινας. Από τα συγκεντρωτικά 

γραφήματα, που απεικονίζονται παρακάτω, παρατηρείται ότι συμμετείχαν 1308 ενήλικες με 349 

(26,68%) άντρες και 959 (73,32%) γυναίκες. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 1027 εκπαιδευόμενοι σε 

ποσοστό 78,52%, με 273 άντρες (20,87%)  και 754 γυναίκες (57,65%) και απέκτησαν είτε 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από την συμμετοχή τους στα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

είτε Πιστοποιητικό Διά βίου Μάθησης από την αντίστοιχη συμμετοχή τους στα προγράμματα Δια 

βίου Μάθησης.  Οι διαρροές που εντοπίστηκαν ήταν της τάξεως του 21,48%, δηλαδή 281 άτομα, 

από αυτούς οι 76 ήταν άντρες (5,81%) και οι 205 ήταν γυναίκες (15,67%).     

Η αριθμητική συμμετοχή των ενηλίκων:  
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Η ποσοστιαία η συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 
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3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 

Η εκπαιδευτική χρονιά 2006-2007 ξεκίνησε με τις ενέργειες προετοιμασίας νέων 

προγραμμάτων και ειδικότερα τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. προέβησαν σε δημοσιεύσεις στον τοπικό 

τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αναρτήθηκαν ανακοινώσεις σε χώρους συγκέντρωσης κοινού 

στους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς του Νομού. Ενώ 

φρόντισαν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι χώροι για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκτός 

κτιρίου Κ.Ε.Ε., τόσο στην πόλη της Φλώρινας όσο και στους υπόλοιπους Δήμους και χωριά
72

. 

Ακόμη εντατικοποιήθηκαν οι προωθητικές συνεργασίες και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, 

υπηρεσίες, οργανισμούς, συλλόγους και ομάδες πολιτών. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές 

συνοψίζονται σε:  

 συνάντηση με ομάδα γυναικών στο Σκλήθρο, οι οποίες είχαν παρακολουθήσει την 

προηγούμενη χρονιά προγράμματα του Κ.Ε.Ε.  

 συνάντηση με υπαλλήλους του Δήμου Αετού,  

 συνάντηση με τον πρόεδρο της Κοινότητας του Λεχόβου για την προώθηση και υλοποίηση 

προγραμμάτων Η/Υ, 

 συνάντηση με ομάδα μεταναστών στο Αμύνταιο με στόχο τη συμμετοχή τους σε 

πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταναστών,  

 συνάντηση με την αντιδήμαρχο Φιλώτα για την οργάνωση προγράμματος Πληροφορικής 

IV με ομάδα εκπαιδευόμενων οι οποίοι παρακολουθούσαν τα προηγούμενα 2 έτη τον 

εκπαιδευτικό κύκλο Η/Υ, συνάντηση με τον Δήμαρχο Μελίτης για την οργάνωση 

προγραμμάτων στο Δήμο
73

.    

 συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου Γυναικών Υδρούσας, με αντικείμενο την 

ενημέρωση των γυναικών για τα προγράμματα του Κ.Ε.Ε., 

                                                           

72  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.   
73  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.   
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 συνάντηση με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου με σκοπό την 

προοπτική υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας», 

 συνάντηση με το προεδρείο της Ευξείνου Λέσχης Φιλώτα για την έναρξη συνεργασίας τη 

νέα εκπαιδευτική περίοδο
74

.   

Επιπλέον σε ολόκληρη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου πραγματοποιούνταν 

συναντήσεις με τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων για την απαραίτητη ενημέρωσή τους σχετικά 

με το πρόγραμμα, τους στόχους του, το χρονοδιάγραμμα, το διδασκόμενο εκπαιδευτικό υλικό, το 

προφίλ των εκπαιδευμένων και τις διδακτικές μεθόδους. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. αναλάμβαναν 

ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού, ώστε να τηρούνται οι αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων και το εκπαιδευτικό υλικό να συνάδει με τις εκάστοτε ανάγκες των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις παραβρίσκονταν στις πρώτες συναντήσεις 

προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο την σημαίνουσα σημασία των προγραμμάτων και 

παρακολουθούσαν από κοντά την εκπαιδευτική διαδικασία.    

 Στη θεματική ενότητα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών υλοποιήθηκαν 5 

εκπαιδευτικά προγράμματα με 33 τμήματα. Αναλυτικότερα τα προγράμματα ήταν:  

 Πληροφορική ΙΙ, με στόχο την εισαγωγή στα Δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του 

διαδικτύου και του λειτουργικού συστήματος MS Windows, καθώς και την εισαγωγή 

στο λογισμικό εφαρμογών MS Office και στη μορφοποίηση κειμένου. Τα τμήματα που 

συγκροτήθηκαν ήταν 13 με 5 στην πόλη της Φλώρινας, 2 στο Αμύνταιο, 2 στο 

Αμμοχώρι και από ένα τμήμα στη Μελίτη, τον Αετό, το Λέχοβο και το Φλάμπουρο.    

 Πληροφορική ΙΙΙ, με στόχο την κατανόηση βασικών εννοιών και την εξοικείωση με 

βασικά είδη λογισμικών εφαρμογών (Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Βάσεις 

Δεδομένων). Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 10, με 4 στην πόλη της Φλώρινας, 

από 2 στο Αμύνταιο και στο Λέχοβο, και από ένα τμήμα σε Μελίτη και Αετό.  

                                                           

74  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Μάρτιος - Απρίλιος 2007, 
30/04/2007.  
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 Πληροφορική IV, με στόχο την απόκτηση επιπλέον γνώσεων σε θέματα σχετικά με τα 

υπολογιστικά φύλλα, τις παρουσιάσεις και τις βάσεις δεδομένων. Τα τμήματα που 

συγκροτήθηκαν ήταν έξι με 3 στην πόλη της Φλώρινας, και από ένα τμήμα σε Αετό, 

Φιλώτα και Αμύνταιο.  

 Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing , με στόχο την απόκτηση βασικών 

γνώσεων σε θέματα πολυμεσικών εφαρμογών, επεξεργασίας ήχου, εικόνας και 

δημιουργίας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, με τρία τμήματα στην πόλη της Φλώρινας.  

 Πληροφορική VΙ, με στόχο τη δημιουργία και διαχείριση δυναμικών εφαρμογών του 

παγκόσμιου ιστού με ένα τμήμα στην πόλη της Φλώρινας.  

Η πορεία των προγραμμάτων Πληροφορικής υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη καθώς οι 

διαρροές εκπαιδευομένων που παρατηρήθηκαν κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας κυρίως 

της αδιάλειπτης μέριμνας εκπαιδευτών και στελεχών Κ.Ε.Ε., με τους εκπαιδευόμενους που 

ξεκινούσαν να συνεχίζουν να συνεχίζουν στα επόμενα επίπεδα. Στο τμήμα που σημειώθηκαν οι 

περισσότερες διαρροές της τάξεως του 50% ήταν της Πληροφορικής ΙΙ - Κωδ: 566 και οφείλονταν 

στην στο ότι ενώ τα μαθήματα είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούνταν εντός της πόλης 

εντούτοις μεταφέρθηκαν σε κτίριο εκτός της και οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την δυσαρέσκειά 

τους αποχωρώντας από το τμήμα
75

. Από πλευράς εκπαιδευτικού υλικού οι εκπαιδευτές τόνισαν ότι 

το υλικό δεν πληρούσε επαρκώς τις ανάγκες των διδασκομένων. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. φρόντισαν 

να ενημερώσουν την Ομάδα Έργου για την ανανέωση του την επόμενη χρονιά.    

Στην έναρξη των 33 τμημάτων Πληροφορικής οι ενήλικες που συμμετείχαν ήταν 433 με 

138 άντρες σε ποσοστό 31,87% και 295 γυναίκες σε ποσοστό 68,13%. Οι εκπαιδευόμενοι που 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, όπως φαίνεται και στον 2
ο
 

πίνακα λήξης των τμημάτων Πληροφορικής ήταν 401 με ποσοστό 92,91%, οι άντρες ήταν 130 

(30,02%) και οι γυναίκες 271 (68,13%). Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν ελάχιστες με 32 

ενήλικες να μην ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ποσοστό 7,39%, στους άντρες η 

αποχώρηση ανήλθε στο 1,85% και στις γυναίκες στο 5,54%.  

                                                           

75  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2006, 28/12/2006.  
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Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  2241 08/11/2006 --- 9 0 9 

2. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 618 0310/2006 --- 18 7 11 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 3190 06/12/2006 --- 13 2 11 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 3245 06/12/2006 --- 11 6 5 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 566 02/10/2006 --- 10 3 7 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  644 09/10/2006 --- 12 4 8 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 651 10/10/2006 --- 12 4 8 

8. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 3189 09/12/2006 --- 11 6 5 

9. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5475 09/03/2007 --- 13 2 11 

10. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5501 09/03/2007 --- 12 5 7 

11. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5505 09/03/2007 --- 12 3 9 

12. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5818 15/03/2007 --- 11 5 6 

13. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5595 13/03/2007 --- 12 5 7 

14. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ:  2877 06/12/2006 --- 15 6 9 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2878 04/12/2006 --- 12 4 8 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 594 03/10/2006 --- 15 3 12 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 668 10/10/2006 --- 11 0 11 

18. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 553 02/10/2006 --- 18 8 10 

19. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5373 02/03/2007 --- 11 4 7 

20. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5421 07/03/2007 --- 11 1 10 

21. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5438 07/03/2007 --- 15 11 4 

22.  Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ:5440 07/03/2007 --- 13 2 11 

23. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5441 07/03/2007 --- 14 6 8 

24. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 2876 06/12/2006 --- 14 5 9 
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25. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 664 06/10/2006 --- 12 3 9 

26. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 1214 09/10/2006 --- 11 0 11 

27.  Πληροφορική IV ΚΩΔ: 581 05/10/2006 --- 15 7 8 

28. Πληροφορική IV ΚΩΔ:2874 05/12/2006 --- 14 3 11 

29. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 5371 02/03/2007 --- 11 0 11 

30. Πληροφορική V ΚΩΔ: 592 02/10/2006 --- 15 4 11 

31. Πληροφορική V ΚΩΔ: 5378 07/03/2007 --- 10 4 6 

32.  Πληροφορική V ΚΩΔ: 5384 08/03/2007 --- 12 5 7 

33.  Πληροφορική VΙ ΚΩΔ: 2873 04/12/2006 --- 14 5 9 

 Σύνολο 433 138 295 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  2241 08/11/2006 --- 8 0 8 

2. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 618 0310/2006 --- 16 6 10 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 3190 06/12/2006 --- 12 2 10 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 3245 06/12/2006 --- 11 6 5 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 566 02/10/2006 --- 5 2 3 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  644 09/10/2006 --- 12 4 8 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 651 10/10/2006 --- 10 3 7 

8. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 3189 09/12/2006 --- 11 6 5 

9. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5475 09/03/2007 --- 10 2 8 

10. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5501 09/03/2007 --- 12 5 7 

11. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5505 09/03/2007 --- 12 3 9 

12. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5818 15/03/2007 --- 11 5 6 

13. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 5595 13/03/2007 --- 12 5 7 
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14. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ:  2877 06/12/2006 --- 15 6 9 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 2878 04/12/2006 --- 12 4 8 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 594 03/10/2006 --- 15 3 12 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 668 10/10/2006 --- 11 0 11 

18. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 553 02/10/2006 --- 17 8 9 

19. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5373 02/03/2007 --- 11 4 7 

20. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5421 07/03/2007 --- 10 1 9 

21. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5438 07/03/2007 --- 15 11 4 

22. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ:5440 07/03/2007 --- 12 2 10 

23. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 5441 07/03/2007 --- 14 6 8 

24. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 2876 06/12/2006 --- 14 5 9 

25. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 664 06/10/2006 --- 12 3 9 

26. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 1214 09/10/2006 --- 11 0 11 

27. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 581 05/10/2006 --- 15 7 8 

28. Πληροφορική IV ΚΩΔ:2874 05/12/2006 --- 14 3 11 

29. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 5371 02/03/2007 --- 11 0 11 

30. Πληροφορική V ΚΩΔ: 592 02/10/2006 --- 14 4 10 

31. Πληροφορική V ΚΩΔ: 5378 07/03/2007 --- 10 4 6 

32. Πληροφορική V ΚΩΔ: 5384 08/03/2007 --- 12 5 7 

33. Πληροφορική VΙ ΚΩΔ: 2873 04/12/2006 --- 14 5 9 

 Σύνολο 401 130 271 

 

Στη θεματική ενότητα Ευρωπαϊκές Γλώσσες υλοποιήθηκαν 9 εκπαιδευτικά προγράμματα 

με 18 τμήματα, αναλυτικότερα: 

 Βασικά Αγγλικά, με στόχο την κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών 

αναγκών των ενηλίκων σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, η διάρκεια του προγράμματος 
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ήταν 50 ώρες και απευθύνονταν σε ενήλικες με τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού. 

Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 3 στην πόλη της Φλώρινας. 

 Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, με στόχο την εξοικείωση και την ανάπτυξη 

διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις 

στο χώρο εργασίας, η διάρκεια του προγράμματος ήταν 50 ώρες και απευθυνόταν σε 

ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού και έχουν 

παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα της γλώσσας. Τα τμήματα 

που συγκροτήθηκαν ήταν 3 στην πόλη της Φλώρινας και αποτελούσαν συνέχεια του 

προγράμματος Βασικά Αγγλικά.  

 Αγγλικά στον Τουρισμό, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε 

διάφορες περιστάσεις στον τομέα του τουρισμού, απευθύνονταν σε ενήλικες που 

έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού και έχουν παρακολουθήσει 

την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα της γλώσσας, διάρκειας 50 ωρών. Τα 

τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 3 στην Φλώρινα και αποτελούσαν συνέχεια του 

προγράμματος Αγγλικά στο εργασιακό περιβάλλον,  

 Βασικά Γερμανικά, με στόχο την κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών 

αναγκών των ενηλίκων σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, η διάρκεια του προγράμματος 

ήταν 50 ώρες και απευθύνονταν σε ενήλικες με τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού. 

Το τμήμα που συγκροτήθηκε ήταν 1 στην πόλη της Φλώρινας. 

 Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, με στόχο την εξοικείωση και την ανάπτυξη 

διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις 

στο χώρο εργασίας, η διάρκεια του προγράμματος ήταν 50 ώρες και απευθυνόταν σε 

ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού και έχουν 

παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα της γλώσσας. Το τμήμα 

που συγκροτήθηκε ήταν 1 στην πόλη της Φλώρινας και αποτελούσε συνέχεια του 

προγράμματος Βασικά Γερμανικά.  

 Γερμανικά στον Τουρισμό, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε 

διάφορες περιστάσεις στον τομέα του τουρισμού, απευθύνονταν σε ενήλικες που 

έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού και έχουν παρακολουθήσει 

την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα της γλώσσας, διάρκειας 50 ωρών. Το τμήμα 
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που συγκροτήθηκε ήταν 1 στην Φλώρινα και αποτελούσε συνέχεια του 

προγράμματος Γερμανικά στο εργασιακό περιβάλλον,  

 Βασικά Γαλλικά, με στόχο την κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών 

αναγκών των ενηλίκων σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, η διάρκεια του προγράμματος 

ήταν 50 ώρες και απευθύνονταν σε ενήλικες με τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού. 

Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 2 στην πόλη της Φλώρινας και ένα τμήμα στο 

Αμύνταιο. 

 Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, με στόχο την εξοικείωση και την ανάπτυξη 

διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις 

στο χώρο εργασίας, η διάρκεια του προγράμματος ήταν 50 ώρες και απευθυνόταν σε 

ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού και έχουν 

παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα της γλώσσας. Τα τμήματα 

που συγκροτήθηκαν ήταν 2 στην πόλη της Φλώρινας και ένα τμήμα στο Αμύνταιο, 

αποτελούσαν τη συνέχεια του προγράμματος Βασικά Γαλλικά.  

 Γαλλικά στον Τουρισμό, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε 

διάφορες περιστάσεις στον τομέα του τουρισμού, απευθύνονταν σε ενήλικες που 

έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού και έχουν παρακολουθήσει 

την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα της γλώσσας, διάρκειας 50 ωρών. Τα 

τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 2, με ένα τμήμα στη Φλώρινα και ένα στο 

Αμύνταιο, αποτελούσαν συνέχεια του προγράμματος Γαλλικά στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. παρακολουθούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ολόκληρη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς και προσπάθησαν να συγκροτήσουν όσο το δυνατό 

περισσότερο ομοιογενή τμήματα, ώστε οι ανάγκες των εκπαιδευομένων να συνάδουν. Ακόμη 

εφαρμόζοντας την διαδικασία της συνέντευξης του υποψήφιου εκπαιδευόμενου κατάφεραν να 

ελαχιστοποιήσουν τις διαρροές ενηλίκων από τα τμήματα
76

. Οι εκπαιδευτές υπήρξαν 

ικανοποιημένοι από τον υποστηρικτικό ρόλο των στελεχών και των κατευθυντήριων οδηγιών που 

                                                           

76 Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Μάιος-Ιούνιος 2007, 25/06/2007.  
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έλαβαν, καθώς και του οπτικοαουστικού υλικού που χρησιμοποίησαν καθώς διευκόλυνε την 

μέθοδο διδασκαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από παρότρυνση του Συμβούλου Εκπαίδευσης 

στα τμήματα που οι εκπαιδευόμενοι δεν ολοκλήρωσαν τον εκπαιδευτικό κύκλο της γλώσσας 

δόθηκαν σημειώσεις και επαναληπτικές ασκήσεις, ώστε όσοι επιθυμούσαν να συνεχίσουν το 

φθινόπωρο να μην τα ξεχάσουν μέσα στο διάστημα της καλοκαιρινής περιόδου. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποίησαν ήταν πρωτότυπο και οφείλονταν στην 

προσωπική αναζήτηση των εκπαιδευτών, τα στελέχη διαπίστωσαν ότι αφορούσε την εκμάθηση 

ξένης γλώσσας σε ενήλικες, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης ζήτησε να αναλυθούν εκτενέστερα 

συγκριμένα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα για να μην κουραστούν και απογοητεύον οι 

εκπαιδευόμενοι. Επίσης χρήσιμος αρωγός υπήρξε και το internet, αφού οι εκπαιδευτές ανέσυραν 

χρήσιμες ορολογίες σχετικές με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
77

.     

Στους πίνακες 3 και 4 παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν τα προγράμματα 

ήταν 248, με 72 άντρες (29,03%) και 176 γυναίκες (70,97%). Από αυτούς με επιτυχία 

ολοκλήρωσαν και πιστοποιήθηκαν οι 236 (95,16%), με 68 άντρες (27,42%) και 168 γυναίκες 

(67,74%). Οι διαρροές που εντοπίζονται είναι της τάξεως του 4,84%, 4 άντρες σε ποσοστό 1,61% 

και 8 γυναίκες σε ποσοστό 3,23%. Τα χαμηλά ποσοστά διαρροών επιβεβαιώνουν και τα λεγόμενα 

των εκπαιδευτών για την επιτυχημένη εφαρμογή της συνέντευξης, αφού έτσι ελαχιστοποιήθηκαν οι 

αποχωρήσεις και δημιουργήθηκαν περισσότερο ομοιογενή τμήματα.     

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Ευρωπαϊκές Γλώσσες 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Βασικά Αγγλικά ΚΩΔ: 550 02/10/2006 --- 8 0 8 

2. Βασικά Αγγλικά ΚΩΔ: 4685 07/02/2007 --- 17 3 14 

3. Βασικά Αγγλικά ΚΩΔ: 609 03/10/2006 --- 15 9 6 

4. Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 578 06/10/2006 --- 9 4 5 

                                                           

77  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007. 
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5. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον          

ΚΩΔ: 2895 
05/12/2006 --- 13 4 9 

6. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 6792 
16/04/2007 --- 13 2 11 

7. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 4531 08/02/2007 --- 19 8 11 

8. Βασικά Γερμανικά ΚΩΔ: 640 06/10/2006 --- 15 6 9 

9. 
Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον      

ΚΩΔ: 2902 
07/12/2006 --- 12 5 7 

10. Γερμανικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 4521 01/02/2007 --- 12 5 7 

11. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 615 02/10/2006 --- 20 5 15 

12. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 4800 07/02/2007 --- 18 6 12 

13. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 2394 09/11/2006 --- 13 1 12 

14. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 2892 
04/12/2006 --- 15 4 11 

15. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 4529 
06/02/2007 --- 12 1 11 

16. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 6786 
16/04/2007 --- 14 4 10 

17. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 4526 05/02/2007 --- 12 4 8 

18. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 5447 08/03/2007 --- 11 1 10 

 Σύνολο 248 72 176 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Ευρωπαϊκών Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Βασικά Αγγλικά ΚΩΔ: 550 02/10/2006 --- 8 0 8 

2. Βασικά Αγγλικά ΚΩΔ: 4685 07/02/2007 --- 16 3 13 

3. Βασικά Αγγλικά ΚΩΔ: 609 03/10/2006 --- 15 9 6 

4. Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ:578 06/10/2006 --- 9 4 5 

5. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον          

ΚΩΔ: 2895 
05/12/2006 --- 13 4 9 

6. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 6792 
16/04/2007 --- 13 2 11 

7. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 4531 08/02/2007 --- 17 7 10 

8. Βασικά Γερμανικά ΚΩΔ: 640 06/10/2006 --- 15 6 9 
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9. 
Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον      

ΚΩΔ: 2902 
07/12/2006 --- 12 5 7 

10. Γερμανικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 4521 01/02/2007 --- 12 5 7 

11. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 615 02/10/2006 --- 15 4 11 

12. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 4800 07/02/2007 --- 14 4 10 

13. Βασικά Γαλλικά ΚΩΔ: 2394 09/11/2006 --- 13 1 12 

14. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 2892 
04/12/2006 --- 15 4 11 

15. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 4529 
06/02/2007 --- 12 1 11 

16. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον         

ΚΩΔ: 6786 
16/04/2007 --- 14 4 10 

17. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 4526 05/02/2007 --- 12 4 8 

18. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 5447 08/03/2007 --- 11 1 10 

 Σύνολο 236 68 168 

 

Στη θεματική ενότητα Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεων τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

που υλοποιήθηκε ήταν της «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» και του «Μάρκετινγκ», 

ειδικότερα: 

 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με στόχο την επιμέρους παρουσίαση 

επιστημονικών τομέων που εξετάζει η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, τον 

σχεδιασμό επιχειρησιακής στρατηγικής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα 

οργάνωσης και διοικητικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε ενήλικες που 

είχαν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και η διάρκεια του ήταν 50 ώρες. Τα 

τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 3, με 2 στην Φλώρινα και 1 στο Λέχοβο, 

 Μάρκετινγκ, με στόχο την ανάλυση μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων Μάρκετινγκ. 

Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε ενήλικες με απολυτήριο Γυμνασίου και ήταν διάρκειας 

50 ωρών. Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 5, με 2 στη Φλώρινα και από ένα 

τμήμα σε Λέχοβο, Σκλήθρο και Λαιμό.   

Κατά τη γενική αποτίμηση της πορείας των προγραμμάτων οι εκπαιδευτές δήλωσαν 

ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία, το επίπεδο, το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι 
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εκπαιδευόμενοι και την υλικοτεχνική υποδομή που υπήρχε για την άμεση εφαρμογή 

πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
78

. 

Από τα τμήματα κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος διαπιστώθηκε η ενεργή συμμετοχή των 

ενηλίκων και το υψηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο
79

. Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης πρότεινε να 

ενταχθούν στη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων μάρκετινγκ παραδείγματα που αφορούν 

την προώθηση των τοπικών προϊόντων των χωριών όπου πραγματοποιούνταν τα προγράμματα
80

. 

Στον 5 πίνακα παρατηρείται ότι οι ενήλικες που συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν 117, 

με 33 άντρες (28,21%) και 84 γυναίκες (71,79%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 111 (94,87%) και 

απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εκ των οποίων οι 32 ήταν άντρες (27,35%) και οι 79 

γυναίκες (67,52%). Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν, όπως διαπιστώνεται και στον 6
ο
 πίνακα, ήταν 

της τάξεως του 5,13% με τους άντρες στο 0,86% και τις γυναίκες στο 4,27%.   

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων    

ΚΩΔ: 2794 
04/12/2006 --- 13 6 7 

2. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  ΚΩΔ: 

2208 
10/11/2006 --- 14 4 10 

3.  
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  ΚΩΔ: 

5006 
09/02/2007 --- 17 2 15 

4. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 3367 09/12/2006 --- 13 6 7 

5. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 4654 05/02/2007 --- 14 8 6 

6. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 3738 10/01/2007 --- 17 2 15 

7. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 2313 09/11/2006 --- 14 1 13 

8. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 5463 07/03/2007 --- 15 4 11 

 Σύνολο 117 33 84 

                                                           

78  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.  
79  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 
27/02/2007.  
80  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης, Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007.  
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Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων    

ΚΩΔ: 2794 
04/12/2006 --- 12 6 6 

2. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  ΚΩΔ: 

2208 
10/11/2006 --- 13 3 10 

3.  
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  ΚΩΔ: 

5006 
09/02/2007 --- 15 2 13 

4. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 3367 09/12/2006 --- 13 6 7 

5. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 4654 05/02/2007 --- 14 8 6 

6. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 3738 10/01/2007 --- 15 2 13 

7. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 2313 09/11/2006 --- 14 1 13 

8. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 5463 07/03/2007 --- 15 4 11 

 Σύνολο 111 32 79 

 

Στη θεματική ενότητα Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις υλοποιήθηκε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σωματική και Ψυχική Υγεία», με στόχο την απόκτηση γνώσεων σε 

θέματα που αφορούν την σωματική αλλά και την ψυχική υγεία του ατόμου. Η διάρκεια του ήταν 50 

ώρες και απευθύνονταν σε ενήλικες που επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ανεξάρτητα 

από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Συγκροτήθηκαν 3 τμήματα, στη Φλώρινα, τους Λόφους και τον 

Άγιο Παντελεήμονα.  

Η εκπαιδεύτρια του προγράμματος δήλωσε σε γενικά πλαίσια ικανοποιημένη από την 

πορεία των μαθημάτων, στα οποία το στοιχείο διαλόγου έχει ενταχθεί επιτυχημένα ως διδακτική 

μέθοδος
81

. Επίσης στο διδακτέο υλικό εντάχθηκαν ενότητες που αφορούσαν το Άγχος, τις Φοβίες, 

την Κατάθλιψη με θετικά αποτελέσματα αποδοχής από τους εκπαιδευόμενους
82

. Οι ενήλικες που 

συμμετείχαν σύμφωνα με τα στοιχεία του 7
ου

 πίνακα ήταν 40, με 2 άντρες (5%) και 38 γυναίκες 

                                                           

81  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 
27/02/2007.  
82  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007.  
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(95%). Από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι 38 σε ποσοστό 95%,με 2 άντρες και 36 γυναίκες. 

Οι ενήλικες που αποχώρησαν ήταν 2 γυναίκες σε ποσοστό 5%.  

Πίνακας 7: Έναρξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 4872 08/02/2007 --- 13 0 13 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 2980 05/12/2006 --- 11 0 11 

3. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 5966 16/03/2007 --- 16 2 14 

 Σύνολο 40 2 38 

 

Πίνακας 8: Λήξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 4872 08/02/2007 --- 13 0 13 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 2980 05/12/2006 --- 11 0 11 

3. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 5966 16/03/2007 --- 14 2 12 

 Σύνολο 38 2 36 

 

Στη θεματική ενότητα Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου τα τέσσερα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν: 

 Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική και Χαρακτική, με στόχο την ενίσχυση των 

καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και την εκμάθηση βασικών τεχνικών, για να ανακαλύψουν οι 

ενήλικες τρόπους εικαστικής έκφρασης. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 50 ώρες και 

απευθύνονταν σε ενήλικες που έχουν παρακολουθήσει κάποιες τάξεις του Δημοτικού. Το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Φλώρινα.  

 Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, με στόχο την προσέγγιση του 

τουρισμού μέσα από το πολιτιστικό πρίσμα και τα πολλαπλά οφέλη των σύγχρονων μορφών 

τουρισμού μέσα από τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 50 ωρών και απευθύνονταν 
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σε ενήλικες με απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού και επιθυμούσαν να μεγιστοποιούσουν τα 

οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού και να γνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε στον Αετό.      

 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, με στόχο να έρθουν σε επαφή οι ενήλικες με την 

τοπική ελληνική πολιτιστική παράδοση για να γνωρίσουν τις διάφορες όψεις του ελληνικού 

παραδοσιακού πολιτισμού και τη σημασία του στον σύγχρονο άνθρωπο. Το πρόγραμμα ήταν 

διάρκειας 50 ωρών και απευθύνονταν σε ενήλικες με απολυτήριο Δημοτικού τουλάχιστον. Σε 

αυτό το πρόγραμμα συγκροτήθηκαν 2 τμήματα ένα στο Ξινό Νερό και ένα στο Σκλήθρο.  

Στις καθιερωμένες συναντήσεις των Στελεχών του Κ.Ε.Ε. με τους εκπαιδευτές πριν από την 

έναρξη κάθε προγράμματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την εκπαιδεύτρια που ανέλαβε το 

πρόγραμμα «Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική και Χαρακτική όπου συζητήθηκαν ο 

στόχος και το περιεχόμενο του προγράμματος καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων, αφού οι περισσότερες είναι νηπιαγωγοί και έχουν παρακολουθήσει άλλα 

προγράμματα. Τα στελέχη τόνισαν στην εκπαιδεύτρια ότι πρόκειται για πρόγραμμα με καθαρά 

θεωρητική προσέγγιση των Εικαστικών, χωρίς τη χρήση ειδών εργαστηρίου (καβαλέτα, πινέλα 

κλπ)
83

. Η εκπαιδεύτρια έλαβε το αναλυτικό πρόγραμμα και λόγω της απουσίας εκπαιδευτικού 

υλικού ανέλαβε την προετοιμασία σύμφωνα και τις ενότητες που θα επιθυμούσαν να 

επικεντρωθούν οι εκπαιδευόμενες. Κατά την διάρκεια των θεματικών ενοτήτων το μοναδικό 

περιστατικό που εντοπίστηκε ήταν ότι 4 εκπαιδευόμενες προφασιζόμενες προσωπικούς λόγους 

επέμεναν να αποχωρούν νωρίτερα από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις, επιπλέον επέμεναν ότι τους 

ενδιέφερε μόνο η ενότητα της ζωγραφικής παρότι τους είχε αναλυθεί και παρουσιαστεί το 

περιεχόμενο και οι θεματικές ενότητες του προγράμματος
84

. Κατόπιν σχετικών συστάσεων οι 4 

κυρίες αποχώρησαν από το τμήμα, με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους να συνεχίζουν και να 

ολοκληρώνουν το πρόγραμμα. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. διαπίστωσαν έπειτα και από τις 

παρατηρήσεις τόσο της εκπαιδεύτριας όσο και των εκπαιδευομένων ότι στο εν λόγω πρόγραμμα 

                                                           

83  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Σύμβουλου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
30/10/2006.  
84  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.  
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είναι απαραίτητη η πρακτική εξάσκηση, έστω και με μικρές εφαρμογές. Τα στελέχη φρόντισαν να 

ενημερώσουν ότι οι οδηγίες από την Ομάδα Έργου ήταν ξεκάθαρες στον τρόπο υλοποίησης και 

περιεχομένου του προγράμματος και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με το εγχείρημα 

επανάληψης του ίδιου προγράμματος μετά της αντιδράσεις των συμμετεχόντων
85

.      

Στο πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού», που 

υλοποιήθηκε στο Σκλήθρο, ο εκπαιδευτής εφάρμοσε με συνέπεια και ευρηματικότητα τις αρχές και 

τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων με την ομάδα να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και να συγκροτεί μια από τις πιο δυναμικές και συνεπείς σε ολόκληρο το 

νομό
86

. Στο πρόγραμμα «Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός» στα δυο τμήματα που 

συγκροτήθηκαν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης τόνισε τον διαδραστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα 

του προγράμματος και προέτρεψε την εκπαιδεύτρια να αξιοποιήσει τις εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών συναντήσεων, επιπλέον 

δόθηκε συμπληρωματικό λαογραφικό υλικό με δημοσιεύσεις από την περιοχή της Φλώρινας
87

 
88

.  

Στους πίνακες 9 και 10 παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν κατά την 

έναρξη των τμημάτων ήταν 60, με 4 άντρες (6,67%) και 56 γυναίκες (93,33%). Κατά την λήξη των 

προγραμμάτων με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 56 (93,33%) με 4 άντρες και 52 γυναίκες και 

απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν της τάξεως του 

6,67% και οφείλονται στις 4 γυναίκες που αποχώρησαν από το πρόγραμμα των Εικαστικών, καθώς 

δεν έμειναν ικανοποιημένες από το περιεχόμενο του προγράμματος, αν και στην έναρξή του τα 

Στελέχη του Κ.Ε.Ε είχαν φροντίσει να ενημερώσουν αναλυτικά τις θεματικές ενότητες που θα 

πραγματεύονταν.  

                                                           

85  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.   
86  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 
27/02/2007.  
87  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.   
88 Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
30/10/2006.   
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Πίνακας 9: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, 

Γλυπτική, Χαρακτική ΚΩΔ: 614 
02/10/2006 --- 16 2 14 

2. 
Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού ΚΩΔ: 3749 
10/01/2007 --- 15 2 13 

3. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 3730 
12/01/2007 --- 16 0 16 

4. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 626 
05/10/2006 --- 13 0 13 

 Σύνολο 60 4 56 

 

Πίνακας 10: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, 

Γλυπτική, Χαρακτική ΚΩΔ: 614 
02/10/2006 --- 12 2 10 

2. 
Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού ΚΩΔ: 3749 
10/01/2007 --- 15 2 13 

3. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 3730 
12/01/2007 --- 16 0 16 

4. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 626 
05/10/2006 --- 13 0 13 

 Σύνολο 56 4 52 

 

Στη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία τα τρία προγράμματα που 

υλοποιηθήκαν ήταν «Τοπική Ιστορία», «Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από την 

Αρχαιότητα μέχρι σήμερα» και «Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και Δημιουργική Γραφή». 

Ειδικότερα πραγματεύονταν:  

 Τοπική Ιστορία, με στόχο την γνώση της ιστορίας του τόπου όπου κατοικούν για την 

ενίσχυση της συμμετοχής στην πολιτισμική ζωή της περιοχής. Το πρόγραμμα ήταν 

διάρκειας 25 ωρών, απευθύνονταν σε ενήλικες με απολυτήριο τουλάχιστον Δημοτικού 

και συγκροτήθηκαν 3 τμήματα σε Άγιο Παντελεήμονα, Ξινό Νερό και Υδρούσα. 

 Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με στόχο 

την γνώση της ιστορικής εξέλιξης του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τη 
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σύγχρονη εποχή. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 25 ωρών, απευθύνονταν σε ενήλικες με 

απολυτήριο τουλάχιστον Δημοτικού σχολείου και υλοποιήθηκε στο χωριό του Ξινού 

Νερού. 

  Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και Δημιουργική Γραφή, με στόχο την καλλιέργεια 

συλλογικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη συλλογική δράση, την επεξεργασία 

πληροφοριών, την επικοινωνία, την πολιτισμική ταυτότητα και τη δημιουργική 

έκφραση. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 25 ωρών, απευθύνονταν σε ενήλικες με 

απολυτήριο τουλάχιστον Δημοτικού σχολείου και υλοποιήθηκε στο Αρμενοχώρι.  

Στα τμήματα Τοπικής Ιστορίας στον Άγιο Παντελεήμονα και στο Ξινό Νερό οι 

εκπαιδευόμενες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις θεματικές ενότητες του προγράμματος, στα 

πλαίσια του μαθήματος χρησιμοποιήθηκαν διαφάνειες με αρχαιολογικά ευρήματα του Νομού και 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Αρχαιολογικά Μνημεία του Δήμου Αμυνταίου
89

 
90

. Στο τμήμα 

που συγκροτήθηκε στο χωριό της Υδρούσας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών οι 

εκπαιδευόμενες ήταν γυναίκες χαμηλού και  μέσου μορφωτικού επιπέδου. Γι’ αυτό το λόγο η 

διδακτική μεθοδολογία επικεντρώθηκε στην ενθάρρυνση του διαλόγου μέσα από την αποτύπωση 

των δικών τους εμπειριών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γραπτή εκφορά του λόγου και στη χρήση 

ασκήσεων μικρής κλίμακας σχετικές με το περιεχόμενο κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης
91

. 

Παράλληλα δόθηκε μια σειρά από δημοσιεύσεις και φωτογραφικό υλικό που αφορούν την τοπική 

ιστορία του νομού για την πληρέστερη κατανόηση των διδακτέων ενοτήτων.   

Στο πρόγραμμα Ελληνικής Ιστορίας η εκπαιδεύτρια είχε διδάξει στην ίδια ομάδα γυναικών 

το αντικείμενο της Τοπικής Ιστορίας, με τις εκπαιδευόμενες να είναι τυπικές και με διάθεση για 

μάθηση. Το αντικείμενο του προγράμματος αν ήταν αρκετά θεωρητικό ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

τόνισε την αναγκαιότητα να συμμετέχουν ενεργά οι εκπαιδευόμενες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

                                                           

89  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.   
90  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
28/12/2006.   
91  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007.  
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κόπωσης μέσω ασκήσεων μικρής κλίμακας
92

. Το πρόγραμμα Δημιουργίας Τοπικής Εφημερίδας 

υλοποιήθηκε με μια ομάδα μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, η οποία σκόπευε να 

προχωρήσει στην έκδοση εντύπου, εξαιτίας λοιπόν του ειδικού ενδιαφέροντος της ομάδας η 

εκπαιδεύτρια εμπλούτισε τα μαθήματα με υλικό από τον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο
93

 
94

.    

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν 67 με 4 άντρες (5,97%) και 63 

γυναίκες (94,03%). Μετά τη λήξη των τμημάτων σε ποσοστό 100% οι ενήλικες απέκτησαν 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Αποδεικνύοντας το επιτυχημένο έργο των εκπαιδευτών και των 

στελεχών του Κ.Ε.Ε.  

Πίνακας 11: Έναρξη τμημάτων Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 2466 09/11/2006 --- 14 0 14 

2. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 2341 08/11/2006 --- 14 0 14 

3. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 6882 16/04/2007 --- 14 0 14 

4. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 5592 
09/03/2007 --- 14 0 14 

5. 
Δημιουργώντας Τοπική Εφημερίδα         

ΚΩΔ: 6922 
19/04/2007 --- 11 4 7 

 Σύνολο 67 4 63 

 

Πίνακας 12: Λήξη τμημάτων Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 2466 09/11/2006 --- 14 0 14 

                                                           

92  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007. 
93  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007. 
94  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007. 
 



 

 109 

2. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 2341 08/11/2006 --- 14 0 14 

3. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 6882 16/04/2007 --- 14 0 14 

4. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 5592 
09/03/2007 --- 14 0 14 

5. 
Δημιουργώντας Τοπική Εφημερίδα       ΚΩΔ: 

6922 
19/04/2007 --- 11 4 7 

 Σύνολο 67 4 63 

 

 Στη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα - Επικοινωνία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

«Δικαιώματα του Πολίτη» στο Σκλήθρο, με τους εκπαιδευόμενους να έχουν παρακολουθήσει από 

την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου και προγενέστερα προγράμματα του Κ.Ε.Ε. Ο στόχος του 

προγράμματος ήταν να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με επικοινωνιακές και γλωσσικές 

πρακτικές που σχετίζονται με τα δικαιώματα των πολιτών. Η διδακτική μεθοδολογία περιελάμβανε 

συνεργατικές μικρές ομάδες, ενεργοποίηση μνήμης με χρήση παραδειγμάτων και καταιγισμό 

ιδεών
95

. Οι 12 συμμετέχοντες, 3 άντρες (25%) και 9 γυναίκες (75%),  ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 

πρόγραμμα και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.      

Πίνακας 13: Έναρξη - Λήξη τμήματος 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 Δικαιώματα του Πολίτη ΚΩΔ: 5628 09/03/2007 --- 12 3 9 

 Δικαιώματα του Πολίτη ΚΩΔ: 5628 09/03/2007 --- 12 3 9 

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και «Οικογενειακός Γραμματισμός και Αριθμητισμός», που 

υλοποιήθηκε στο Αρμενοχώρι οι στόχοι ήταν να ενισχυθούν οι δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης 

των εκπαιδευομένων παράλληλα με την εκμάθηση βασικών μαθηματικών εννοιών για την 

υποστήριξη των παιδιών τους στο σχολείο. Ακόμη την ανθρωπιστική, αισθητική, γνωστική, 

συναισθηματική ανάπτυξη του γονέα μέσω της ενασχόλησης με λογοτεχνικά θέματα προσιτά στο 

παιδί, ώστε να βρεθούν σημεία δημιουργικής επαφής γονέα - παιδιού. Η ανταπόκριση των 

                                                           

95  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 
30/04/2007.  
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εκπαιδευομένων υπήρξε ικανοποιητική και με επιτυχία ολοκλήρωσαν και οι 11 συμμετέχοντες (1 

άντρας - 9,09% και 10 γυναίκες - 90,91%).   

Πίνακας 13: Έναρξη - Λήξη τμήματος 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 
Οικογενειακός Γραμματισμός και 

Αριθμητισμός ΚΩΔ: 3183 
09/12/2006 --- 11 1 10 

 
Οικογενειακός Γραμματισμός και 

Αριθμητισμός ΚΩΔ: 3183 
09/12/2006 --- 11 1 10 

 

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα για Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες στη θεματική ενότητα 

εκπαίδευση και υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων υλοποιήθηκαν τα προγράμματα 

«Εκπαίδευση και Υποστήριξη γονέων Μεταναστών - Παλιννοστούντων» και «Συμβουλευτική 

Τσιγγάνων». Και πιο συγκεκριμένα: 

 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Υποστήριξη γονέων Μεταναστών - 

Παλιννοστούντων που απευθυνόταν σε ενήλικες μετανάστες ή παλιννοστούντες, γονείς ενός 

τουλάχιστον παιδιού ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης τους που ήταν αρχάριοι στην 

ελληνική γλώσσα. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να ενισχυθεί η ικανότητα κατανόησης 

τόσο του γραπτού, όσο και του προφορικού λόγου με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής 

επίδοσης των παιδιών και την παροχή βοήθειας στις κατ’ οίκον εργασίες προκειμένου να 

περιοριστεί η σχολική  αποτυχία και διαρροή. Ακόμη να αναπτύξουν οι ενήλικες λειτουργικές 

δεξιότητες επικοινωνίας των γονέων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

καθημερινής τους ζωής. Τέλος να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό στην κοινωνικο-

πολιτιστική του διάσταση. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 100 ώρες και οι ενήλικες με την 

ολοκλήρωση του αποκτούσαν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης και συγκροτηθήκαν 3 

τμήματα. 2 στη Φλώρινα και 1 στο Αμύνταιο.   

 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Συμβουλευτική Τσιγγάνων που απευθυνόταν σε ενήλικες 

τσιγγάνους ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης τους. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η 

αποτελεσματική και δημιουργική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των 
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προγραμμάτων των Κ.Ε.Ε. Η παροχή, εύρεση και διαχείριση πληροφοριών για την 

αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 50 ώρες, με ένα τμήμα στη Φλώρινα.  

Στο πρόγραμμα Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων Μεταναστών-Παλιννοστούντων 

προβλεπόταν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ότι η εκπαιδευτική ενότητα της ελληνικής γλώσσας 

θα έχει διάρκεια 75 ώρες. Τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. τόνισαν στις εκπαιδεύτριες να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις μεθόδους διδασκαλίας, καθώς η συγκεκριμένη ενότητα είναι βαρύνουσας σημασίας 

για τους εκπαιδευόμενους. Ο σύμβουλος ζήτησε από τις εκπαιδεύτριες κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (π.χ. ανάγνωση 

πινακίδων, οδών κ.ά.) και στην διδακτική μεθοδολογία να εφαρμόζεται η διαδραστικότητα με 

άμεση συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
96

. Το ζήτημα της απουσίας 

εκπαιδευτικού υλικού υπήρξε στο επίκεντρο ενδιαφέροντος των στελεχών και των εκπαιδευτριών. 

Έπειτα από εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε να αντλήσουν υλικό από την ενότητα του 

αλφαβητισμού του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. και από τα βιβλία που κυκλοφορούν για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας από ενήλικες
97

. Τέλος τα Στελέχη παρουσίασαν αναλυτικά το προφίλ και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόμενου, όπου τονίστηκε η ηλικία, η εθνικότητα και το 

μορφωτικό τους επίπεδο, στο τμήμα μάλιστα της Φλώρινας με ΚΩΔ: 691 ζητήθηκε από την 

εκπαιδεύτρια να προσέξει διότι η ομάδα εκπαιδευομένων αποτελείται από διάφορες εθνικότητες, 

Αλβανία, Κολομβία, Σερβία, Γαλλία και Ολλανδία για να προσαρμόσει τις μεθόδους διδασκαλίας 

υπό το πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας
98

. Στην εκπαιδευτική ενότητα πολιτισμού, διάρκειας 25 

ωρών, εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικού υλικού η γενική κατεύθυνση που δόθηκε στις 

εκπαιδεύτριες ήταν να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τους σε γεγονότα-σταθμούς της ελληνικής 

ιστορίας και σε χαρακτηριστικά δείγματα του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά, χωρίς να 

εισέλθουν σε λεπτομέρειες που ενδεχομένως να κουράσουν τους μετανάστες, με ιδιαίτερη έμφαση 

                                                           

96  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.  
97  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.  
98  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
31/10/2006.  
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σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής
99

. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων επιλέχθηκε 

η μέθοδος ενός ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών, στο οποίο να συμπυκνώνονται τα 

σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα
100

. Κατά την αξιολόγηση της πορείας των τμημάτων 

διαπιστώθηκε η καλή εικόνα των προγραμμάτων, καθώς η προσέλευση των εκπαιδευόμενων ήταν 

μεγάλη και η συμμετοχή τους ενεργή, η συνοχή και η συνέπεια των ομάδων υπήρξε υποδειγματική 

και αποτέλεσε κοινό συμπέρασμα ότι η επιτυχία των προγραμμάτων οφείλεται στον στόχο που 

έχουν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν πιστοποιητικό
101

 
102

.   

Στο πρόγραμμα Συμβουλευτική Τσιγγάνων διαπιστώθηκε ανανέωση στις εκπαιδευόμενες, 

καθώς υπήρξε εισροή πολλών νέων
103

. Η εκπαιδεύτρια του προγράμματος υπήρξε απόλυτα 

ικανοποιημένη από την πορεία του, καθώς όπως δήλωσε και ίδια είναι η τέταρτη χρονιά που 

εργάζεται με τσιγγάνους και παρατήρησε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η προσέλευση τους 

ήταν μεγάλη
104

.    

Στους πίνακες 13 και 14 αποτυπώνεται η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και παρατηρείται 

ότι κατά την έναρξη των τμημάτων σε αυτά συμμετείχαν 46 άτομα, με 14 άντρες σε ποσοστό 

30,43% και 32 γυναίκες σε ποσοστό 69,57%. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν και απέκτησαν 

Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών-Παλιννοστούντων οι 34 συμμετέχοντες με μόλις μια εκπαιδευόμενη να μην 

ολοκληρώνει για προσωπικούς λόγους. Ενώ στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Τσιγγάνων 

ολοκλήρωσαν και οι εκπαιδευόμενες και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.    

                                                           

99  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.  
100  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
28/12/2006.  
101  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.  
102  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.  
103  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 
27/12/2006.  
 
104  Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Στελεχών Κ.Ε.Ε. Ιανουαρίου 2007,  04/01/2007 
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Πίνακας 14: Έναρξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών - Παλιννοστούντων ΚΩΔ:  685 
02/10/2006 --- 11 4 7 

2. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών - Παλιννοστούντων ΚΩΔ: 691 
03/10/2006 --- 12 4 8 

3. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών - Παλιννοστούντων ΚΩΔ: 1267 
10/10/2006 --- 12 6 6 

4.  Συμβουλευτική Τσιγγάνων ΚΩΔ: 2379 09/11/2006 --- 11 0 11 

 Σύνολο 46 14 32 

 

Πίνακας 15: Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών - Παλιννοστούντων ΚΩΔ:  685 
02/10/2006 --- 11 4 7 

2. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών - Παλιννοστούντων ΚΩΔ: 691 
03/10/2006 --- 12 4 8 

3. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών - Παλιννοστούντων ΚΩΔ:1267 
10/10/2006 --- 11 6 5 

4.  Συμβουλευτική Τσιγγάνων ΚΩΔ: 2379 09/11/2006 --- 11 0 11 

 Σύνολο 45 14 31 

 

Η εκπαιδευτική χρονιά ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007, από τις Μηνιαίες Εκθέσεις των 

Στελεχών του Κ.Ε.Ε. διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση και συνεργασία μεταξύ τόσο των 

εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομένων. Κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων Πληροφορικής παρατηρήθηκε από τους εκπαιδευτές ότι το διανεμόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό του ΙΔΕΚΕ δεν πληροί τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και κρίνουν 

απαραίτητο τον εμπλουτισμό του με νέες προσεγγίσεις κατάλληλα προσαρμοσμένο στο γνωστικό 

αντικείμενο της πληροφορικής και της εκπαίδευσης ενηλίκων
105

 
106

. Σε γενικές όμως γραμμές ο 

                                                           

105  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2006, 29/06/2006.   
106  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2006, 30/06/2006.   
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εκπαιδευτικός κύκλος του 2005-2006 περατώθηκε δίχως να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα, 

με μοναδική ίσως εξαίρεση της διακοπής του προγράμματος «Ακούγοντας Μουσική» που 

απευθυνόταν σε ενήλικους τσιγγάνους και διεκόπη. Σε γενικές γραμμές ολοκληρώθηκαν 27 

εκπαιδευτικά προγράμματα διάφορων θεματικών ενοτήτων με 77 τμήματα σε ολόκληρο το νομό 

Φλώρινας. Να σημειωθεί η επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων στις απομακρυσμένες από τα 

αστικά κέντρα κοινότητες και χωριά, με τους κατοίκους να συμμετέχουν ενεργά και να 

δημιουργούνται προοπτικές συνεργασίας για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά.  

Ο στόχος που τέθηκε στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου από τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. για 

την επίτευξη συνεργασιών με διάφορους πολιτιστικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς 

επετεύχθη και διαπιστώνεται από την γεωγραφική διασπορά των προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν. Έτσι στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν 1034 ενήλικες, εκ των οποίων οι 271 

ήταν άντρες σε ποσοστό 26,21% και οι 763 ήταν γυναίκες σε ποσοστό 73,79%. Με επιτυχία 

ολοκλήρωσαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και απέκτησαν Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης ή Διά 

Βίου Μάθησης οι 977 συμμετέχοντες. Από αυτούς οι 258 ήταν άντρες σε ποσοστό 24,95%  και οι 

719 ήταν γυναίκες σε ποσοστό 69,54%. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ποσοστιαία ήταν της 

τάξεως του 5,51%, δηλαδή 57 ενήλικες - 13 άντρες και 44 γυναίκες. Στα παρακάτω γραφήματα 

απεικονίζεται η πορεία συμμετοχής των ενηλίκων κατά την εξεταζόμενη εκπαιδευτική περίοδο 

2006-2007.     

Ποσοστιαία η συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 

 



 

 115 

Η αριθμητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων: 
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3.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2007-2008 

Η εκπαιδευτική χρονιά 2007-2008 ξεκίνησε σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες, έτσι 

πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επαφές με τοπικούς φορείς και ΟΤΑ του Νομού και ομάδες 

πολιτών. Το δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. συναντήθηκαν με τους 

δημάρχους Αμυνταίου, Φιλώτα, Μελίτης, Κάτω Κλεινών και τον πρόεδρο της κοινότητας Λεχόβου 

με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, ακόμη με τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Φιλώτα, τον 

πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, την πρόεδρο του 

Συλλόγου Γυναικών Παπαγιάννη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τσιγγάνων Φιλώτα και τον πρόεδρο 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιγόνου
107

. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου 

πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Φιλώτα, με ομάδα πολιτών στην κοινότητα 

Νεοχωρακίου και στην κοινότητα του Σκλήθρου
108

  Οι συντονισμένες προσπάθειες είχαν στόχο 

την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την άμεση υλοποίηση τους το προσεχές 

διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών για την επιτυχημένη 

πορεία τους.  

Στη θεματική ενότητα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών υλοποιήθηκαν 4 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναλυτικότερα τα προγράμματα ήταν:  

 Πληροφορική ΙΙ, με στόχο την εισαγωγή στα Δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του 

διαδικτύου και του λειτουργικού συστήματος MS Windows, καθώς και την εισαγωγή 

στο λογισμικό εφαρμογών MS Office και στη μορφοποίηση κειμένου, 

 Πληροφορική ΙΙ, με στόχο την κατανόηση βασικών εννοιών και την εξοικείωση με 

βασικά είδη λογισμικών εφαρμογών (Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Βάσεις 

Δεδομένων), 

 Πληροφορική IV, με στόχο την απόκτηση επιπλέον γνώσεων σε θέματα σχετικά με τα 

υπολογιστικά φύλλα, τις παρουσιάσεις και τις βάσεις δεδομένων και 

                                                           

107  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε. Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, 
30/10/2007.  
108  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε. Νοέμβριος-Νοέμβριος 2007, 
28/12/2008.  
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 Πληροφορική VI, με στόχο τη δημιουργία και διαχείριση δυναμικών εφαρμογών του 

παγκόσμιου ιστού.   

Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 22, εκ των οποίων τα 10 λειτούργησαν στην πόλη 

της Φλώρινας, τρία στο χωριό Βεύη, από δύο στα χωριά Κέλλη και Μανιάκι και από ένα τμήμα σε 

Αμύνταιο, Φλάμπουρο, Λέχοβο, Παπαγιάννη και Κάτω Κλεινές. Οι εκπαιδευόμενοι που 

συμμετείχαν, όπως παρουσιάζεται και στον 1
ο
 πίνακα ήταν 347 με 94 άντρες και 233 γυναίκες, τα 

ποσοστά συμμετοχής ήταν 28,75% και 71,25% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2ου 

πίνακα τα προγράμματα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από 274 εκπαιδευμένους σε ποσοστό 

83,79%. Οι άντρες που απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από τη συμμετοχή τους στα 

25ωρα προγράμματα ήταν 82 (25,08%) και οι γυναίκες ήταν 192 (58,72%). Οι εκπαιδευόμενοι που 

είτε αποχώρησαν είτε απέτυχαν στις εξετάσεις αξιολόγησης ήταν 53 (16,21%), από αυτούς οι 

άντρες ήταν 12 (4,86%) και οι γυναίκες 41 (11,83%).   

Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 7372 09/10/2007 04/12/2007 15 2 13 

2. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 8327 05/11/2007 14/01/2008 15 4 11 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8421 07/11/2007 17/01/2008 14 0 14 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8429 08/11/2007 29/01/2008 14 0 14 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8435 08/11/2007 31/01/2008 13 7 6 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8486 09/11/2007 31/01/2008 15 6 9 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8520 12/11/2007 21/01/2008 15 4 11 

8. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 9296 10/12/2007 18/02/2008 15 6 9 

9. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 11444 05/03/2008 19/05/2008 17 2 15 

10. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 11632 12/03/2008 22/05/2008 16 0 16 

11. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 11692 18/03/2008 20/05/2008 15 6 9 

12. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 7684 15/10/2007 12/12/2007 13 6 7 
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13. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 10723 12/02/2008 10/04/2008 16 1 15 

14. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 10919 14/02/2008 17/04/2008 15 6 9 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 11421 05/03/2008 21/05/2008 16 7 9 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 9238 07/12/2007 18/02/2008 17 7 10 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 7361 09/10/2007 11/12/2007 17 2 15 

18. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 7864 15/10/2007 17/12/2007 14 6 8 

19. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 8347 07/11/2007 17/01/2008 13 4 9 

20. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 11491 07/03/2008 22/05/2008 15 9 6 

21. Πληροφορική VI  ΚΩΔ: 7378 08/10/2007 05/11/2007 14 6 8 

22. Πληροφορική  ΙV  ΚΩΔ: 9479 13/12/2007 21/02/2008 13 3 10 

 Σύνολο 327 94 233 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 7372 09/10/2007 04/12/2007 15 2 13 

2. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 8327 05/11/2007 14/01/2008 9 3 6 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8421 07/11/2007 17/01/2008 13 0 13 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8429 08/11/2007 29/01/2008 14 0 14 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8435 08/11/2007 31/01/2008 11 5 6 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8486 09/11/2007 31/01/2008 11 5 6 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 8520 12/11/2007 21/01/2008 12 3 9 

8. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 9296 12/12/2007 18/02/2008 14 6 8 

9. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 11444 05/03/2008 19/05/2008 9 1 8 

10. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 11632 12/03/2008 22/05/2008 15 0 15 

11. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 11692 18/03/2008 20/05/2008 12 6 6 

12. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 7684 15/10/2007 12/12/2007 11 5 6 
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13. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 10723 12/02/2008 10/04/2008 15 1 14 

14. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 10919 14/02/2008 17/04/2008 14 5 9 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 11421 05/03/2008 21/05/2008 13 7 6 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 9238 07/12/2007 18/02/2008 14 6 8 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 7361 09/10/2007 11/12/2007 14 2 12 

18. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 7864 15/10/2007 17/12/2007 12 6 6 

19. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 8347 07/11/2007 17/01/2008 12 3 9 

20. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 11491 07/03/2008 22/05/2008 12 7 5 

21. Πληροφορική ΙV  ΚΩΔ: 9479 13/12/2007 21/02/2008 11 3 8 

22.  Πληροφορική VI  ΚΩΔ: 7378 08/10/2007 05/11/2007 11 6 5 

 Σύνολο 274 82 192 

 

Στη θεματική ενότητα Ευρωπαϊκές Γλώσσες υλοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Ιταλικής Γλώσσας Ι, ΙΙ και Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, Γαλλικής Γλώσσας Ι, ΙΙ και 

Γαλλικά στον Τουρισμό και στο Εργασιακό Περιβάλλον, Αγγλική Γλώσσα Ι, ΙΙ, Αγγλικά στον 

Τουρισμό και στο Εργασιακό Περιβάλλον και τέλος Γερμανική Γλώσσα Ι, ΙΙ και Γερμανικά στο 

Εργασιακό Περιβάλλον. Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν ήταν 19, 16 στην πόλη της Φλώρινας, 2 

στην πόλη του Αμύνταιου και 1 στο χωριό Παπαγιάννη, με στόχους όλων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων την κάλυψη απλών επικοινωνιακών αναγκών σε εισαγωγικό επίπεδο και τη 

σταδιακή ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων στο επόμενο επίπεδο. Στα προγράμματα ευρωπαϊκής 

γλώσσας στο Εργασιακό Περιβάλλον και στον Τουρισμό οι στόχοι ήταν η περαιτέρω εξοικείωση 

και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες περιστάσεις του γραπτού και 

προφορικού λόγου στο χώρο εργασίας ή στον τομέα του τουρισμού.  

Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν στους εκπαιδευτές από τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. κατά τον 

σχεδιασμό της διδακτικής μεθοδολογίας ήταν σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και 

επιπλέον τους παρότρυναν να ακολουθήσουν τα όσα διδάχθηκαν στα σεμινάρια που 

παρακολούθησαν. Τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτές εφάρμοσαν σε 

ικανοποιητικό βαθμό όσα διδάχθηκαν με κυρίαρχο στοιχείο της διδασκαλίας τους τον διάλογο και 
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την ανταλλαγή απόψεων, ξεκινώντας την διδακτική μεθοδολογία με μια σύντομη εισήγηση και στη 

συνέχεια παρότρυναν τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν άμεσα τα όσα διδάχθηκαν με μια 

σειρά από μικρής κλίμακας ασκήσεις, ενώ παράλληλα αναλάμβαναν το ρόλο του συντονιστή-

εμψυχωτή της εκπαιδευτικής ομάδας
109

. Η προσέλευση των εκπαιδευομένων υπήρξε αθρόα, το 

ενδιαφέρον τους διατηρήθηκε αμείωτο και η μαθησιακή του πορεία υπήρξε επιτυχημένη , καθώς 

συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία με κάποιους να έχουν παρακολουθήσει 100 με 

150 ώρες προγραμμάτων, ολοκληρώνοντας τον εκπαιδευτικό κύκλο μιας ευρωπαϊκής γλώσσας. 

Στα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν το επίπεδο του αρχάριου και 

ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν στοιχειωδώς τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. 

Στη Γερμανική Γλώσσα ενώ ο αριθμός των εκπαιδευομένων ήταν μικρός, ωστόσο οι 

εκπαιδευόμενοι έφτασαν σε ικανοποιητικό επίπεδο πραγματοποιώντας μεταξύ τους διάλογο στα 

γερμανικά. Στην Ιταλική γλώσσα τα προγράμματα ολοκληρωθήκαν δίχως να υπάρξουν διαρροές 

και η χρήση οπτικοακουστικών μέσων λειτούργησαν ενισχυτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, με 

το μόνο αρνητικό παρεπόμενο την έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, η οποία καλύφθηκε μέσα από 

συντονισμένες προσπάθειες των Στελεχών και του εκπαιδευτή
110

.      

Στα 19 τμήματα των προγραμμάτων ευρωπαϊκές γλώσσες συμμετείχαν 308 ενήλικες, με 

103 άντρες (33,44%) και 205 γυναίκες (66,56%). Ο 4
ος

 πίνακας απεικονίζει τις λήξεις των 

τμημάτων και τους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευσης τους, 

παρατηρείται λοιπόν ότι οι 278, το 90,26% του συνολικού αριθμού, κρίθηκαν επαρκείς ως προς την 

διαδικασία απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Από αυτούς οι 98 ήταν άντρες σε ποσοστό 

31,82%, με τις διαρροές στο αρσενικό φύλο να είναι στο 1,62% και στις γυναίκες τα ποσοστά 

επιτυχίας ήταν 58,44% με τις διαρροές να είναι στο 8,12%.      

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Ευρωπαϊκές Γλώσσες 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 9134 04/12/2007 12/02/2008 20 8 12 

                                                           

109  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 28/12/2007.   
110  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών ΚΕΕ Μάιος 28/05/2008.  
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2. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10983 14/02/2008 11/04/2008 19 6 13 

3. 
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον        ΚΩΔ: 

12212 
15/04/2008 23/05/2008 16 6 10 

4. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 7373 08/10/2007 03/12/2007 15 3 12 

5. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 8791 15/11/2007 31/01/2008 15 4 11 

6. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 9177 05/12/2007 13/02/2008 16 3 13 

7. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 7374 08/10/2007 03/12/2007 19 7 12 

8. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10527 05/02/2008 03/04/2008 20 3 17 

9. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 11025 
15/02/2008 12/03/2008 12 3 9 

10. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 11839 14/03/2008 09/04/2008 16 5 11 

11. Αγγλική Γλώσσα IΙ ΚΩΔ: 7377 09/10/2007 11/12/2007 19 5 14 

12. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 8326 05/11/2007 24/01/2008 15 7 8 

13. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 11469 08/03/2008 20/05/2008 15 0 15 

14. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10483 04/02/2008 03/04/2008 20 11 9 

15. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 9708 08/01/2008 05/02/2008 12 4 8 

16. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 12120 
07/04/2008 19/05/2008 14 9 5 

17. Γερμανική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 8399 07/11/2007 23/01/2008 20 8 12 

18. Γερμανική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10488 04/02/2008 02/04/2008 13 6 7 

19. 
Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον    

ΚΩΔ: 12087 
07/04/2008 19/05/2008 12 5 7 

 Σύνολο 308 103 205 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Ευρωπαϊκών Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 9134 04/12/2007 12/02/2008 18 8 10 

2. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10983 14/02/2008 11/04/2008 19 6 13 

3. 
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

12212 
15/04/2008 23/05/2008 16 6 10 

4. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 7373 08/10/2007 03/12/2007 14 3 11 
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5. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 8791 15/11/2007 31/01/2008 10 4 6 

6. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 9177 05/12/2007 13/02/2008 15 3 12 

7. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 7374 08/10/2007 03/12/2007 18 7 11 

8. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10527 05/02/2008 03/04/2008 17 3 14 

9. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

11025 
15/02/2008 12/03/2008 11 2 9 

10. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 11839 14/03/2008 09/04/2008 15 4 11 

11. Αγγλική Γλώσσα ΙI ΚΩΔ: 7377 09/10/2007 11/12/2007 14 5 9 

12. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 8326 05/11/2007 24/01/2008 14 7 7 

13. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 11469 08/03/2008 20/05/2008 14 0 14 

14. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10483 04/02/2008 03/04/2008 16 9 7 

15. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 9708 08/01/2008 05/02/2008 12 4 8 

16. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

12120 
07/04/2008 19/05/2008 14 9 5 

17. Γερμανική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 8399 07/11/2007 23/01/2008 17 7 10 

18. Γερμανική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 10488 04/02/2008 02/04/2008 13 6 7 

19. 
Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

12087 
07/04/2008 19/05/2008 11 5 6 

 Σύνολο 278 98 180 

 

Στη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία τα προγράμματα που υλοποιηθήκαν 

ήταν «Τοπική Ιστορία» και «Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και Δημιουργική Γραφή». Στο 

πρώτο πρόγραμμα ο στόχος ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι την ιστορία του τόπου τους για 

να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην πολιτισμική ζωή της περιοχής και στο δεύτερο να 

καλλιεργηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες που έχουν σχέση με την συλλογική δράση, την 

επεξεργασία πληροφοριών, την επικοινωνία, την πολιτισμική ταυτότητα και τη δημιουργική 

έκφραση. Τα τμήματα που συγκροτήθηκαν στην Τοπική Ιστορία ήταν ένα στην πόλη της Φλώρινας 

με εκπαιδευόμενους από το ΚΑΠΗ, και από ένα αντίστοιχα στα χωριά του Φιλώτα, της Ιτέας και 

της Κέλλης και στην Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας δημιουργήθηκαν δυο τμήματα ένα στο 

Αμύνταιο και ένα στο ορεινό χωριό Σκλήθρο.  
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Τα τμήματα του προγράμματος Τοπικής Ιστορίας ολοκληρώθηκαν με την εκπαιδευτική 

διαδικασία να εξελίσσεται σε ικανοποιητικό βαθμό, τα προβλήματα ανενεργούς συμμετοχής των 

εκπαιδευομένων που παρουσιάστηκαν, έπειτα από τις υποδείξεις των Στελεχών του Κ.Ε.Ε., 

αντιμετωπίστηκαν με την εφαρμογή μεθόδων ανάθεσης ρόλων στα μέλη των ομάδων, το 

σχεδιασμό εργασιών μικρής κλίμακας, τις μικρές εισηγήσεις από πλευράς εκπαιδευτών και την 

ενθάρρυνση του διαλόγου, ενώ συνέστησαν την αποφυγή της δασκαλοκεντρικής μεθόδου 

διδασκαλίας
111

. Επιπλέον ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης κατά την σύνταξη των τελικών τεστ 

αξιολόγησης τόνισε ότι η δομή τους πρέπει να επικεντρώνεται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

και όχι σε πλήθος ερωτήσεων με θέματα ανάπτυξης, καθώς στα τμήματα συμμετέχουν ηλικιωμένοι 

και εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν ευχέρεια στη γραφή
112

. Στα τμήματα Δημιουργία Τοπικής 

Εφημερίδας και Δημιουργικής Γραφής παρατηρήθηκαν αρκετές διαρροές από εγγεγραμμένους 

εκπαιδευόμενους που δεν προσήλθαν και τα τμήματα αποτελούνταν από μεμονωμένα άτομα και 

όχι συλλόγους, παρόλα αυτά δεν παρουσιάστηκε κάποιο άλλο πρόβλημα και η εκπαιδευτική 

διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως περαιτέρω ζητήματα
113

.    

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν 105 με 43 άντρες (40,95%) και 

62 γυναίκες (59,05%). Από αυτούς με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 85, σε ποσοστό 80,95% με  37 

άντρες (35,24%) και 48 γυναίκες (45,71%). Οι εκπαιδευόμενοι που δεν ολοκλήρωσαν λόγω 

απουσιών ή αποχωρήσεων ήταν 20, σε ποσοστό 19,05%, από αυτούς οι 6 ήταν άντρες (5,71%) και 

οι 14 γυναίκες (13,34%).    

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 9804 14/01/2008 11/02/2008 20 8 12 

2. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 9503 13/12/2007 29/01/2008 15 1 14 

                                                           

111  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος 2008, 
26/02/2008.  
112  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Ιανουάριος 2008, 
23/01/2008.  
113  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 
28/02/2008.  
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3. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 10593 06/02/2008 05/03/2008 14 0 14 

4. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 10885 14/02/2008 13/03/2008 20 20 0 

5. 
Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και 

Δημιουργική Γραφή ΚΩΔ: 7572 
10/10/2007 07/11/2007 20 8 12 

6. 
Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και 

Δημιουργική Γραφή ΚΩΔ: 10760 
11/02/2008 12/03/2008 16 6 10 

 Σύνολο 105 43 62 

 

Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 9804 14/01/2008 11/02/2008 17 7 10 

2. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 9503 13/12/2007 29/01/2008 12 1 11 

3. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 10593 06/02/2008 05/03/2008 13 0 13 

4. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 10885 14/02/2008 13/03/2008 19 19 0 

5. 
Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και 

Δημιουργική Γραφή ΚΩΔ: 7572 
10/10/2007 07/11/2007 13 5 8 

6. 
Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και 

Δημιουργική Γραφή ΚΩΔ: 10760 
11/02/2008 12/03/2008 11 5 6 

 Σύνολο 85 37 48 

 

Στη θεματική ενότητα Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου τα 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν τέσσερα και αυτά ήταν: 

 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός, με στόχο να έρθουν σε επαφή οι ενήλικες με 

την τοπική ελληνική πολιτιστική παράδοση για να γνωρίσουν τις διάφορες όψεις του 

ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού και τη σημασία του στον σύγχρονο άνθρωπο, 

 Φωτογραφία, με στόχο την πληροφόρηση για τις τεχνικές, τις μεθόδους και τα μέσα 

ψηφιακής φωτογραφίας, την εξοικείωση με τις σχετικές έννοιες και την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων με την αφηγηματική δύναμη της εικόνας,  

 Κινηματογράφος, με στόχο την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η μυθοπλασία 

του κινηματογράφου διαπλέκεται με την κοινωνική πραγματικότητα, την κατανόηση 
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της πολιτιστικής ιδιαιτερότητάς του και τη θεώρηση του κινηματογράφου ως ισχυρού 

μέσου μετάδοσης κυρίαρχων πολιτιστικών προτύπων.  

 Μουσεία, σε στόχο την εισαγωγή στη μουσειολογία, την ενημέρωση για τα μεγάλα 

μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη σημασία της μουσειακής παιδείας στη 

σύγχρονη εποχή.  

Στο πρόγραμμα «Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός» συγκροτήθηκαν 6 τμήματα στις 

μικρές κοινότητες του νομού στο Φιλώτα, το Νεοχωράκι, τους Λόφους, τον Άγιο Παντελεήμονα, 

στον Παπαγιάννη και στην Κέλλη, όπου οι εμπειρίες των συμμετεχόντων είναι πλούσιες και 

μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτές δομώντας μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επίσης στις τελευταίες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις στις 

μουσειακές, λαογραφικές συλλογές που βρίσκονται στην πόλη της Φλώρινας (Αριστοτέλης, Λέσχη 

Πολιτισμού, Λαογραφικό Μουσείο Αμυνταίου) για να έρθουν σε άμεση επαφή με τον 

παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής
114

. Οι διδακτικές μέθοδοι περιελάμβαναν   ανάπτυξη 

θεμάτων, εργασίες μικρής κλίμακας και αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων με έμφαση στη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων,
115

 καθώς οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εκπαιδευόμενοι διέθεταν 

πηγαία γνώση από τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μέσα από τα δικά τους προσωπικά βιώματα
116

.  

Στο πρόγραμμα «Μουσεία» συγκροτήθηκαν 2 τμήματα στο Φιλώτα από μέλη της Ευξείνου 

Λέσχης Φιλώτα. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευμένων υπήρξε ενεργή και αμείωτη, 

καθώς αξιοποιήθηκε η αξιόλογη λαογραφική συλλογή που διαθέτει η Λέσχη, η Οποία είχε ενταχθεί 

και σε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν 

και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας
117

.  

Στο πρόγραμμα «Φωτογραφία» συγκροτήθηκαν 4 τμήματα στη Φλώρινα, το Αμύνταιο, το 

Φιλώτα και το Σκλήθρο και στο πρόγραμμα «Κινηματογράφος» ένα τμήμα στο Σκλήθρο. Οι 

                                                           

114  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Νοέμβριος 2007, 
05/11/2007.  
115  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Οκτώβριος 2007, 
04/10/2007.  
116  Αρχειακό  Υλικό Κ.Ε.Ε. Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Ιανουάριος 2008, 
23/01/2008.  
117  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Νοέμβριος 2007, 
05/11/2007.  
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εκπαιδευόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θεωρητικό επίπεδο για την ιστορία της 

φωτογραφίας και του κινηματογράφου
118

.   

Στις ενάρξεις των τμημάτων συμμετέχουν 206 εκπαιδευόμενοι, όπως φαίνεται και στον 7
ο
 

πίνακα, με 53 άντρες σε ποσοστό 25,73% και 153 γυναίκες σε ποσοστό 74,27%. Κατά τις λήξεις 

των τμημάτων οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική διαδικασία και απέκτησαν 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ήταν 186 με ποσοστό συμμετοχής 90,29%, από αυτούς οι 46 ήταν 

άντρες (22,33%) και οι 140 γυναίκες (67,96%). Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν στα τμήματα 

ήταν της τάξεως του 9,71%, δηλαδή 20 εκπαιδευόμενοι, εκ των οποίων οι 7 ήταν άντρες (3,40%) 

και οι 13 γυναίκες (6,31%). 

Πίνακας 7: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός   

ΚΩΔ: 7394 
15/10/2007 12/11/2007 20 11 9 

2. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 8224 
01/11/2007 29/11/2007 19 1 18 

3. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 8265 
05/11/2007 03/12/2007 15 0 15 

4. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 8455 
08/11/2007 11/12/2007 14 0 14 

5. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 10550 
07/02/2008 08/03/2008 19 0 19 

6. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 9462 
12/12/2007 11/02/2008 15 0 15 

7. Φωτογραφία ΚΩΔ: 8304 05/11/2007 03/12/2007 17 7 10 

8. Φωτογραφία ΚΩΔ: 9435 10/12/2007 30/01/2008 17 7 10 

9. Φωτογραφία ΚΩΔ: 10139 15/01/2008 13/02/2008 14 5 9 

10. Φωτογραφία ΚΩΔ: 11732 13/03/2008 10/04/2008 15 7 8 

11. Κινηματογράφος ΚΩΔ: 11036 15/02/2008 14/03/2008 13 5 8 

12. Μουσεία ΚΩΔ: 8732 14/11/2007 12/12/2007 14 5 9 

13. Μουσεία ΚΩΔ: 8733 15/11/2007 13/12/2007 14 5 9 

                                                           

118  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος 2008, 
26/02/2008.  
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 Σύνολο 206 53 153 

 

Πίνακας 8: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 7394 
15/10/2007 12/11/2007 20 11 9 

2. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 8224 
01/11/2007 29/11/2007 19 1 18 

3. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 8265 
05/11/2007 03/12/2007 13 0 13 

4. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 8455 
08/11/2007 11/12/2007 14 0 14 

5. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 10550 
07/02/2008 08/03/2008 19 0 19 

6. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 9462 
12/12/2007 11/02/2008 14 0 14 

7. Φωτογραφία ΚΩΔ: 8304 05/11/2007 03/12/2007 9 3 6 

8. Φωτογραφία ΚΩΔ: 9435 10/12/2007 30/01/2008 11 4 7 

9. Φωτογραφία ΚΩΔ: 10139 15/01/2008 13/02/2008 14 5 9 

10. Φωτογραφία ΚΩΔ: 11732 13/03/2008 10/04/2008 15 7 8 

11. Κινηματογράφος ΚΩΔ: 11036 15/02/2008 14/03/2008 10 5 5 

12. Μουσεία ΚΩΔ: 8732 14/11/2007 12/12/2007 14 5 9 

13. Μουσεία ΚΩΔ: 8733 15/11/2007 13/12/2007 14 5 9 

 Σύνολο 186 46 140 

 

Στη θεματική ενότητα Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν 2 της «Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» και της 

«Οικονομικής Διαχείρισης και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού». Ο 

στόχος του πρώτου προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι ενήλικες γνώσεις ή να βελτιώσουν τις 

ήδη υπάρχουσες για θέματα που αφορούν την σωματική και ψυχική υγεία και του δεύτερου 

προγράμματος να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν οι ενήλικες με το σύγχρονο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον και να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές σε θέματα καθημερινού 

οικογενειακού προγραμματισμού και διαχείρισης του νοικοκυριού. Τα τμήματα που 
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συγκροτήθηκαν ήταν 3 για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» ένα στην 

Ιτέα και δύο στο Νεοχωράκι και ένα τμήμα για το πρόγραμμα «Οικονομικής Διαχείρισης και 

Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού» στο Φλάμπουρο.  

Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν επικεντρώθηκαν στην διδασκαλία σε ομάδες, την 

πρακτική άσκηση και στον παραλληλισμό της θεωρίας με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή 

για την πληρέστερη κατανόηση του διδακτικού υλικού. Ειδικότερα στο πρόγραμμα της 

«Οικονομική Διαχείριση και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού» 

διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των εκπαιδευόμενων ήταν χαμηλό στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και εφαρμογών του διαδικτύου και η διδασκαλία προσαρμόστηκε αναλόγως για την 

κάλυψη της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευομένων
119

.  

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν 67, με 10 άντρες (14,93%) και 

57 γυναίκες (74,63%). Το ποσοστό των εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσε τα προγράμματα ήταν 

88,06% που αντιστοιχεί αριθμητικά σε 59 άτομα, εκ των οποίων οι 9 ήταν άντρες (13,43%) και οι 

50 γυναίκες (74,63%). Το ποσοστό των εκπαιδευομένων που δεν απέκτησε Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης είτε λόγω απουσιών είτε λόγω διακοπής συμμετοχής ήταν 11,94%, δηλαδή 8 άτομα, 

εκ των οποίων ο ένας ήταν άντρας (1,49%) και 7 γυναίκες (10,45%).   

Πίνακας 9: Έναρξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 8451 13/11/2007 11/12/2007 17 1 16 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 9187 13/12/2007 24/01/2008 20 1 19 

3. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 9166 05/12/2007 16/01/2008 18 1 17 

4. 

Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού 

ΚΩΔ: 9713 

09/01/2008 06/02/2008 12 7 5 

 Σύνολο 67 10 57 

 

                                                           

119  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε. Ιανουάριος 2008, 
21/01/2008.  
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Πίνακας 10: Λήξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 8451 13/11/2007 11/12/2007 13 1 12 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 9187 13/12/2007 24/01/2008 17 1 16 

3. Σωματική και Ψυχική Υγεία ΚΩΔ: 9166 05/12/2007 16/01/2008 18 1 17 

4. 

Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού 

ΚΩΔ: 9713 

09/01/2008 06/02/2008 11 6 5 

 Σύνολο 59 9 50 

 

Στη θεματική ενότητα Περιβάλλοντος τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν 

ήταν: 

 Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα, με στόχο την πληροφόρηση των ενηλίκων για το 

κλίμα, τις μεταβολές που υφίσταται και τις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην 

ποιότητα ζωής, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της ατμόσφαιρας 

και την ενημέρωση για τη λήψη μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο 

χωριό του Αγίου Παντελεήμονα.  

 Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του, με στόχο την πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων για το περιβάλλον, την εξοικείωση με βασικές 

έννοιες και αρχές, καθώς και την ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής συνείδησης για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην πόλη της Φλώρινας. 

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα 2 προγράμματα ήταν 35 με 10 άντρες (25,57%) 

και 25 γυναίκες (71,43%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 28 σε ποσοστό 80%, εκ των οποίων οι   7 

ήταν άντρες (20%) και οι 21 γυναίκες (60%). Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν της τάξεως 

του 20%, δηλαδή 7 εκπαιδευόμενοι, οι 3 ήταν άντρες (8,57%) και 4 γυναίκες (11,43%).   
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Πίνακας 11: Έναρξη τμημάτων Περιβάλλον 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα ΚΩΔ: 

9524 
13/12/2007 29/01/2008 18 0 18 

2. 
Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του 

ΚΩΔ:  11642 
11/03/2008 11/04/2008 17 10 7 

 Σύνολο 35 10 25 

 

Πίνακας 12: Λήξη τμημάτων Περιβάλλον 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα ΚΩΔ: 

9524 
13/12/2007 29/01/2008 15 0 15 

2. 
Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του 

ΚΩΔ:  11642 
11/03/2008 11/04/2008 13 7 6 

 Σύνολο 28 7 21 

 

Στη θεματική ενότητα Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που υλοποιήθηκε ήταν της «Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις», όπου και 

συγκροτήθηκαν δύο τμήματα. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να έρθουν σε επαφή με την έννοια 

του «e-Επιχειρείν» ενήλικες επιχειρηματίες. Η αφηρημένη έννοια διαδίκτυο να γίνει πλήρως 

κατανοητή με όλες τις παραμέτρους που την καθιστούν λειτουργική, όπως είναι η σύνδεση στο 

διαδίκτυο, ο εξοπλισμός, το λογισμικό και τα πληροφορικά συστήματα διοίκησης. Και το 

πρόγραμμα «Μάρκετινγκ», με στόχο την ανάλυση μεθόδων και τεχνικών Μάρκετινγκ, που 

υλοποιήθηκε στην Φλώρινα.  

Στο πρόγραμμα Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις συγκροτήθηκαν 2 τμήματα, 

ένα στο Αμύνταιο και ένα στο ορεινό χωριό Λέχοβο. Οι οδηγίες που δόθηκαν στους εκπαιδευτές 

αφορούσαν κυρίως την μέθοδο διδασκαλίας να είναι δηλαδή όσο το δυνατόν πιο ομαδοκεντρική 

και να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, επιπλέον τονίστηκε ο 
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παραλληλισμός της διδακτέας ύλης με απλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή
120

. Στον 

πίνακα 13 παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν κατά την έναρξη των τμημάτων 

ήταν 42, με 15 άντρες (35,71%) και 27 γυναίκες (64,29%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν το 

πρόγραμμα οι 37 σε ποσοστό 88,10%, από αυτούς οι άντρες σε ποσοστό 35,71% με καμία 

αποχώρηση και οι 22 γυναίκες σε ποσοστό 52,38%, με τις διαρροές να είναι της τάξεως του 

11,91%.      

Πίνακας 13: Έναρξη τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 10059 
14/01/2008 13/02/2008 13 6 7 

2. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 10639 
08/02/2008 12/03/2008 14 3 11 

3. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 11769 13/03/2008 15/04/2008 16 6 10 

 Σύνολο 42 15 27 

 

Πίνακας 14: Λήξη τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 10059 
14/01/2008 13/02/2008 12 6 6 

2. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 10639 
08/02/2008 12/03/2008 13 3 10 

3. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 11769 13/03/2008 15/04/2008 12 6 6 

 Σύνολο 37 15 22 

 

Στη θεματική Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ απευθυνόμενο σε ενήλικες της τσιγγάνες. Ο στόχος του προγράμματος ήταν 

οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα την ελληνική γλώσσα προφορικά και 

γραπτά, να είναι σε θέση να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες και να αναπτύξουν γλωσσικές και 

                                                           

120  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε., Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών- Στελεχών Κ.Ε.Ε. Ιανουάριος 2008, 
21/01/2008.  
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κοινωνικές δεξιότητες. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 75 ώρες και με την ολοκλήρωσή του οι 

εκπαιδευόμενες αποκτούσαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η ομάδα των τσιγγάνων που 

συμμετείχε είχε παρακολουθήσει και την προηγούμενη εκπαιδευτική χρονιά ανάλογες θεματικές 

ενότητες και κάποιες από αυτές επιθυμούσαν να δώσουν εξετάσεις για απολυτήριο Δημοτικού
121

. 

Κατά την λήξη του προγράμματος 10 τσιγγάνες ολοκλήρωσαν επιτυχώς σε ποσοστό 76,92%  και 

πιστοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους με εμφανή βελτίωση σε ανάγνωση και γραφή
122

.   

Πίνακας 15: Έναρξη - Λήξη τμήματος 

Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

Ελληνική Γλώσσα ΙΙ Τσιγγάνες ΚΩΔ: 8816 15/11/2007 24/01/2008 13 0 13 

Ελληνική Γλώσσα ΙΙ Τσιγγάνες ΚΩΔ: 8816 15/11/2007 24/01/2008 10 0 10 

 

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες υλοποιήθηκε η  

Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων Μεταναστών-Παλιννοστούντων στην πόλη της Φλώρινας. Ο 

στόχος του ήταν να ενισχυθεί η ικανότητα κατανόησης του γραπτού και λόγου για να είναι σε θέση 

οι μετανάστες-παλιννοστούντες να παρακολουθήσουν την σχολική επίδοση των παιδιών τους, 

αλλά και να είναι σε θέση να τα βοηθούν προκειμένου να περιοριστεί η σχολική αποτυχία και 

διαρροή. Επίσης να αναπτύξουν λειτουργικές δεξιότητες επικοινωνίας για να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Τέλος, να γνωρίσουν τον ελληνικό 

πολιτισμό στην κοινωνικό-πολιτισμική του διάσταση. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 100 ώρες και οι 

ενήλικες θα αποκτούσαν Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης.   

Η καλή λειτουργία του προγράμματος αντικατοπτρίζεται από την αυξημένη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων και την εντυπωσιακή τους συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 

αντικείμενο των Γραμματισμών οι εκπαιδευόμενοι ήταν σε θέση να μιλήσουν επαρκώς ελληνικά, 

αλλά δεν μπορούσαν να εκφραστούν γραπτά γεγονός που λήφθηκε σοβαρά υπόψη για τον 

                                                           

121  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 28/12/2007.  
122  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 
28/02/2008.  
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σχεδιασμό της διδακτικής μεθοδολογίας
123

. Ενώ στο αντικείμενο της Ελληνικής Ιστορίας 

συμμετείχαν με ενδιαφέρον ώστε να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της χώρας που 

διαμένουν. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. τόνισαν στην εκπαιδεύτρια την ανάγκη να βελτιωθεί ο γραπτός 

και προφορικός λόγος και πρότειναν να τους προτρέψει να διαβάσουν και να γράψουν κομμάτια 

μικρών κειμένων της Ελληνικής Ιστορίας 
124

.   

Οι εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν το πρόγραμμα ήταν 20, με 17 άντρες (85%) και 3 

γυναίκες (15%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 17 και απέκτησαν Πιστοποιητικό Διά Βίου 

Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 14 ήταν άντρες (70%) και οι 3 γυναίκες (15%). Οι διαρροές που 

παρατηρούνται είναι σε λογικά επίπεδα και είναι μόλις 3 ενήλικες σε ποσοστό 15%.   

Πίνακας 16: Έναρξη - Λήξη τμήματος 

Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών-Παλιννοστούντων ΚΩΔ: 8261 
02/11/2007 02/02/2008 20 17 3 

Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών-Παλιννοστούντων ΚΩΔ: 8261 
02/11/2007 02/02/2008 17 14 3 

 

Στα στοιχεία της εκπαιδευτικής χρονιάς 2007-2008 δεν συμπεριλαμβάνονται 4 

προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική αναζήτηση των 

δεδομένων. Ωστόσο να αναφερθεί ότι τα τμήματα αυτά ήταν: 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΙΙ, με στόχο τον τεχνολογικό 

αλφαβητισμό και την κατανόηση βασικών εννοιών της Πληροφορικής, η διάρκεια του 

ήταν 250 ώρες και απευθυνόταν σε ενήλικες με απολυτήριο Λυκείου.  

 Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις ΙΙ, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων που 

αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και τους μηχανισμούς της αγοράς, η διάρκεια του 

ήταν 250 ώρες και απευθυνόταν σε ενήλικες με απολυτήριο Λυκείου.  

                                                           

123  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 28/12/2007.  
124  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 
28/02/2008.  
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 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, με στόχο την 

παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, μέτρων 

αυτοπροστασίας και πρώτων βοηθειών, η διάρκεια του ήταν 125 ώρες και μπορούσαν 

να συμμετέχουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες.  

 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, μες στόχο την παροχή 

βασικών γνώσεων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξης και την οργάνωση 

και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεως, η διάρκεια του ήταν 125 ώρες και 

απευθύνονταν σε ενήλικες με απολυτήριο Γυμνασίου.  

 Η εκπαιδευτική χρονιά ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2008, με 32 εκπαιδευτικά 

προγράμματα να υλοποιούνται  διαφόρων εκπαιδευτικών ενοτήτων, συγκροτώντας 71 τμήματα. Η 

γενική εκτίμηση των προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι που 

συμμετείχαν συνέχισαν να εντάσσονται στους εκπαιδευτικούς κύκλους ενός προγράμματος ή να 

μετέχουν σε διαφορετικού αντικειμένου προγράμματα. Οι διαρροές περιορίστηκαν στο συνήθη 

μέσο όρο χωρίς να έχει παρουσιαστεί κίνδυνος διακοπής κάποιου προγράμματος λόγω μειωμένης 

συμμετοχής
125

. Ειδικότερα οι ενήλικες που συμμετείχαν στα προγράμματα ήταν 1124, με 345 

άντρες και 779 γυναίκες. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 974 σε ποσοστό 86,95%, εκ των οποίων οι 

308 ήταν άντρες (27,40%) και 666 γυναίκες (59,25%). Οι διαρροές ήταν της τάξεως του 13,35%, 

δηλαδή 150 ενήλικες - 37 άντρες και 113 γυναίκες. Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις 

απεικονίζεται το σύνολο των αριθμητικών δεδομένων που αναλύθηκαν στο παρόν υποκεφάλαιο.  

 

                                                           

125  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Μάιος-Ιούνιος 2008, 27/06/2008.   
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Ποσοστιαία η συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 

 

 

 

 

 

 

Η αριθμητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων:  
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3.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

Το εκπαιδευτικό έτος 2008-2009 ξεκίνησε ακολουθώντας τις πάγιες διαδικασίες που 

προβλέπονταν από το πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Ε., έτσι λοιπόν έγιναν οι απαραίτητες επαφές 

με τοπικούς φορείς και ομάδες πολιτών, ώστε να πραγματοποιηθούν συνεργασίες με σκοπό την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
126

. Η διαδικασία προώθησης συνεργασιών περιελάμβανε 

επαφές με τον Σύλλογο Γυναικών Παπαγιάννη, τον πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρακίου, το ΚΑΠΗ 

του Δήμου Φλώρινας, την Κοινότητα Βαρικού, το Δήμο Αμυνταίου, ομάδες πολιτών στις 

Αγραπιδιές και στο Δήμο Μελίτης και με το διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου
127

 

128
. Παράλληλα τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. προέβησαν στις ανακοινώσεις των υπό υλοποίηση 

προγραμμάτων με αφίσες στα ΚΕΠ των Δήμων, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε χώρους 

συνάθροισης κοινού. Ακόμη δημοσιεύτηκαν στις τοπικές εφημερίδες ανακοινώσεις προς 

ενημέρωση των πολιτών. Στη συνέχεια του υποκεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο νομό Φλώρινας, σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν 

από τις αρχειοθετημένες εκθέσεις του εν λόγω έτους.      

Ο σχεδιασμός για την εκπαιδευτική χρονιά 2008-2009 ξεκίνησε με την ανάπτυξη 

προγραμμάτων Πληροφορικής, που εντάσσονται στην θεματική ενότητα Τεχνολογίες 

Πληροφορικής - Επικοινωνιών, εντός και εκτός της Φλώρινας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που 

αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό του εκπαιδευτικού έτους και όπως προκύπτει και από τους 

παρακάτω πίνακες (1 και 2) λειτούργησαν 28 τμήματα σε προγράμματα δευτέρου (ΙΙ), τρίτου (ΙΙΙ), 

τέταρτου (IV) και πέμπτου (V) επιπέδου. Οι στόχοι των τμημάτων του προγράμματος 

Πληροφορική ΙΙ ήταν η εισαγωγή στα δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του διαδικτύου και στις 

βασικές αρχές του λογισμικού εφαρμογών Office και MS word. Στα τμήματα του προγράμματος  

                                                           

126  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008, 
28/11/2008. 
127  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008, 
28/11/2008. 
128  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2009, 
30/01/2009.  
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Πληροφορική ΙΙΙ ήταν κατανόηση βασικών εννοιών και η εξοικείωση με τα υπολογιστικά φύλλα 

MS Excel, τις παρουσιάσεις MS Power point και τις βάσεις δεδομένων MS Access. Στα τμήματα 

του προγράμματος Πληροφορική IV οι στόχοι ήταν η απόκτηση επιπλέον γνώσεων σε θέματα 

σχετικά με τα υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων. Τέλος στα τμήματα του 

προγράμματος Πληροφορικής V ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα πολυμεσικών 

εφαρμογών, επεξεργασίας ήχου, εικόνας, κινούμενης εικόνας και δημιουργίας ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο.  

Η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων, στις μεθόδους ανάπτυξης των θεμάτων, στις μικρές εργασίες, στις ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης και στην αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων. Οι διδακτικές μέθοδοι 

περιελάμβαναν μικρή εισήγηση με άμεση εφαρμογή με πρακτική άσκηση
129

.  

Η ακτινωτή δράση του Κ.Ε.Ε. και η διάχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

περιφερειακούς Δήμους φαίνεται, όχι μόνο από τα 12 τμήματα στην πόλη της Φλώρινας, αλλά και 

από το 1 τμήμα σε Βαρικό, Σκλήθρο, Κέλλη και Λέχοβο, από 2 τμήματα σε Μανιάκι, από 3 

τμήματα σε Αρμενοχώρι και Βαρικό και από τα 4 τμήματα στο Αμύνταιο.  Η πορεία και η 

ολοκλήρωση των τμημάτων εντός των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Ε. υπήρξε επιτυχημένη, με τις 

διαρροές των εκπαιδευομένων να είναι περιορισμένες και η έγκαιρη διανομή του εκπαιδευτικού 

υλικού να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία
130

. Η σωστή λειτουργία και 

οργάνωση είχε ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να συνεχίσουν σε προγράμματα ανώτερων 

επιπέδων
131

, όπως για παράδειγμα του προγράμματος Πληροφορικής V όπου το επίπεδο των 

εκπαιδευομένων ήταν πολύ υψηλό και μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα ιδιαίτερα και 

εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος
132

. Στα τμήματα των προγραμμάτων 

Πληροφορικής που υλοποιήθηκαν εκτός έδρας Κ.Ε.Ε. στους περιφερειακούς Δήμους του νομού η 
                                                           

129  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Δεκέμβριος 2008 - Ιανουάριος 
2009, 30/01/2009.  
130  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008, 
28/11/2008. 
131  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Δεκέμβριος 2008-Ιανουάριος 2009, 
30/01/2009.  
132  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009, 
31/03/2009.  
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πορεία τους υπήρξε επιτυχημένη καθώς κατά την προσέλευση των εκπαιδευομένων δεν υπήρξαν 

διαρροές και ήταν πρόθυμοι να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία
133

. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι απασχολούνται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό 

τομέα παραγωγής και το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα υπήρξε αμείωτο σε όλη την διάρκεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες του νομού και τα 

αποτελέσματα ήταν θετικά
134

.  

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα Πληροφορικής ήταν 415 σύμφωνα 

με τον 1
ο
 πίνακα, με 137 άντρες σε ποσοστό 33,01% και 278 γυναίκες σε ποσοστό 66,99%. Από 

αυτούς με επιτυχία ολοκλήρωσαν και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι 364 με ποσοστό 

συμμετοχής 87,71%. Οι άντρες ήταν 111, με ποσοστό επιτυχίας το 26,75% και οι γυναίκες ήταν 

253, με ποσοστό επιτυχίας 60,96%. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν, όπως φαίνεται και στον 2
ο
 

πίνακα, ήταν της τάξεως του 12,29%, δηλαδή 51 εκπαιδευόμενοι. Τα ποσοστά των ανδρών ήταν 

6,27% και των γυναικών 6,02%.  

Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  12373 07/10/2008 04/12/2008 16 5 11 

2. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 12803 15/10/2008 10/12/2008 16 6 10 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  13550 14/11/2008 28/01/2009 18 10 8 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 14002 08/12/2008 23/02/2009 18 6 12 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 14022 09/12/2008 20/02/2009 12 4 8 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 14031 10/12/2008 25/02/2009 14 0 14 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  14033 11/12/2008 19/02/2009 16 5 11 

8. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12372 07/10/2008 11/11/2008 15 6 9 

                                                           

133  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008, 
28/11/2008. 
134  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009, 
31/03/2009.  
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9. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12374 07/10/2008 04/12/2008 17 5 12 

10. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12911 16/10/2008 11/12/2008 18 7 11 

11. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12443 08/10/2008 04/12/2008 15 1 14 

12. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 13586 15/11/2008 27/01/2009 16 12 4 

13. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 13960 09/12/2008 19/02/2009 13 4 9 

14. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 13983 09/12/2008 19/02/2009 13 7 6 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 14043 11/12/2008 24/02/2009 16 5 11 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 14620 16/02/2009 08/04/2009 14 9 5 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 15324 03/03/2009 15/05/2009 15 6 9 

18. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 15327 04/03/2009 18/05/2009 12 0 12 

19. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 12375 07/10/2008 05/12/2008 14 6 8 

20. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 12933 16/10/2008 16/12/2008 17 1 16 

21. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 12602 13/10/2008 10/12/2008 12 1 11 

22. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 14001 09/12/2008 19/02/2009 12 2 10 

23. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 14622 17/02/2009 09/04/2009 16 9 7 

24. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 15318 03/03/2009 12/05/2009 14 5 9 

25. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 15326 03/03/2009 12/05/2009 15 4 11 

26. Πληροφορική  V  ΚΩΔ: 12528 09/10/2008 09/12/2008 14 1 13 

27. Πληροφορική  V  ΚΩΔ: 14047 15/12/2008 04/03/2009 12 3 9 

28. Πληροφορική  V  ΚΩΔ: 15320 04/03/2009 18/05/2009 15 7 8 

 Σύνολο 415 137 278 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  12373 07/10/2008 04/12/2008 14 5 9 
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2. Πληροφορική ΙΙ  ΚΩΔ: 12803 15/10/2008 10/12/2008 15 5 10 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  13550 14/11/2008 28/01/2009 16 10 6 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 14002 08/12/2008 23/02/2009 14 4 10 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 14022 09/12/2008 20/02/2009 12 4 8 

6. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 14031 10/12/2008 25/02/2009 11 0 11 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ:  14033 11/12/2008 19/02/2009 13 3 10 

8. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12372 07/10/2008 11/11/2008 20 0 20 

9. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12374 07/10/2008 04/12/2008 11 1 10 

10. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12911 16/10/2008 11/12/2008 17 6 11 

11. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 12443 08/10/2008 04/12/2008 12 0 12 

12. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 13586 15/11/2008 27/01/2009 16 12 4 

13. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 13960 09/12/2008 19/02/2009 10 4 6 

14. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 13983 09/12/2008 19/02/2009 10 5 5 

15. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 14043 11/12/2008 24/02/2009 15 4 11 

16. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 14620 16/02/2009 08/04/2009 9 7 2 

17. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 15324 03/03/2009 15/05/2009 14 5 9 

18. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 15327 04/03/2009 18/05/2009 12 0 12 

19. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 12375 07/10/2008 05/12/2008 12 6 6 

20. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 12933 16/10/2008 16/12/2008 11 1 10 

21. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 12602 13/10/2008 10/12/2008 10 1 9 

22. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 14001 09/12/2008 19/02/2009 12 2 10 

23. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 14622 17/02/2009 09/04/2009 14 8 6 

24. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 15318 03/03/2009 12/05/2009 13 4 9 

25. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 15326 03/03/2009 12/05/2009 15 4 11 

26. Πληροφορική  V  ΚΩΔ: 12528 09/10/2008 09/12/2008 12 1 11 

27. Πληροφορική  V  ΚΩΔ: 14047 15/12/2008 04/03/2009 11 3 8 
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28. Πληροφορική  V  ΚΩΔ: 15320 04/03/2009 18/05/2009 13 6 7 

 Σύνολο 364 111 253 

 

Στη θεματική ενότητα Ευρωπαϊκές Γλώσσες - Ευρωπαϊκή Ιστορία υλοποιήθηκαν 13 

εκπαιδευτικά προγράμματα με 23 τμήματα. Τα προγράμματα της Ιταλικής Γλώσσας ήταν πρώτου 

(Ι) και δευτέρου επιπέδου (ΙΙ), Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον και στον Τουρισμό, με τη 

συγκρότηση ενός τμήματος για το κάθε πρόγραμμα. Τα προγράμματα της Αγγλικής Γλώσσας ήταν 

2 τμήματα πρώτου επιπέδου (Ι), 2 τμήματα δευτέρου επιπέδου (ΙΙ) και από ένα τμήμα στα Αγγλικά 

στον Τουρισμό και στο Εργασιακό Περιβάλλον. Τα προγράμματα της Γαλλικής Γλώσσας ήταν 4 

τμήματα πρώτου επιπέδου (Ι), 3 τμήματα δευτέρου επιπέδου (ΙΙ), 2 τμήματα στο πρόγραμμα 

Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον και 2 τμήματα στο πρόγραμμα Γαλλικά στον Τουρισμό. Και 

στο πρόγραμμα Γερμανική Γλώσσα συγκροτήθηκε ένα τμήμα πρώτου επιπέδου (Ι). Τα τμήματα 

συγκροτήθηκαν σε Φλώρινα, Αμύνταιο, Άγιο Παντελεήμονα, Βεύη και Μελίτη.  

  Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα 

με έμφαση στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και στον διάλογο ήταν από τις παραμέτρους που 

τονίστηκαν στους εκπαιδευτές. Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόστηκαν 

περιελάμβαναν την εμπλουτισμένη εισήγηση, τον διάλογο και την πρακτική άσκηση
135

. 

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν, όπως φαίνεται και στον 3
ο
 πίνακα, ήταν 357, με 70 

άντρες σε ποσοστό 19,61% και 287 γυναίκες σε ποσοστό 80,39%. Η συνολική αποτίμηση των 

προγραμμάτων Ευρωπαϊκών Γλωσσών ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ειδικότερα της Γαλλικής 

Γλώσσας σε Αμύνταιο και Φλώρινα, αφού οι συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευομένων 

συμπλήρωσαν το εκπαιδευτικό έτος 2008-2009 150 ώρες παρακολούθησης στα τμήματα που 

συγκροτήθηκαν, σημειώνοντας ελάχιστες διαρροές
136

. Ενώ στα προγράμματα Ιταλικής Γλώσσας οι 

εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν τις παρακολουθήσεις εξέφρασαν το ενδιαφέρον να συνεχίσουν 

                                                           

135  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε., Δεκέμβριος 2008 - 
Ιανουάριος 2009, 30/01/2009.   
136  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε., Απρίλιος-Μάιος 2009, 
29/05/2009.  
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στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο στα επόμενα επίπεδα, καθώς λόγω χρόνου δεν ολοκλήρωσαν 

τον κύκλο της γλώσσας
137

, τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. δεσμεύτηκαν ότι θα είναι στις άμεσες 

προτεραιότητες το επόμενο εκπαιδευτικό έτος
138

.  

Η λήξη των τμημάτων, όπως φαίνεται και στον 4
ο
 πίνακα, αποτυπώνει ότι ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι 312 εκπαιδευόμενοι σε ποσοστό 87,39%. 

Οι άντρες ήταν 59 με ποσοστό επιτυχίας το 16,53% και οι γυναίκες ήταν 253 με ποσοστό επιτυχίας 

το 70,87%. Οι διαρροές που εντοπίστηκαν ήταν της τάξεως του 12,61%, με 3,08% για τους άντρες 

και 9,53% για τις γυναίκες. 

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 13352 12/11/2008 28/01/2009 20 5 15 

2. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 14599 16/02/2009 08/04/2009 15 5 10 

3. 
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

16363 
10/04/2009 20/05/2009 12 3 9 

4. Ιταλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 12418 08/10/2008 05/11/2008 13 5 8 

5. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12507 09/10/2008 09/12/2008 16 1 15 

6. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12414 08/10/2008 03/12/2008 20 3 17 

7. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ:14030 11/12/2008 24/02/2009 15 2 13 

8. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 14029 10/12/2008 25/02/2009 15 0 15 

9. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 14042 11/12/2008 24/02/2009 13 2 11 

10. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 13989 08/12/2008 23/02/2009 16 1 15 

11. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 15329 04/03/2009 18/05/2009 19 1 18 

12. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

15923 
04/03/2009 06/04/2009 14 1 13 

13. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

15941 
03/03/2009 31/03/2009 16 1 15 

                                                           

137  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε., Απρίλιος-Μάιος 2009, 
29/05/2009. 
138  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Στελεχών - Εκπαιδευτών Κ.Ε.Ε. 
28/05/2009.  



 

 143 

14. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 16234 02/04/2009 14/05/2009 15 1 14 

15. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 16334 08/04/2009 20/05/2009 13 1 12 

16. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12376 07/10/2008 04/12/2008 19 10 9 

17. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12927 16/10/2008 11/12/2008 14 0 14 

18. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 13494 14/11/2008 26/01/2009 19 3 16 

19. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 13927 09/12/2008 24/02/2009 15 7 8 

20. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 14626 16/02/2009 10/04/2009 12 2 10 

21. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 12377 07/10/2008 04/11/2008 14 7 7 

22. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

15919 
03/03/2009 31/03/2009 12 4 8 

23. Γερμανική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 14617 16/02/2009 08/04/2009 20 5 15 

 Σύνολο 357 70 287 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 13352 12/11/2008 28/01/2009 19 5 14 

2. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 14599 16/02/2009 08/04/2009 12 3 9 

3. 
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

16363 
10/04/2009 20/05/2009 12 3 9 

4. Ιταλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 12418 08/10/2008 05/11/2008 12 4 8 

5. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12507 09/10/2008 09/12/2008 10 1 9 

6. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12414 08/10/2008 03/12/2008 18 3 15 

7. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ:14030 11/12/2008 24/02/2009 12 1 11 

8. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 14029 10/12/2008 25/02/2009 13 0 13 

9. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 14042 11/12/2008 24/02/2009 12 1 11 

10. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 13989 08/12/2008 23/02/2009 14 1 13 

11. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 15329 04/03/2009 18/05/2009 19 1 18 

12. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

15923 
04/03/2009 06/04/2009 13 1 12 
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13. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

15941 
03/03/2009 31/03/2009 15 1 14 

14. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 16234 02/04/2009 14/05/2009 15 1 14 

15. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 16334 08/04/2009 20/05/2009 13 1 12 

16. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12376 07/10/2008 04/12/2008 15 7 8 

17. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 12927 16/10/2008 11/12/2008 11 0 11 

18. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 13494 14/11/2008 26/01/2009 11 2 9 

19. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 13927 09/12/2008 24/02/2009 14 6 8 

20. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 14626 16/02/2009 10/04/2009 8 1 7 

21. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 12377 07/10/2008 04/11/2008 14 7 7 

22. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

15919 
03/03/2009 31/03/2009 12 4 8 

23. Γερμανική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 14617 16/02/2009 08/04/2009 18 5 13 

 Σύνολο 312 59 253 

 

Στη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Ελληνική 

Ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή» με δυο τμήματα, ένα στο χωριό Σιταριά και 

ένα στο χωριό Αγραπιδιές. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με 

την ιστορική εξέλιξη του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι 

εκπαιδευτές στις πρώτες συναντήσεις με τους εκπαιδευόμενους διαπίστωσαν ότι κάποιοι 

εκπαιδευόμενοι έχουν λίγες ή καθόλου γνώσεις και το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό
139

. Τα 

στελέχη του Κ.Ε.Ε. τόνισαν ότι ακριβώς επειδή το αντικείμενο είναι θεωρητικό και το πρόγραμμα 

είναι 50 ωρών ελλοχεύει ο κίνδυνος κόπωσης των εκπαιδευομένων και σε συνάρτηση με το 

μορφωτικό επίπεδο που είναι χαμηλό συνέστησαν: 

 τη χρήση οπτικού υλικού με εικόνες από διάφορα  αρχαιολογικά ευρήματα,  

 τις συνεργατικές δραστηριότητες σε ομάδες, 

 τον παραλληλισμό του παρελθόντος με τη σύγχρονη εποχή, 

                                                           

139  Αρχειακό υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
14/11/2008.  
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 το σχεδιασμό απλών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 

 τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους - Μουσεία και 

 τον καταιγισμό ιδεών
140141

.  

Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν στην διδακτική μεθοδολογία είχαν ως αποτέλεσμα την 

ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία
142

, καθώς λήφθηκαν υπόψη 

και οι παράμετροι του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και ότι ήταν κάτοικοι μικρών ορεινών 

χωριών. Στην έναρξη των τμημάτων συμμετείχαν συνολικά  30 εκπαιδευόμενοι, με 5 άντρες σε 

ποσοστό 16,67% και 25 γυναίκες σε ποσοστό 83,33%. Οι 27 εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία το πρόγραμμα αντιστοιχούν στο 90% συνολικού αριθμού με 3 άντρες δηλαδή 10% και 24 

γυναίκες το 80% αντίστοιχα. Οι διαρροές ή αποχωρήσεις που παρατηρήθηκαν, όπως διαπιστώνεται 

και από τον 6
ο
 πίνακα ήταν στο 10% του συνόλου με 2 άντρες το 6,67%  και 1 γυναίκα το 3,33%. 

Το πρόγραμμα κατά την ολοκλήρωση του ήταν επιτυχημένο, καθώς εκτός από τα υψηλά επίπεδα 

συμμετοχής, οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν ανάλογα 

μελλοντικά προγράμματα.    

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Ελληνικής Ιστορίας 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 13275 
06/11/2008 20/01/2009 17 0 17 

2. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 13488 
12/11/2008 21/01/2009 13 5 8 

 Σύνολο 30 5 25 

 

Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Ελληνικής Ιστορίας 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Αριθμός Άνδρες Γυναίκες 

                                                           

140  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
18/12/2008.  
141  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε., Δεκέμβριος 2008-
Ιανουάριος 2009, 30/01/2009 . 
142  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
18/12/2008.  
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Εκπ/νων 

1. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 13275 
06/11/2008 20/01/2009 17 0 17 

2. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 13488 
12/11/2008 21/01/2009 10 3 7 

 Σύνολο 27 3 24 

 

Στη θεματική ενότητα Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις υλοποιήθηκε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφή» με 4 τμήματα, δύο στον πόλη της Φλώρινας με μέλη του 

τοπικού ΚΑΠΗ και δύο τμήματα στο χωριό Νεοχωράκι
143

. Ο στόχος του προγράμματος ήταν οι 

ενήλικες να κατανοήσουν τη σημασία της διατροφής στην ανθρώπινη διαβίωση και να αποκτήσουν 

σωστές διατροφικές συνήθειες. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. τόνισε την ιδιαιτερότητα 

του προφίλ των εκπαιδευόμενων στα δυο τμήματα που διεξάγονται στην Φλώρινα, καθώς 

πρόκειται για ηλικιωμένους
144

. Ο σχεδιασμός του προγράμματος, οι διδακτικές μέθοδοι - τεχνικές 

και η προσέγγιση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας πραγματοποιήθηκε με μικρή εισήγηση και 

προτροπή για συζήτηση-διάλογο, όπως επίσης και την ανταλλαγή απόψεων
145

.  

Οι εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν στο πρόγραμμα Διατροφής ήταν 52 με 24 άντρες 

(46,15%) και 28 γυναίκες (53,85%), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον 7
ο
 πίνακα.  

Στον 8
ο
 πίνακα διαπιστώνεται η επιτυχία του προγράμματος, αφού ολοκλήρωσαν οι 50 

εκπαιδευόμενοι με 24 άντρες (46,15%) και οι 26 γυναίκες (50%), συνολικά το 96,15% των 

εκπαιδευομένων. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν μόλις 3,85%, με 2 γυναίκες να μην 

αποκτούν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.   

Πίνακας 7: Έναρξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

                                                           

143  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008, 
28/11/2008.  
144  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
07/10/2008.  
145  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 05/12/2008.  
 



 

 147 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Διατροφή ΚΩΔ:12559 13/10/2008 11/11/2008 12 12 0 

2. Διατροφή ΚΩΔ:12560 14/10/2008 13/11/2008 13 11 2 

3. Διατροφή ΚΩΔ:12786 15/10/2008 08/11/2008 13 1 12 

4. Διατροφή ΚΩΔ: 12795 16/10/2008 08/11/2008 14 0 14 

 Σύνολο 52 24 28 

 

Πίνακας 8: Λήξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Διατροφή ΚΩΔ:12559 13/10/2008 11/11/2008 12 12 0 

2. Διατροφή ΚΩΔ:12560 14/10/2008 13/11/2008 13 11 2 

3. Διατροφή ΚΩΔ:12786 15/10/2008 08/11/2008 11 1 10 

4. Διατροφή ΚΩΔ: 12795 16/10/2008 08/11/2008 14 0 14 

 Σύνολο 50 24 26 

 

Στη θεματική ενότητα Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου τα 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν 5. Το πρόγραμμα «Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών» με 2 τμήματα σε Βεύη και Λέχοβο, όπου στόχος ήταν η εξοικείωση των 

εκπαιδευόμενων στη χρήση του διαδικτύου, ως πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Το πρόγραμμα 

«Ιστορίας της Τέχνης» όπου συγκροτήθηκαν 2 τμήματα σε Φλώρινα και Αμύνταιο, με στόχο την 

επαφή με τα κλασσικά δημιουργήματα της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας τέχνης, 

αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής. Το πρόγραμμα «Λαογραφία - Παραδοσιακός 

Πολιτισμός» όπου συγκροτήθηκαν 2 τμήματα στη Φλώρινα και στον Παπαγιάννη με στόχο την 

επαφή των ενηλίκων με την ελληνική πολιτιστική παράδοση, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Το 

πρόγραμμα «Φωτογραφίας» με ένα τμήμα στο Αμύνταιο, όπου στόχος ήταν η πληροφόρηση για τις 

τεχνικές, τις μεθόδους και τα μέσα της ψηφιακής φωτογραφίας. Και τέλος, το πρόγραμμα 

«Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες» με 2 τμήματα να υλοποιούνται στη Φλώρινα και στο 
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Αμύνταιο, ο στόχος του προγράμματος ήταν να έρθουν σε επαφή οι ενήλικες με μεγάλες μορφές 

της σύγχρονης λογοτεχνίας και να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης, 

αποκωδικοποίησης και ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων.      

Στο σχεδιασμό διδακτικής μεθοδολογίας του προγράμματος «Ιστορία της Τέχνης» 

προτάθηκε, όπως και έγινε, να εφαρμοστούν μικρής κλίμακας εργασίες, συνεργατικές 

δραστηριότητες ομάδων, πρακτικές ασκήσεις και εργασίες project
146

. Οι διδακτικές ενότητες 

εμπλουτίστηκαν και με οπτικό υλικό, εικόνες από διάφορα κλασσικά αριστουργήματα της 

Ελληνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
147

. Στο πρόγραμμα «Λαογραφία: 

Παραδοσιακός Πολιτισμός στο τμήμα που υλοποιήθηκε στην πόλη της Φλώρινας οι διδακτικές 

μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ήταν μικρής κλίμακας εργασίες, συνεργατικές δραστηριότητες 

ομάδων, πρακτικές ασκήσεις και εργασίες project
148

. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και η 

ενεργή δραστηριοποίησή τους στις διδακτικές ενότητες ήταν αυξημένη εξαιτίας του υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου των ενηλίκων, τις επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης με τις 

αξιόλογες λαογραφικές συλλογές της περιοχής, με τους μεγαλύτερους μάλιστα σε ηλικία να 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία καταθέτοντας τις εμπειρίες τους για τα ήθη και 

τα έθιμα του τόπου τους
149

. Στο τμήμα που λειτούργησε στο χωριό Παπαγιάννη συμμετείχαν 20 

εκπαιδευόμενες, με τις περισσότερες από αυτές να είναι μεγάλης ηλικίας, η διδακτική μεθοδολογία 

προσαρμόστηκε πλήρως στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Στα πλαίσια του προγράμματος 

επισκέφτηκαν τα πλινθόκτιστα σπίτια και τα ξύλινα αμπάρια του χωριού και τα φωτογράφισαν
150

. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού αιτήθηκε να 

συμμετέχει σε επόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα Λογοτεχνίας οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιηθήκαν ήταν της εισήγησης με μικρής κλίμακας ασκήσεις και 

                                                           

146  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε, Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 05/12/2008.   
147  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
07/10/2008.  
148  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε, Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 05/12/2008.   
149  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
18/12/2008. 
150  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
14/11/2008. 
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συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων
151

. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκαν 

οπτικοακουστικά μέσα αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα να 

διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα 

απαρτιζόταν από καταρτισμένους ενήλικες
152

. Στο πρόγραμμα Φωτογραφίας εφαρμόστηκε η 

μέθοδος της μικρής εισήγησης και της ανταλλαγής απόψεων και στο πρόγραμμα Ψυχαγωγίας και 

Ενημέρωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών δόθηκε έμφαση στην πρακτική άσκηση
153

.        

Στον 9
ο
 πίνακα παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα 9 τμήματα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν 139 με 25 άντρες σε ποσοστό 17,99% και 114 γυναίκες σε 

ποσοστό 82,01%. Το σύνολο των εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσε με επιτυχία ήταν 91,37%, 

δηλαδή οι 127. Από αυτούς οι 23 ήταν άντρες (16,55%) και οι 104 γυναίκες (74,82%). Οι διαρροές 

και οι αποχωρήσεις ήταν της τάξεως του 8,63%, με τους άντρες να κυμαίνονται μόλις στο 1,44% 

και τις γυναίκες το 7,19%, γεγονός που πιστοποιείται από τα αριθμητικά δεδομένα του 10
ου

 πίνακα.          

Πίνακας 9: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών ΚΩΔ: 13955 
15/12/2008 02/02/2009 17 1 16 

2. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών ΚΩΔ: 14048 
13/12/2008 29/01/2009 13 1 12 

3. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 12535 10/10/2008 05/12/2008 9 2 7 

4. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 12529 13/10/2008 08/12/2008 18 7 11 

5. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 12509 

10/10/2008 11/11/2008 20 0 20 

6. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 13914 

05/12/2008 20/01/2009 15 2 13 

7. Φωτογραφία ΚΩΔ: 12652 14/10/2008 13/11/2008 13 5 8 

                                                           

151  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε, Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 05/12/2008.   
152  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικό Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών Κ.Ε.Ε., 
18/12/2008. 
153  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε, Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 05/12/2008.   
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8. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες 

ΚΩΔ: 13314 
10/11/2008 21/01/2009 17 3 14 

9. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες 

ΚΩΔ: 14624 
16/02/2009 08/04/2009 17 4 13 

 Σύνολο 139 25 114 

 

Πίνακας 10: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών ΚΩΔ: 13955 
15/12/2008 02/02/2009 15 1 14 

2. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών ΚΩΔ: 14048 
13/12/2008 29/01/2009 11 1 10 

3. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 12535 10/10/2008 05/12/2008 9 2 7 

4. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 12529 13/10/2008 08/12/2008 16 6 10 

5. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 12509 

10/10/2008 11/11/2008 20 0 20 

6. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

ΚΩΔ: 13914 

05/12/2008 20/01/2009 15 2 13 

7. Φωτογραφία ΚΩΔ: 12652 14/10/2008 13/11/2008 13 5 8 

8. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες 

ΚΩΔ: 13314 
10/11/2008 21/01/2009 15 3 12 

9. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες 

ΚΩΔ: 14624 
16/02/2009 08/04/2009 13 3 10 

 Σύνολο 127 23 104 

 

Στη θεματική ενότητα Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός υλοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικά 

προγράμματα με 7 τμήματα. Το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Οικολογία» με 4 τμήματα είχε ως 

στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον, την ανάπτυξη 

οικολογικής συνείδησης και την ενημέρωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Το 

πρόγραμμα «Το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του» με 2 τμήματα είχε ως στόχο την 

εξοικείωση με βασικές αρχές και έννοιες που αφορούν το περιβάλλον, καθώς επίσης και την 

πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα «Διαχείριση 

Υδάτινων Πόρων» με ένα τμήμα είχε ως στόχο την πληροφόρηση για την ποιότητα και τις χρήσεις 

των υδάτινων πόρων, τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία τους και την ορθή χρήση 
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των υδάτινων αποστακτήρων. Και το πρόγραμμα «Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Υγρών Αποβλήτων» με ένα τμήμα που είχε ως στόχο την πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά 

των στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 

ανακύκλωσης, ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών και την 

ενημέρωση για μεθόδους κατάλληλης επεξεργασίας των απορριμμάτων και αποβλήτων. Τα 

τμήματα που προαναφέρθηκαν συγκροτήθηκαν τρία στην πόλη της Φλώρινας, δύο στο χωριό 

Νεοχωράκι, ένα στο χωριό Παπαγιάννη και ένα στο Φιλώτα.  

Η πορεία των προγραμμάτων από πλευράς διδακτικής μεθοδολογίας υπήρξε ομαλή δίχως 

προβλήματα, καθώς οι διδακτικές πρακτικές ακολούθησαν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων με 

μικρής κλίμακας εργασίες, συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων και πρακτικές ασκήσεις
154

. 

Επιπλέον στις εκπαιδευτικές συναντήσεις αξιοποιήθηκαν τα οπτικοακουστικά μέσα και το 

διαδίκτυο σε site περιβαλλοντολογικού περιεχομένου
155

. Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα 

προγράμματα ήταν 130 και αναλογικά οι άντρες αντιστοιχούν στο 21,54% του συνόλου και οι 

γυναίκες στο 78,46%, σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία του 11
ου

 πίνακα. Στην λήξη των 

προγραμμάτων οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία ήταν 120 σε ποσοστό 92,31%, με 

τους άντρες να είναι στο 18,46% και τις γυναίκες στο 73,85%. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν 

για τους μεν άντρες ήταν στο 3,08% και στις δε γυναίκες στο 4,61%, με το σύνολο των 

αποχωρήσεων - διαρροών να είναι στο 7,69%, γεγονός που παρουσιάζεται και στον 12
ο
 πίνακα.     

Πίνακας 11: Έναρξη τμημάτων Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ:  13297 07/11/2008 05/12/2008 18 8 10 

2. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ:  14152 15/12/2008 02/02/2009 20 1 19 

3. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ:  16365 09/04/2009 21/05/2009 19 4 15 

4. 
Το φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του 

ΚΩΔ: 13633 
15/11/2008 10/12/2008 20 1 19 

                                                           

154  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 05/12/2008.  
155  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε., Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2008, 28/11/2008.  
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5. 
Το φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του 

ΚΩΔ: 13958 
08/12/2008 26/01/2009 19 0 19 

6. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 15246 04/02/2009 09/03/2009 14 5 9 

7. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Υγρών Αποβλήτων ΚΩΔ: 15996 
11/03/2009 08/04/2009 20 9 11 

 Σύνολο 130 28 102 

 

Πίνακας 12: Λήξη τμημάτων Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 13297 07/11/2008 05/12/2008 15 6 9 

2. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 14152 15/12/2008 02/02/2009 20 1 19 

3. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 16365 09/04/2009 21/05/2009 16 4 12 

4. 
Το φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του 

ΚΩΔ: 13633 
15/11/2008 10/12/2008 20 1 19 

5. 
Το φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του 

ΚΩΔ: 13958 
08/12/2008 26/01/2009 19 0 19 

6. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 15246 04/02/2009 09/03/2009 14 5 9 

7. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Υγρών Αποβλήτων ΚΩΔ: 15996 
11/03/2009 08/04/2009 16 7 9 

 Σύνολο 120 24 96 

 

Στη θεματική ενότητα Οικονομία - Διοίκηση και Επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν 2  

προγράμματα. Το πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» συγκροτήθηκε στην πόλη 

της Φλώρινας και είχε ως στόχο την παρουσίαση επιμέρους επιστημονικών τομέων που εξετάζει η 

επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το σχεδιασμό επιχειρησιακής στρατηγικής και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων δε θέματα οργάνωσης και διοικητικών διαδικασιών. Και το πρόγραμμα 

«Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις» που είχε ως στόχο την εξοικείωση των 

επιχειρηματιών με το διαδίκτυο και τα πληροφορικά συστήματα διοίκησης, συγκροτήθηκε στο 

χωριό Μανιάκι.  

Στον 13
ο
 πίνακα παρατηρείται ότι στα προγράμματα συμμετείχαν 33 εκπαιδευόμενοι, 12 

άντρες σε ποσοστό 36,36% και 21 γυναίκες σε ποσοστό 63,64%. Κατά την λήξη των 
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προγραμμάτων οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία και απέκτησαν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης ήταν 29, με 10 άντρες (30,30%) και 19 γυναίκες (57,58%). Οι διαρροές που 

παρατηρήθηκαν επί του συνόλου των εκπαιδευομένων ήταν 4 άτομα σε ποσοστό 12,12% και ήταν 

2 άντρες και 2 γυναίκες.  

Πίνακας  13: Έναρξη Τμημάτων Οικονομία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  ΚΩΔ: 

14681 
04/02/2009 09/03/2009 20 9 11 

2. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 15917 
09/03/2009 08/04/2009 13 3 10 

 Σύνολο 33 12 21 

 

Πίνακας  14: Λήξη Τμημάτων Οικονομία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  ΚΩΔ: 

14681  
04/02/2009 09/03/2009 16 7 9 

2. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 15917 
09/03/2009 08/04/2009 13 3 10 

 Σύνολο 29 10 19 

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας εκπονήθηκε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Δια Βίου Εκπαίδευσης «Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις», διάρκειας 250 ωρών σε χρονική 

έκταση ενός εκπαιδευτικού έτους και αφορούσε ενήλικες με απολυτήριο λυκείου. Ο στόχος του 

προγράμματος η απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη και τους 

μηχανισμούς της αγοράς, στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων, καθώς και σε θέματα 

μάρκετινγκ, οργάνωσης-διοίκησης επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Η θεματολογία του 

προγράμματος χωρίστηκε σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες: 

1. Στοιχεία οικονομικής θεωρίας-Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Επιχειρήσεις, 

2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ, 

3. Μαθηματικά της αγοράς-Στατιστική, 
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4. Χρηματοοικονομική-Λογιστική και 

5. Χρήση των Νέων τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις. 

Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν δήλωσαν 

ικανοποιημένοι από την διδακτική μεθοδολογία και τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν
156

.  

Τα ευρήματα από την ολοκλήρωση του ήταν ότι από τους 18 εκπαιδευόμε-νους που ξεκίνησαν, 

ολοκλήρωσαν οι 15 με συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο 83,33%. Οι άντρες που απέκτησαν 

Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης ήταν 8 (44,44%) και οι γυναίκες 7 (38,89%). Οι διαρροές 

που παρατηρήθηκαν ήταν μόλις 3 εκπαιδευόμενοι και ποσοστιαία στο συνολικό αριθμό 

αντιστοιχούν στο 16,67%. Βέβαια στην τελευταία ενότητα διαπιστώθηκε η κόπωση των 

εκπαιδευομένων εξαιτίας της μεγάλης χρονικής διάρκειας του και των 200 και πλέον ωρών 

θεωρητικών αντικειμένων, για τους παραπάνω λόγους στην τελευταία ενότητα οι πρακτικές 

ασκήσεις και η χρήση Η/Υ εντάθηκαν για διατηρηθεί το εκπαιδευτικά το ενδιαφέρον τους
157

.   

Πίνακας 15 Έναρξη -Λήξη Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 
Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις ΚΩΔ: 

12427 
08/10/2009 25/05/2009 18 10 8 

 
Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις ΚΩΔ: 

12427 
08/10/2009 25/05/2009 15 8 7 

 

Ακόμη στο πλαίσιο των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης υλοποιήθηκε και το 

πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων 

με θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, απόκτηση γνώσεων των εννοιών περιβάλλον, 

οικολογία, υδάτινοι πόροι, αξιοποίηση, χρήση και ρύπανση φυσικών πόρων και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Απευθυνόταν σε ενήλικες με απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου και πραγματοποιήθηκε 

στην πόλη της Φλώρινας, οι μετέχοντες σε αυτό απόκτησαν Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης. 

                                                           

156  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Απρίλιος - Μάιος 2008, 29/05/2008.  
157  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών-Στελεχών, Απρίλιος 2008, 
13/04/2009.  
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Ειδικότερα το πρόγραμμα ήταν συνολικής διάρκειας 250 ωρών και διαρθρωνόταν σε πέντε 

ενότητες των 50 ωρών, οι ενότητες ήταν: 

 «Φυσικό Περιβάλλον, ατμόσφαιρα και κλιματική αλλαγή», 

 «Φυσικοί Πόροι, προστασία και διαχείρισή τους», 

 «Απόβλητα και διαχείρισή τους», 

 «Ενέργεια και Περιβάλλον» και 

 θέματα «Αειφόρου Ανάπτυξης». 

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά την έναρξη του ήταν 26 με 9 

άντρες (34,62%) και 17 γυναίκες (65,38%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν οι 18 εκπαιδευόμενοι σε 

ποσοστό 69,24%. Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν στο 30,76% με 8 γυναίκες να μην 

ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πίνακας 15 Έναρξη -Λήξη τμήματος 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 05/10/2008 --- 26 9 17 

 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 05/10/2008 21/06/2009 18 9 9 

 

Στο Κ.Ε.Ε. Φλώρινας λειτούργησε και το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην 

ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό Οδυσσέας», χρονικής διάρκειας 175 ωρών, και 

αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τους μετανάστες εφόσον επιθυμούσαν να συμμετάσχουν 

στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να αναπτύξουν τις 

τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες του Β’ επιπέδου που ήταν η κατανόηση προφορικού και γραπτού 

λόγου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι 17 εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν 

πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις και απέκτησαν πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι 

άντρες ήταν 10 (52,82%) και οι γυναίκες 7 (41,18%).  
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Πίνακας 16 Έναρξη -Λήξη Ελληνικής Γλώσσας 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 
Εκπαίδευση στην Ελληνική Γλώσσα ΚΩΔ:GR 

134/A2/01 
14/11/2008 --- 17 10 7 

 
Εκπαίδευση στην Ελληνική Γλώσσα ΚΩΔ:GR 

134/A2/01 
14/11/2008 07/03/2009 17 10 7 

 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2008-2009 λειτούργησαν με επιτυχία 78 τμήματα 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακολουθώντας τα οργανογράμματα, τις θεματικές ενότητες και τις 

αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αυτά προβλέπονταν από το πλαίσιο λειτουργίας. Στα 

προγράμματα συμμετείχαν 1217 εκπαιδευόμενοι, οι 330 ήταν άντρες και οι 887 γυναίκες. Οι 

εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τόσο τις παρακολουθήσεις όσο και τις εξετάσεις 

αξιολόγησης ήταν 1079 εκπαιδευόμενοι, οι 281 ήταν άντρες και οι 798 γυναίκες. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα δυο αυτόνομα προγράμματα της 

«Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις» και «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, 

ιστορία, πολιτισμό».  Οι εκπαιδευόμενοι που ή αποχώρησαν ή απέτυχαν στις εξετάσεις 

αξιολόγησης ήταν 138, εκ των οποίων οι 49 ήταν άντρες και οι 89 γυναίκες. Στις παρακάτω 

γραφικές παραστάσεις απεικονίζεται το σύνολο των αριθμητικών δεδομένων που αναλύθηκαν στο 

παρόν υποκεφάλαιο. 

Η αριθμητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων: 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Έναρξη Τμημάτων Λήξη Τμημάτων Διαρροές 
εκπαιδευομένων 

Εκπαιδευόμενοι 

Άντρες 

Γυναίκες
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Ποσοστιαία η συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 
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3.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 

Το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010 ξεκίνησε με αρκετές δυσκολίες και προβλήματα, με 

αποτέλεσμα η έναρξη των προγραμμάτων να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2009, με καθυστέρηση έξι 

μηνών. Παρόλα αυτά η καθυστέρηση αυτή δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την οργάνωση και 

λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων με αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον και την απήχηση από 

τους ενήλικες του νομού.  

 Τα Στελέχη του Κ.Ε.Ε. στους μήνες αναφοράς πραγματοποίησαν συνεννοήσεις με 

διάφορους φορείς για την ενεργοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα διαθέσιμα 

προγράμματα που επρόκειτο να υλοποιηθούν. Έτσι υπό το πλαίσιο ενημέρωσης εστάλησαν 

δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες, αφίσες σε χώρους συγκέντρωσης κοινού πχ. στα ΚΕΠ. 

Παράλληλα διεξήχθησαν και ενέργειες με τοπικούς φορείς για την προώθηση συνεργασιών, όπως 

για παράδειγμα ομάδες γυναικών στα τοπικά δημοτικά διαμερίσματα Μελίτης και 

Αρμενοχωρίου
158

, αλλά και στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Κέλλη και στο Φιλώτα
159

.   

Στη θεματική ενότητα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών πραγματοποιήθηκε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πληροφορική ΙΙ με δύο τμήματα στην πόλη της Φλώρινας. Ο στόχος τους 

προγράμματος ήταν να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στα δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του 

διαδικτύου και του λειτουργικού συστήματος MS Windows. Ακόμη να έρθουν σε επαφή οι 

ενήλικες με το βασικό λογισμικό εφαρμογών του MS Office και της μορφοποίησης κειμένου MS 

Word.  

Οι εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν το πρόγραμμα ήταν στο σύνολό τους 29, με 12 άντρες 

(41,38%) και 17 γυναίκες (58,62%), όπως παρουσιάζεται παρακάτω στον πίνακα 1. Με επιτυχία 

ολοκλήρωσαν οι 24 (82,76%) και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι 12 άντρες (41,38%) 

και οι 12 γυναίκες (41,38%). Οι 5 εκπαιδευμένοι (17,24%) που δεν πιστοποιήθηκαν οφείλεται στο 

                                                           

158  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010, 
30/03/2010.   
159  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Προϊσταμένου Κ.Ε.Ε., Απρίλιος-Μάιος 2010, 31/05/2010.  
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γεγονός ότι, ενώ εγγράφηκαν στα τμήματα  δεν προσήλθαν στην παρακολούθηση των 

μαθημάτων
160

, όπως φαίνεται και στο 2
ο 

πίνακα λήξης τμημάτων.   

Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 16636 24/03/2010 02/06/2010 15 5 10 

2. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 16647  24/03/2010 02/06/2010 14 7 7 

 Σύνολο 29 12 17 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 16636 24/03/2010 02/06/2010 12 5 7 

2. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 16647  24/03/2010 02/06/2010 12 7 5 

 Σύνολο 24 12 12 

 

Στη θεματική ενότητα Ευρωπαϊκές Γλώσσες - Ευρωπαϊκή Ιστορία πραγματοποιήθηκαν 4 

εκπαιδευτικά προγράμματα που ήταν Αγγλική Ι, Ιταλική Γλώσσα Ι, Γαλλική Γλώσσα Ι, Γαλλικά 

στον Τουρισμό και Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον. Στα 3 τμήματα που συγκροτήθηκαν 

στόχος ήταν η κάλυψη απλών καθημερινών αναγκών των ενηλίκων σε εισαγωγικό επίπεδο στην 

Αγγλική, Ιταλική και Γαλλική γλώσσα. Στα 2 τμήματα Γαλλικά στον Τουρισμό και Γαλλικά στο 

Εργασιακό Περιβάλλον οι στόχοι που τέθηκαν ήταν η εξοικείωση και η ανάπτυξη διαφορετικών 

γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις στο χώρο εργασίας και στον 

τομέα του τουρισμού.  

Η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε ήταν εμπλουτισμένη εισήγηση, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον διάλογο και τις πρακτικές ασκήσεις
161

. Ακόμη υποστηρικτικό ρόλο στο έργο των 

                                                           

160  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Απρίλιος-Μάιος 2010, 
31/05/2010.  
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εκπαιδευτών είχαν τα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων
162

, τα οποία αναβάθμισαν την εκπαιδευτική διαδικασία
163

. Στον 3
ο
 πίνακα παρακάτω 

παρουσιάζονται τα τμήματα και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν σε αυτά, οι οποίοι ήταν 86 

(83,72%) με 16 άντρες (18,60%) και 70 γυναίκες (81,40%). Η επιτυχία των προγραμμάτων ήταν 

τέτοια που στο χωριό Μελίτη που ξεκίνησε το πρόγραμμα Γαλλική Γλώσσα Ι και ολοκληρώθηκε 

με επιτυχία, οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι ήταν αυτοί που εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την 

συνέχιση και συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα, όπως και έγινε με την Υλοποίηση 

ακόμη δυο του Γαλλικά στον Τουρισμό και Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον
164

.    

Στον 4
ο
 πίνακα παρουσιάζονται οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και ήταν 72 στο σύνολο (83,72%), με 14 άντρες (16,28%) και 58 

γυναίκες (67,44%). Οι διαρροές που προέκυψαν στα τμήματα οφείλονται, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτές και τα στελέχη του Κ.Ε.Ε στην κατάργηση της συνέντευξης του εκπαιδευομένου, 

αφού με την διαδικασία της κλήρωσης (τρόπος επιλογής εκπαιδευομένου για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα) συμμετέχουν υποψήφιοι δίχως να υπάρχει προσωπική και άμεση επικοινωνία και έτσι 

διαπιστώνεται η ασυνέπεια τους ως προς τις υποχρεώσεις τους
165

. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα 

αριθμητικά στοιχεία δεν ολοκλήρωσαν 14 εκπαιδευόμενοι (16,28%), από αυτούς οι 2 ήταν άντρες 

σε ποσοστό 2,33% και 12 γυναίκες σε ποσοστό 13,95%.  

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 16660 23/03/2010 03/06/2010 20 5 15 

2. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 16663 23/03/2010 02/06/2010 18 5 13 

                                                                                                                                                                                                

161  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Απρίλιος-Μάιος 2010, 
31/05/2010.  
162  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Γραμματέων Κ.Ε.Ε. Απρίλιος-Μάιος 2010, 31/05/2010. 
163  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων Ξένων Γλωσσών Μάιου 2010, 18/05/2010.   
164  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε. Απρίλιος 
2010, 20/04/2010.  
165  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε. Απρίλιος 
2010, 20/04/2010.  
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3. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

17133 
19/03/2010 30/04/2010 15 1 14 

4. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 17597 05/05/2010 02/06/2010 13 1 12 

5. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 16650 23/03/2010 03/06/2010 20 4 16 

 Σύνολο 86 16 70 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 16660 23/03/2010 03/06/2010 18 5 13 

2. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 16663 23/03/2010 02/06/2010 15 5 10 

3. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

17133 
19/03/2010 30/04/2010 13 1 12 

4. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 17597 05/05/2010 02/06/2010 13 1 12 

5. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 16650 23/03/2010 03/06/2010 13 2 11 

 Σύνολο 72 14 58 

 

Στη θεματική ενότητα Ενεργού Πολίτη: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν της «Δημιουργικής Σκέψης και Παραγωγής Καινοτόμων και 

της «Οικονομικής Διαχείρισης και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού». 

Οι στόχοι που τέθηκαν στα προγράμματα αυτά ήταν στο μεν πρώτο η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων για να μπορούν οι ενήλικες να τις χρησιμοποιούν, ώστε να βρίσκουν εναλλακτικές και 

πρωτότυπες λύσεις σε προσωπικά, επαγγελματικά και κοινωνικά τους προβλήματα και στο δε 

δεύτερο πρόγραμμα ήταν η εξοικείωση και εκπαίδευση με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές στη 

σημερινό κοινωνικό περιβάλλον της πληροφορίας μέσω διαδικτύου. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. 

πρότειναν η διδακτική μεθοδολογία εκτός από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων να 

εμπλουτιστεί με εισήγηση και συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων και να ενθαρρύνεται ο 

διάλογος επί του εκπαιδευτικού υλικού
166

 Επιπλέον τονίστηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι χρήζουν 

                                                           

166  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Μηνιαίων Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε Μάρτιος 
2010, 12/03/2010.  
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ιδιαίτερης προσοχής με ιδιαίτερη έμφαση στο εκπαιδευτικό τους προφίλ και στις ανάγκες τους. Τα 

προγράμματα υλοποιήθηκαν σε Φλώρινα, Αμύνταιο, Φιλώτα, Βέυη, Κέλλη, Άγιο Παντελεήμονα 

και Φλάμπουρο.      

Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του 5
ου

 πίνακα, ήταν 95 με 13 

άντρες (13,68%) και 82 γυναίκες (86,32%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τα προγράμματα 76, 

δηλαδή το 80%, οι 9 άντρες (9,47%) και οι 67 γυναίκες (70,53%). Οι 19 εκπαιδευόμενοι που είτε 

αποχώρησαν είτε απέτυχαν στις εξετάσεις Πιστοποίησης, όπως φαίνεται στον 6
ο
 πίνακα, ήταν οι 19 

(20%) εκ των οποίων οι 4 ήταν άντρες σε ποσοστό 4,21% και 15 γυναίκες σε ποσοστό 15,79%.  

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17155 
24/03/2010 10/05/2010 20 7 13 

2. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17362 
15/04/2010 13/05/2010 15 6 9 

3. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17560 
30/04/2010 02/06/2010 18 0 18 

4. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17364 
15/04/2010 15/05/2010 18 0 18 

5. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17518 
28/04/2010 28/05/2010 12 0 12 

6. 

Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού 

ΚΩΔ: 17653 

03/05/2010 04/06/2010 12 0 12 

 Σύνολο 95 13 82 

 

Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες  

1. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17155 
24/03/2010 10/05/2010 14 6 8 

2. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17362 
15/04/2010 13/05/2010 9 3 6 

3. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17560 
30/04/2010 02/06/2010 13 0 13 

4. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17364 
15/04/2010 15/05/2010 17 0 17 

5. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων Ιδεών  ΚΩΔ: 17518 
28/04/2010 28/05/2010 12 0 12 
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6. 

Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού 

ΚΩΔ: 17653 

03/05/2010 04/06/2010 11 0 11 

 Σύνολο 76 9 67 

 

Στην Θεματική ενότητα Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός - Περιφερειακή Ανάπτυ-ξη 

το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ήταν «Περιβάλλον και Οικολογία». Ο στόχος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος ήταν η ενημέρωση των ενήλικων για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την 

ανακύκλωση, την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης σε κάθε πολίτη και την ορθολογική χρήση 

των μορφών ενέργειας. περιβάλλοντος και ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης. Η διδακτική 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ακολούθησε τις πρακτικές των εργασιών μικρής κλίμακας, τις 

συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων και τις εργασίες project 
167

, γνωρίζοντας στον εκπαιδευτή 

ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων έχουν συμμετάσχει και προγενέστερα σε ανάλογο 

πρόγραμμα και ως εκ τούτου διαθέτουν εκπαιδευτική συνάφεια και εξοικείωση με την θεματολογία 

το υπό υλοποίηση πρόγραμμα
168

.  

Το τμήμα λειτούργησε στην πόλη της Φλώρινας και συμμετείχαν 15 εκπαιδευόμενοι με 8 

άντρες (53,33%) και 7 γυναίκες (46,67%). Οι εκπαιδευόμενοι που απέκτησαν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης ήταν 10 (66,66%) με 5 άντρες (33,33%) και 5 γυναίκες (33,33%). Οι διαρροές που 

προέκυψαν στο τμήμα είτε λόγω αποχώρησης είτε λόγω ανεπιτυχούς συμμετοχής ήταν 5 

εκπαιδευόμενοι (3,34%), 3 άντρες (20%) και 2 γυναίκες (13,64%).    

Πίνακας 7: Έναρξη - Λήξη τμήματος Περιβάλλον 

 Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 17154 23/03/2010 06/05/2010 15 8 7 

 Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 17154 23/03/2010 06/05/2010 10 5 5 

 

                                                           

167  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας,  Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2010, 30/03/2010. 
168  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας,  Δίμηνη Έκθεση Γραμματέων Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010, 
29/03/2010.  
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Στην θεματική ενότητα Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν της «Ψυχαγωγίας και της Ενημέρωσης με τη 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών», της «Λαογραφίας: Παραδοσιακού Πολιτισμού» και του 

«Πολιτιστικού Τουρισμού: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού». Στο 1
ο
 πρόγραμμα ο στόχος ήταν η 

εξοικείωση των ενηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου ωε πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθώς 

επίσης και της ανάπτυξης δημιουργικής απασχόλησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στο 2
ο
 

πρόγραμμα ο στόχος ήταν η επαφή με την ελληνική πολιτιστική παράδοση σε τοπικό επίπεδο 

κυρίως, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τη σημασία του παραδοσιακού πολιτισμού 

για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τέλος στο 3
ο
 πρόγραμμα ο στόχος ήταν η προσέγγιση του τουρισμού 

μέσα από το πολιτιστικό περιβάλλον της κάθε περιοχής σύμφωνα με τις επιταγές των σύγχρονων 

μορφών τουρισμού. Το τμήμα Ψυχαγωγίας και Ενημέρωσης με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

υλοποιήθηκε στην Φλώρινα, τα 2 τμήματα Λαογραφίας: Παραδοσιακού Πολιτισμού στη Σκοπιά 

και στο Αρμενοχώρι και το τμήμα Πολιτιστικού Τουρισμού: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

στις Αγραπιδιές.  

Κατά τον σχεδιασμό της διδακτικής μεθοδολογίας τονίστηκε η εφαρμογή των αρχών της 

εκπαίδευσης ενηλίκων με κύριο στοιχείο την άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτές εφάρμοσαν τις πρακτικές των εργασιών μικρής κλίμακας, 

τις συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων και τις εργασίες project 
169

, ενώ στα τμήματα 

Λαογραφίας εμπλουτίστηκε η θεματολογία με τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής
170

. Οι 

εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα (8
ος 

Πίνακας) ήταν 63, με 11 άντρες (17,46%) 

και 52 γυναίκες (82,54%). Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν και απέκτησαν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης ήταν 46 (73,02%), με 7 άντρες (11,11%) και 39 γυναίκες  (61,91%), όπως 

παρουσιάζεται και στον 9
ο
 πίνακας. Οι εκπαιδευόμενοι που αποχώρησαν ή δεν πιστοποιήθηκαν 

ήταν 17 (26,98%), οι 4 ήταν άντρες (6,35%) και 13 γυναίκες (20,63%).    

                                                           

169  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2010, 30/03/2010. 
170  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Πρακτικά Συναντήσεων Εκπαιδευτών - Στελεχών Κ.Ε.Ε. Μάρτιος 2010, 
12/03/2010.  
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Πίνακας 8: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμός -Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών ΚΩΔ: 17348 
15/04/2010 13/05/2010 17 4 13 

2. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός    

ΚΩΔ: 17448 
22/04/2010 20/05/2010 12 4 8 

3. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός   

ΚΩΔ: 17132 
22/03/2010 03/05/2010 20 0 20 

4. 
Πολιτιστικός Τουρισμός: Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού ΚΩΔ: 17650  
18/05/2010 10/06/2010 14 3 11 

 Σύνολο 63 11 52 

 

Πίνακας 9: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός -Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών ΚΩΔ: 17348 
15/04/2010 13/05/2010 11 3 8 

2. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός    

ΚΩΔ: 17448 
22/04/2010 20/05/2010 9 3 6 

3. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός   

ΚΩΔ: 17132 
22/03/2010 03/05/2010 18 0 18 

4. 
Πολιτιστικός Τουρισμός: Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού ΚΩΔ: 17650  
18/05/2010 10/06/2010 8 1 7 

 Σύνολο 46 7 39 

 

Στην θεματική ενότητα Ελληνική Ιστορία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τοπικής 

Ιστορίας» στη Σιταριά. Ο στόχος τους προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι κάτοικοι του χωριού 

την τοπική ιστορία της περιοχής για να ενισχυθεί έτσι η συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή της 

περιοχής. Η διδακτική μεθοδολογία περιελάμβανε εμπλουτισμένη εισήγηση, συνεργατικές 

δραστηριότητες ομάδων και διάλογο μεταξύ των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι που 

συμμετείχαν ήταν 14 γυναίκες, οι οποίες και ολοκλήρωσαν στο σύνολό τους με επιτυχία την 

εκπαιδευτική διαδικασία και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.   

Πίνακας 10: Έναρξη - Λήξη τμήματος Ελληνική Ιστορία 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

 Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 17436 21/04/2010 19/05/2010 14 0 14 



 

 166 

 Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 17436 21/04/2010 19/05/2010 14 0 14 

 

Στη θεματική ενότητα Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν 2 

εκπαιδευτικά προγράμματα: «Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας» και «Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων». Στο 1
ο
 πρόγραμμα ο στόχος ήταν η ανάλυση των βασικών μηχανισμών 

λειτουργίας της αγοράς και πιο συγκεκριμένα η ανάλυση των μηχανισμών ορισμού των τιμών, ο 

νόμος προσφοράς και ζήτησης των αγαθών, ο τρόπος παραγωγής και διανομής των προϊόντων 

στην κοινωνία και η οικονομική ανάπτυξη και υλοποιήθηκε στο Αμύνταιο. Στο 2
ο
 πρόγραμμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στόχος ήταν η παρουσίαση επιμέρους τομέων της 

επιστήμης διοίκησης επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής στρατηγικής και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοικητικών διαδικασιών και υλοποιήθηκε στη Φλώρινα. 

Οι εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν ήταν 35, με 10 άντρες (28,57%) και 25 γυναίκες 

(71,43%). Από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι 28 σε ποσοστό 80%, με 7 άντρες (20%) και 21 

γυναίκες (60%). Δεν ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική διαδικασία οι 7 εκπαιδευόμενοι σε ποσοστό 

20% που αναλογούσε σε 8,57% στους άντρες και 11,43% στις γυναίκες.    

Πίνακας  11: Έναρξη Τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας ΚΩΔ: 17653 18/05/2010 10/06/2010 17 4 13 

2. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΩΔ: 

17630 
10/05/2010 09/06/2010 18 6 12 

 Σύνολο 35 10 25 

 

Πίνακας  12: Λήξη Τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας ΚΩΔ: 17653 18/05/2010 10/06/2010 14 3 11 

2. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΩΔ: 

17630 
10/05/2010 09/06/2010 14 4 10 

 Σύνολο 28 7 21 



 

 167 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010 και πιο συγκεκριμένα στους μήνες από τον Μάρτιο 

μέχρι και τον Μάιο του 2010 λειτούργησαν με επιτυχία 21 τμήματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

ακολουθώντας τα προγράμματα, τις θεματικές ενότητες και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως 

αυτά προβλέπονταν από το πλαίσιο λειτουργίας. Στα προγράμματα συμμετείχαν 337 

εκπαιδευόμενοι, οι 70 ήταν άντρες και οι 267 γυναίκες. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν και απέκτησαν 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι 270 εκπαιδευόμενοι, οι 54 ήταν άντρες και οι 216 γυναίκες. Οι 

εκπαιδευόμενοι που ή αποχώρησαν ή απέτυχαν στις εξετάσεις αξιολόγησης ήταν 67, εκ των 

οποίων οι 16 ήταν άντρες και οι 51 γυναίκες. Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις απεικονίζεται 

το σύνολο των αριθμητικών δεδομένων που αναλύθηκαν στο παρόν υποκεφάλαιο.  

Η αριθμητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων: 
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Ποσοστιαία η συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 169 

3.7  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

Τα αριθμητικά δεδομένα για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 που παρουσιάζονται 

παρακάτω προήλθαν από το αρχειακό υλικό του Κ.Ε.Ε. με έδρα την Φλώρινα και πιο 

συγκεκριμένα από τα πρακτικά έναρξης και λήξης των τμημάτων. Οι ενέργειες ενημέρωσης του 

κοινού στην έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έγινε με 

δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στα ΚΕΠ, στους Δήμους και σε χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος. 

Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. ακόμη προέβησαν σε συνεννοήσεις με διάφορους φορείς και συλλόγους, 

όπως τον Σύλλογο Γυναικών Παπαγιάννη και Φιλώτα
171

.   

Ο σχεδιασμός για την εκπαιδευτική χρονιά 2010-2011 ξεκίνησε με την ανάπτυξη 

προγραμμάτων Πληροφορικής, που εντάσσονται στην θεματική ενότητα Τεχνολογίες 

Πληροφορικής - Επικοινωνιών, εντός και εκτός της Φλώρινας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που 

αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό του εκπαιδευτικού έτους και όπως προκύπτει και από τους 

παρακάτω πίνακες (1 και 2) λειτούργησαν προγράμματα δευτέρου (ΙΙ), τρίτου (ΙΙΙ) και τέταρτου 

(IV) επιπέδου. Οι στόχοι των προγραμμάτων Πληροφορικής ΙΙ ήταν η εισαγωγή στα δίκτυα 

πληροφοριών, στη χρήση του διαδικτύου και στις βασικές αρχές του λογισμικού εφαρμογών Office 

και MS word. Στα προγράμματα Πληροφορικής ΙΙΙ ήταν κατανόηση βασικών εννοιών και η 

εξοικείωση με τα υπολογιστικά φύλλα MS Excel, τις παρουσιάσεις MS Power point και τις βάσεις 

δεδομένων MS Access. Στα προγράμματα Πληροφορικής IV οι στόχοι ήταν η απόκτηση επιπλέον 

γνώσεων σε θέματα σχετικά με τα υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων.  

Τα προγράμματα επιμερίστηκαν με 6 τμήματα στην πόλη της Φλώρινας, 3 τμήματα στο 

Αμύνταιο, 4 τμήματα στο Φιλώτα και 1 τμήμα στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών. Τα στελέχη του 

Κ.Ε.Ε. τόνισαν στους εκπαιδευτές ότι ο σχεδιασμός της διδακτικής μεθοδολογίας πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων με κύριο στοιχείο την άμεση 

εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

προτείνονταν συνεχείς ασκήσεις μικρής κλίμακας, με την εισήγηση και την εφαρμογή πρακτικών 
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ασκήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.  Επιπλέον η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων βοηθά 

στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
172

 
173

. Τέλος ιδιαίτερη προσοχή κατά τον σχεδιασμό 

των μαθημάτων δόθηκε: 

 στο προφίλ των εκπαιδευομένων, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες,   

 στην πορεία οργάνωσης των μαθημάτων, 

 και στους στόχους και μεθόδους υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Η πορεία των προγραμμάτων Πληροφορικής εξελίχθηκε ομαλά, με τις διαρροές των 

εκπαιδευομένων να είναι περιορισμένες, παρόλα αυτά εξαίρεση αποτέλεσε ένα τμήμα 

Πληροφορικής ΙΙΙ, όπου τα φαινόμενο ήταν έντονο, αλλά ελεγχόμενο. Οι εκπαιδευόμενοι 

κρίνοντας από την προσέλευση τους έδειξαν διάθεση και ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική 

διαδικασία, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται σε εργατικές και 

άλλες εργασίες
174

. Το Κ.Ε.Ε. από την πλευρά του διερεύνησε και τις προθέσεις των 

εκπαιδευομένων για συνέχιση των προγραμμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο σε άλλα επίπεδα 

Πληροφορικής
175

.  

Στον 1
ο
 πίνακα έναρξης των 14 τμημάτων Πληροφορικής οι άντρες που συμμετείχαν 

ανέρχονται στους 58 και οι γυναίκες στις 145. Τα ποσοστά συμμετοχής αναλογούν στο 28,58% και 

71,42% αντίστοιχα. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τα προγράμματα Πληροφορικής από τους 203 

εκπαιδευόμενους οι 172, δηλαδή το 84,73%.  Από αυτούς οι 50 ήταν άντρες (24,63%) και οι 122 

γυναίκες (60,10%). Δεν ολοκλήρωσαν τα προγράμματα είτε λόγω αποχωρήσεων είτε λόγω 

αποτυχίας στις εξετάσεις το 15,27%. Με τις γυναίκες να υπερτερούν στη μη επιτυχημένη 
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ολοκλήρωση των προγραμμάτων σε ποσοστό 11,33% και τους άντρες να έπονται σε ποσοστό 

3,94%. 

Πίνακας 1: Έναρξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 18058 17/11/2010 26/01/2011 14 7 7 

2. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18001 18/11/2010 01/02/2011 14 5 9 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18200 25/11/2010 08/02/2011 17 0 17 

4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18202 24/11/2010 07/02/2011 20 1 19 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18525  06/12/2010 17/02/2011 12 5 7 

6. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 18482 06/12/2010 14/02/2011 16 6 10 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 19182 25/01/2011 22/03/2011 14 5 9 

8. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 19402 03/02/2011 22/03/2011 12 4 8 

9. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 19624 09/02/2011 11/04/2011 15 0 15 

10. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 19667 10/02/2011 07/04/2011 12 0 12 

11. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ:  19809 16/02/2011 21/03/2011 19 10 9 

12. Πληροφορική IΙΙ ΚΩΔ: 20037 24/02/2011 09/05/2011 13 6 7 

13. Πληροφορική IΙΙ ΚΩΔ: 20714 23/03/2011 25/05/2011 13 5 8 

14. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 19838 16/02/2011 15/04/2011 12 4 8 

 Σύνολο 203 58 145 

 

Πίνακας 2: Λήξη τμημάτων Πληροφορικής 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 18058 17/11/2010 26/01/2011 11 6 5 

2. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18001 18/11/2010 01/02/2011 11 4 7 

3. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18200 25/11/2010 08/02/2011 10 0 10 
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4. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18202 24/11/2010 07/02/2011 17 0 17 

5. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 18525  06/12/2010 17/02/2011 10 3 7 

6. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 18482 06/12/2010 14/02/2011 10 5 5 

7. Πληροφορική ΙΙ ΚΩΔ: 19182 25/01/2011 22/03/2011 12 5 7 

8. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 19402 03/02/2011 22/03/2011 11 4 7 

9. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 19624 09/02/2011 11/04/2011 15 0 15 

10. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ: 19667 10/02/2011 07/04/2011 11 0 11 

11. Πληροφορική ΙΙΙ ΚΩΔ:  19809 16/02/2011 21/03/2011 19 10 9 

12. Πληροφορική IΙΙ ΚΩΔ: 20037 24/02/2011 09/05/2011 10 4 6 

13. Πληροφορική IΙΙ ΚΩΔ: 20714 23/03/2011 25/05/2011 13 5 8 

14. Πληροφορική IV ΚΩΔ: 19838 16/02/2011 15/04/2011 12 4 8 

 Σύνολο 172 50 122 

 

Στην θεματική ενότητα Ευρωπαϊκές Γλώσσες και Ευρωπαϊκή Ιστορία, κατά το 

εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, λειτούργησαν συνολικά 20 τμήματα. Τα 3 τμήματα Ιταλικής 

Γλώσσας ήταν ένα τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας ΙΙ, που απευθύνονταν σε ενήλικες που έχουν 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ιταλική Γλώσσα Ι ή γνώση 

Ιταλικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας σε στοιχειώδες επίπεδο και δυο τμήματα Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον και 

Ιταλικά στον Τουρισμό, που απευθυνόταν σε  ενήλικες που έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ή γνώση Ιταλικής γλώσσας αντίστοιχου 

επιπέδου με στόχο την εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε 

ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις.  

Τα 9 τμήματα Γαλλικής Γλώσσας ήταν: 4 τμήματα Γαλλικής Γλώσσας Ι, που απευθύνονταν 

σε ενήλικες με στόχο την κάλυψη απλών καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών σε εισαγωγικό 

επίπεδο, 3 τμήματα Γαλλικής Γλώσσας ΙΙ που απευθύνονταν σε ενήλικες που έχουν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Γαλλική Γλώσσα Ι ή γνώση Γαλλικής γλώσσας 
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αντίστοιχου επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας σε 

στοιχειώδες επίπεδο. Και 2 τμήματα Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον και Γαλλικά στον 

Τουρισμό, που απευθυνόταν σε  ενήλικες που έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ή γνώση Γαλλικής γλώσσας αντίστοιχου 

επιπέδου με στόχο την εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε 

ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις και την διεκδίκηση ευκαιριών για απασχόληση ή 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Τα 8 τμήματα Αγγλικής Γλώσσας που λειτούργησαν ήταν: 2 τμήματα Αγγλικής Γλώσσας Ι, 

που απευθύνονταν σε ενήλικες με στόχο την κάλυψη απλών καθημερινών επικοινωνιακών 

αναγκών σε εισαγωγικό επίπεδο, 3 τμήματα Αγγλικής Γλώσσας ΙΙ που απευθύνονταν σε ενήλικες 

που έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αγγλική Γλώσσα Ι ή 

γνώση Αγγλικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας σε στοιχειώδες επίπεδο. Και 2 τμήματα Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον και ένα 

Αγγλικά στον Τουρισμό, που απευθυνόταν σε  ενήλικες που έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ή γνώση αγγλικής γλώσσας αντίστοιχου 

επιπέδου με στόχο την εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε 

ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις και την διεκδίκηση ευκαιριών για απασχόληση ή 

επαγγελματική εξέλιξη.  

Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπαιδευτές 

αφορούν την ανάλυση προφίλ των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος, τον τρόπο ένταξής τους, τις 

προσδοκίες τους και τις απαιτήσεις τους. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. παρέθεσαν σαφείς εξηγήσεις ως 

προς το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού της κάθε ενότητας, τις αρμοδιότητες και τον 

σχεδιασμό των μαθημάτων
176

. Παρότρυναν τους εκπαιδευτές να χρησιμοποιήσουν και δικό τους 
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υλικό, ως υποστηρικτικό, αρκεί να εναρμονίζονταν με τις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

κατόπιν έγκρισης του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης
177

.    

Κατά την αξιολόγηση της πορείας των προγραμμάτων διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι 

έμειναν ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους και την πορεία που είχε η εκπαιδευτική 

διαδικασία γεγονός που αποτυπώνεται και στους πίνακες έναρξης - λήξης (3 και 4).  Τα τμήματα 

ξεκίνησαν με 314 εκπαιδευόμενους με 55 άντρες, δηλαδή το 17,52% επί του συνολικού αριθμού 

και  259 γυναίκες, δηλαδή το 82,48% αντίστοιχα. Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία και πιστοποιήθηκαν ήταν 304, με το ποσοστό συμμετοχής να 

ανέρχεται στο 95,86%. Με επιτυχία ολοκλήρωσε το 16,88% των ανδρών με αποχή στο 0,64% και 

από τις γυναίκες ολοκλήρωσε το 78,99% με την αποχή να ανέρχεται στο 3,50%.  

Οι διαρροές που διαπιστώθηκαν σε ποσοστό 4,14% οφείλονταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

των εκπαιδευτών, στην κατάργηση της συνέντευξης του εκπαιδευομένου και της συνεννόησης 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, και έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν τηρούν την υποχρέωση 

παρακολούθησης και αθετούν τις προφορικές υποσχέσεις που δίνουν γεγονός στο οποίο 

συμφώνησαν και τα στελέχη του Κ.Ε.Ε
178

.   

Πίνακας 3: Έναρξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 18061 17/11/2010 26/01/2011 20 6 14 

2. 
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον        ΚΩΔ: 

19400 
07/02/2011 09/03/2011 15 6 9 

3. Ιταλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 20438 14/03/2011 11/04/2011 18 7 11 

4. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18424 02/12/2010 15/02/2011 19 2 17 

5. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18425 02/12/2010 15/02/2011 15 3 12 

6. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 19422 02/02/2011 23/03/2011 19 2 17 
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7. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 19425 02/02/2011 23/03/2011 20 5 15 

8. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 19841 22/02/2011 15/04/2011 16 2 14 

9. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 20775 24/03/2011 30/05/2011 15 1 14 

10. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 20780 04/04/2011 30/05/2011 20 6 14 

11. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον        

ΚΩΔ: 19835 
17/02/2011 17/03/2011 12 2 10 

12. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 20679 22/03/2011 14/04/2011 13 2 11 

13. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18178 23/11/2010 03/02/2011 19 2 17 

14. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18185 22/11/2010 14/02/2011 18 2 16 

15. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 18069 22/11/2010 26/01/2011 19 1 18 

16. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 19559 08/02/2011 24/03/2011 14 2 12 

17. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 19558 21/02/2011 16/05/2011 14 3 11 

18. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 20354 10/03/2011 06/04/2011 17 1 16 

19. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 19397 
02/02/2011 02/03/2011 16 0 16 

20. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον       

ΚΩΔ: 20899 
05/04/2011 17/05/2011 14 2 12 

 Σύνολο 314 55 259 

 

Πίνακας 4: Λήξη τμημάτων Ξένων Γλωσσών 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 18061 17/11/2010 26/01/2011 16 6 10 

2. 
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον ΚΩΔ: 

19400 
07/02/2011 09/03/2011 15 6 9 

3. Ιταλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 20438 14/03/2011 11/04/2011 18 7 11 

4. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18424 02/12/2010 15/02/2011 19 2 17 

5. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18425 02/12/2010 15/02/2011 12 2 10 

6. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 19422 02/02/2011 23/03/2011 14 1 13 

7. Γαλλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 19425 02/02/2011 23/03/2011 15 5 10 

8. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 19841 22/02/2011 15/04/2011 16 2 14 
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9. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 20775 24/03/2011 30/05/2011 15 1 14 

10. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 20780 04/04/2011 30/05/2011 20 6 14 

11. 
Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον          

ΚΩΔ: 19835 
17/02/2011 17/03/2011 12 2 10 

12. Γαλλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 20679 22/03/2011 14/04/2011 13 2 11 

13. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18178 23/11/2010 03/02/2011 14 2 12 

14. Αγγλική Γλώσσα Ι ΚΩΔ: 18185 22/11/2010 14/02/2011 13 1 12 

15. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 18069 22/11/2010 26/01/2011 17 0 17 

16. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 19559 08/02/2011 24/03/2011 12 2 10 

17. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ ΚΩΔ: 19558 21/02/2011 16/05/2011 14 3 11 

18. Αγγλικά στον Τουρισμό ΚΩΔ: 20354 10/03/2011 06/04/2011 17 1 16 

19. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον        

ΚΩΔ: 19397 
02/02/2011 02/03/2011 15 0 15 

20. 
Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον        

ΚΩΔ: 20899 
05/04/2011 17/05/2011 14 2 12 

 Σύνολο 301 53 248 

 

Στην θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν 

ήταν 1 τμήμα «Ελληνικής Ιστορίας: Σημαντικοί Σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα» και 3 

τμήματα «Τοπικής Ιστορίας». Σε αυτή την ενότητα οι περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων 

ήταν μικρά χωριά του νομού Φλώρινας και αυτά ήταν η Σιταριά, ο Παπαγιάννης και ο 

Πολυπόταμος. Και γι’ αυτό το λόγο η εκπαιδευτική διαδικασία εναρμονίστηκε πλήρως με το 

προφίλ των εκπαιδευομένων και στα μαθήματα συμπεριλήφθησαν ενότητες ιστορίας της περιοχής.  

Η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε στο τμήμα Ελληνικής Ιστορίας από τους εκπαιδευτές 

ήταν μικρής κλίμακας εργασίες, συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων, πρακτικές ασκήσεις και 

εργασίες project
179

. Στα τμήματα Τοπικής Ιστορίας η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

                                                           

179  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας,  Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, 
30/11/2010.   
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ήταν εμπλουτισμένες εισηγήσεις, διάλογοι, συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων και εργασίες 

project
180181

.  

Στα τμήματα συμμετείχαν 69 άτομα, οι 7 ήταν άντρες (10,14%) και οι 62 γυναίκες 

(89,86%), όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 5 και 6. Εκ των οποίων ολοκλήρωσαν με επιτυχία 

και πιστοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι 64, ποσοστό συμμετοχής το 92,75%. 

Οι άντρες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία ήταν το 11,59% και οι γυναίκες το 81,16%. Το ποσοστό 

αποχώρησης στα τμήματα αυτής της θεματικής ενότητας ανήλθε στο 18,84% με 5 γυναίκες να μην 

έχουν ολοκληρώσει ή αποτύχει.   

Πίνακας 5: Έναρξη τμημάτων Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία. 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 17995 
18/11/2010 01/02/2011 13 0 13 

2. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 18114 23/11/2010 13/01/2011 18 0 18 

3. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 19769 16/02/2011 21/03/2011 20 2 18 

4. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 20361 10/03/2011 07/04/2011 18 5 13 

 Σύνολο 69 7 62 

 

Πίνακας 6: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί από 

την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΚΩΔ: 17995 
18/11/2010 01/02/2011 11 0 11 

2. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 18114 23/11/2010 13/01/2011 18 0 18 

3. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 19769 16/02/2011 21/03/2011 20 3 17 

4. Τοπική Ιστορία ΚΩΔ: 20361 10/03/2011 07/04/2011 15 5 10 

 Σύνολο 64 8 56 

                                                           

180  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, 
30/11/2010 
181  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Δεκέμβριος - Ιανουάριος 
2011, 30/03/2011 και Έκθεση Απρίλιος-Μάιος 2011, 30/05/2011. 
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Στη θεματική ενότητα Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου τα 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν 4 τμήματα «Λαογραφίας: Παραδοσιακού Πολιτισμού» και 2 

τμήματα «Ιστορίας της Τέχνης». Ο στόχος του προγράμματος Λαογραφίας ήταν οι ενήλικες να 

έρθουν σε επαφή με την ελληνική πολιτιστική παράδοση, σε τοπικό κυρίως επίπεδο, για να 

γνωρίσουν τις διάφορες όψεις του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. Για να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός στο εκπαιδευτικό υλικό προστέθηκαν αποσπάσματα από την βιβλιογραφία που 

κυκλοφορεί και αναφέρεται στον νομό της Φλώρινας
182

 και πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια και 

την ενδυμασία της περιοχής. Να σημειωθεί ότι στα τμήματα Λαογραφίας που πραγματοποιήθηκαν 

τονίστηκε στους εκπαιδευτές να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να καταθέσουν τις 

προσωπικές εμπειρίες για τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής
183

. Στο πρόγραμμα Ιστορία της Τέχνης 

στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή οι ενήλικες με τα κλασσικά αριστουργήματα της ελληνικής και 

παγκόσμιας τέχνης, αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και  γλυπτικής. Για την επίτευξη του στόχου 

εφαρμόστηκαν διάφορες εκπαιδευτικές μέθοδοι, όπως οι μικρής κλίμακας εργασίες, οι 

συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων, οι πρακτικές ασκήσεις και οι εργασίες project 
184

.    

Οι εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν τα προγράμματα ήταν 102, οι άντρες ήταν 15 (14,71%) 

και οι γυναίκες 87 (85,29%). Από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα και οι 83 

απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης,152 σε ποσοστό 81,37%, με το 13,72% να είναι άντρες 

και το 67,65% γυναίκες. Το ποσοστό αποχώρησης ήταν 18,63% και από αυτούς οι άντρες ήταν 

μόλις το 0,98% και οι γυναίκες 17,65%.  

 

 

                                                           

182  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας , Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Δεκέμβριος-Ιανουάριος 
2011, 30/01/2011.  
183  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας , Δίμηνη Έκθεση Γραμματέων Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011, 
30/03/2011. 
184  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας,  Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2011, 30/03/2011. 
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Πίνακας 7: Έναρξη τμημάτων Πολιτισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 18600 

14/12/2010 01/02/2011 19 1 18 

2. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 18965 

12/01/2011 09/02/2011 18 0 18 

3. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 19751 

14/02/2011 16/03/2011 15 0 15 

4. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 20684 

21/03/2011 25/05/2011 16 3 13 

5. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 18568  08/12/2010 16/02/2011 18 6 12 

6. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 20497 14/03/2011 23/05/2011 16 5 11 

 Σύνολο 102 15 87 

 

Πίνακας 8: Λήξη τμημάτων Πολιτισμός 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 18600 

14/12/2010 01/02/2011 10 0 10 

2. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 18965 

12/01/2011 09/02/2011 14 0 14 

3. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 19751 

14/02/2011 16/03/2011 15 0 15 

4. 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός  

ΚΩΔ: 20684 

21/03/2011 25/05/2011 15 3 12 

5. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 18568  08/12/2010 16/02/2011 13 6 7 

6. Ιστορία της Τέχνης ΚΩΔ: 20497 14/03/2011 23/05/2011 16 5 11 

 Σύνολο 83 14 69 
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Στην θεματική ενότητα Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ήταν της «Δημιουργικής Σκέψης και Παραγωγής Δημιουργικών και 

Καινοτόμων Ιδεών. Ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων ώστε να μπορούν οι ενήλικες να αντιμετωπίσουν τα προσωπικά, κοινωνικά και 

επαγγελματικά τους προβλήματα με εναλλακτικές και πρωτότυπες λύσεις. Τα 9 τμήματα που 

συγκροτήθηκαν: 4 στην Φλώρινα, 3 στο Αμύνταιο, 2 στο Νεοχωράκι συγκέντρωσαν 152 

εκπαιδευόμενους. 

Ο Προϊστάμενος και ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης συνέστησαν στους εκπαιδευτές να 

σχεδιάσουν τη διδακτική τους μεθοδολογία με κύριο στοιχείο την άμεση εμπλοκή των 

εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία
185

 σε άμεση συνάρτηση με το προφίλ των 

εκπαιδευομένων, ώστε να ενθαρρύνεται ο διάλογος
186

. Για τον λόγο αυτό η διδακτική μεθοδολογία 

περιελάμβανε εργασίες σε ομάδες
187

, μικρής κλίμακας εργασίες, πρακτικές ασκήσεις και εργασίες 

project
188

. Τα ποσοστά συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 9, 

ήταν 14,47% για τους άντρες (22 ενήλικες) και 85,53% γυναίκες (130 ενήλικες). Οι 

εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία και το πρόγραμμα και απέκτησαν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης ήταν 126, δηλαδή το 82,89%, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 10. Από αυτούς 

οι άντρες ήταν 17 με ποσοστό επιτυχίας το 11,18% και οι γυναίκες 109 με ποσοστό 71,71% 

αντίστοιχα. Δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα είτε λόγω αποχώρησης είτε λόγω αποτυχίας στην 

αξιολόγηση το 17,11%, τα ποσοστά των ανδρών ήταν 3,29% και των γυναικών 13,82%.     

Πίνακας 9: Έναρξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       
22/11/2010 20/12/2010 18 1 17 

                                                           

185  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Δεκέμβριος-Ιανουάριος 
2011, 30/01/2011.  
186  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Γραμματέα Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011, 
30/03/2011. 
187  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2011, 30/03/2011.  
188  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Οκτώβριος-Νοέμβριος 
2010, 30/11/2010.  
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ΚΩΔ: 1811 

2. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 18004 

18/11/2010 16/12/2010 17 3 14 

3. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 18110 

19/11/2010 17/12/2010 19 1 18 

4. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 18511 

06/12/2010 19/01/2011 19 1 18 

5. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 19087 

18/01/2011 17/02/2011 15 6 9 

6. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών        

ΚΩΔ: 19623 

09/02/2011 09/03/2011 15 2 13 

7. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 20001 

22/02/2011 22/03/2011 15 1 14 

8. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 20159 

02/03/2011 04/04/2011 15 4 11 

9. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 20924 

05/04/2011 18/05/2011 19 3 16 

 Σύνολο 152 22 130 

Πίνακας 10: Λήξη τμημάτων Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα Υποχρεώσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 1811 

22/11/2010 20/12/2010 17 1 16 

2. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 18004 

18/11/2010 16/12/2010 14 3 11 

3. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 18110 

19/11/2010 17/12/2010 16 0 16 

4. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 18511 

06/12/2010 19/01/2011 13 1 12 

5. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 19087 

18/01/2011 17/02/2011 8 2 6 

6. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών        

ΚΩΔ: 19623 

09/02/2011 09/03/2011 14 2 12 

7. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 20001 

22/02/2011 22/03/2011 15 1 14 
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8. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 20159 

02/03/2011 04/04/2011 15 4 11 

9. 

Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών       

ΚΩΔ: 20924 

05/04/2011 18/05/2011 14 3 11 

 Σύνολο 126 17 109 

Στην Θεματική ενότητα Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός - Περιφερειακή Ανάπτυ-ξη 

τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν «Περιβάλλον και Οικολογία», «Διαχείριση Υδάτινων 

Πόρων» και «Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων».  Οι στόχοι 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν η ενημέρωση των ενήλικων για θέματα περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης, η πληροφόρηση για την ποιότητα και τις χρήσεις των 

υδάτινων πόρων, οι ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ορθή χρήση τους και 

τέλος η πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των στερεών απορριμμάτων και των υγρών 

αποβλήτων για την αποφυγή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Η διδακτική μεθοδολογία 

των διδακτικών ενοτήτων ακολούθησε την εμπλουτισμένη εισήγηση, την ενθάρρυνση διαλόγου και 

τις συνεργατικές δραστηριότητες ομάδων
189

. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό 

σχετικό με το περιβάλλον και την ανάπτυξη με συγκεκριμένα παραδείγματα από τον ελλαδικό 

χώρο για να κατανοήσουν καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

διάφορες περιοχές της πατρίδας μας
190

.       

Οι περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν τα εν λόγω προγράμματα ήταν η Φλώρινα, οι 

Αγραπιδιές και το Σκλήθρο με 7 τμήματα. Οι  εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν τα προγράμματα 

ήταν 106 στο σύνολό τους με 29 άντρες (27,36%) και 77 γυναίκες (72,64%). Με επιτυχία 

ολοκλήρωσαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης οι 98, 

με 27 άντρες (25,47%) και 71 γυναίκες (66,98%). Το ποσοστό αποχώρησης ήταν 7,55% στους 

άντρες να ανέρχεται στο 1,88% και στις γυναίκες στο 5,67%.  

Πίνακας 11: Έναρξη τμημάτων Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός - Περιφερειακή 

Ανάπτυξη 

                                                           

189  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας,  Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2011, 30/03/2011.  
190  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας,  Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2011, 30/03/2011. 
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A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 18064 17/11/2010 15/12/2010 17 7 10 

2. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 18174 22/11/2010 20/12/2010 17 0 17 

3. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 18840 20/12/2010 31/01/2011 12 5 7 

4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 18928 11/01/2011 08/02/2011 17 3 14 

5. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 18960 12/01/2011 09/02/2011 12 7 5 

6. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Στερεών Αποβλήτων ΚΩΔ: 19404  
02/02/2011 02/03/2011 15 5 10 

7. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Στερεών Αποβλήτων ΚΩΔ: 19677 
10/02/2011 19/03/2011 16 2 14 

 Σύνολο 106 29 77 

 

Πίνακας 12: Λήξη τμημάτων Έναρξη τμημάτων Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός - 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 18064 17/11/2010 15/12/2010 17 7 10 

2. Περιβάλλον και Οικολογία ΚΩΔ: 18174 22/11/2010 20/12/2010 12 0 12 

3. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 18840 20/12/2010 31/01/2011 9 3 6 

4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 18928 11/01/2011 08/02/2011 17 3 14 

5. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ΚΩΔ: 18960 12/01/2011 09/02/2011 12 7 5 

6. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Στερεών Αποβλήτων ΚΩΔ: 19404  
02/02/2011 02/03/2011 15 5 10 

7. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

και Στερεών Αποβλήτων ΚΩΔ: 19677 
10/02/2011 19/03/2011 16 2 14 

 Σύνολο 98 27 71 

 

Στην θεματική ενότητα Οικονομία - Διοίκηση και Επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα «Μάρκετινγκ», «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» και 

«Χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις». Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών ήταν η 

ανάλυση μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων Μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοικητικών διαδικασιών και 
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η εξοικείωση των επιχειρηματιών με το διαδίκτυο και με τα πληροφορικά συστήματα διοίκησης. 

Τα 10 τμήματα που συγκροτήθηκαν, όπως παρουσιάζεται στον 13
ο
 πίνακα, επιμερίστηκαν στη 

Φλώρινα, στο Αμύνταιο, στη Μελίτη, στις Πρέσπες, στο Φιλώτα και στο Νυμφαίο καλύπτοντας με 

αυτό τον τρόπο τις ανάγκες ολόκληρου του νομού. Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

περιελάμβανε μικρής κλίμακας εργασίες, συνεργατικές δραστηριότητες σε ομάδες, πρακτικές 

ασκήσεις, εργασίες project
191

, εισηγήσεις από τους εκπαιδευτές και πρακτικές ασκήσεις
192

.     

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την έναρξη των προγραμμάτων ήταν 158, οι άντρες που 

παρακολούθησαν ήταν 47 σε ποσοστό 29,75% και οι γυναίκες 111 σε ποσοστό 70,25%. Με 

επιτυχία ολοκλήρωσαν και πιστοποιήθηκαν οι 138 εκπαιδευόμενοι το 87,34%, εκ των οποίων οι 39 

ήταν άντρες σε ποσοστό 24,68 και 99 γυναίκες σε ποσοστό 62,66%. Το γενικό ποσοστό 

αποχώρησης ή αποτυχίας στις αξιολογήσεις ανήλθε στο 12,66 %, και πιο συγκεκριμένα στους 

άντρες ήταν 5,06% και στις γυναίκες 7,60%.   

Πίνακας 13: Έναρξη τμημάτων Οικονομία - Διοίκηση Επιχειρήσεις 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 19249 25/01/2011 22/02/2011 18 4 14 

2. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 19460 04/02/2011 08/03/2011 20 8 12 

3. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 19759 16/02/2011 21/03/2011 13 0 13 

4. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 20046 23/02/2011 28/03/2011 16 5 11 

5. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 20597 17/03/2011 14/04/2011 14 8 6 

6. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 20897 05/04/2011 17/05/2011 15 1 14 

7. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  

ΚΩΔ:19463  
04/02/2011 04/03/2011 18 8 10 

8. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 20249 
04/03/2011 01/04/2011 17 9 8 

9. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 21023 
12/04/2011 24/05/2011 13 0 13 

                                                           

191  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2011, 30/03/2011. 
192  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Απρίλιος-Μάιος 2011, 
30/05/2011. 
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10. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 21058 
14/04/2011 06/05/2011 14 4 10 

 Σύνολο 158 47 111 

 

Πίνακας 14: Λήξη τμημάτων 

A/A Αντικείμενο Εκπαίδευσης Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης 
Αριθμός 

Εκπ/νων 
Άνδρες Γυναίκες 

1. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 19249 25/01/2011 22/02/2011 14 1 13 

2. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 19460 04/02/2011 08/03/2011 14 6 8 

3. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 19759 16/02/2011 21/03/2011 13 0 13 

4. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 20046 23/02/2011 28/03/2011 16 5 11 

5. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 20597 17/03/2011 14/04/2011 13 7 6 

6. Μάρκετινγκ ΚΩΔ: 20897 05/04/2011 17/05/2011 15 1 14 

7. 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  

ΚΩΔ:19463  
04/02/2011 04/03/2011 18 8 10 

8. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 20249 
04/03/2011 01/04/2011 8 7 1 

9. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 21023 
12/04/2011 24/05/2011 13 0 13 

10. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

ΚΩΔ: 21058 
14/04/2011 06/05/2011 14 4 10 

 Σύνολο 138 39 99 

 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 λειτούργησαν με επιτυχία 70 τμήματα 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακολουθώντας τους στόχους και τις θεματικές ενότητες όπως αυτά 

προβλέπονταν από το πλαίσιο λειτουργίας. Στα προγράμματα συμμετείχαν 1104 εκπαιδευόμενοι, οι 

233 ήταν άντρες και οι 871 γυναίκες. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν και απέκτησαν Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης οι 982 εκπαιδευόμενοι οι 208 ήταν άντρες και οι 774 γυναίκες. Οι εκπαιδευόμενοι 

που ή αποχώρησαν ή απέτυχαν στις εξετάσεις αξιολόγησης ήταν 122, εκ των οποίων οι 25 ήταν 

άντρες και οι 97 γυναίκες. Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις απεικονίζεται το σύνολο των 

αριθμητικών δεδομένων που αναλύθηκαν στο παρόν υποκεφάλαιο.  
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Η αριθμητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων: 

 

Ποσοστιαία η συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

  

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Φλώρινας υπήρξε ο θεσμοθετημένος φορέας για την 

υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και απευθυνόταν σε ενήλικες του νομού, όλων των 

κοινωνικών ομάδων, άντρες-γυναίκες, νέοι- ηλικιωμένοι, άνεργοι-εργαζόμενοι, μετανάστες - 

παλιννοστούντες, τσιγγάνοι. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η συνολική παρουσίαση του έργου 

που διετέλεσε από το 2004 έως και το 2011, οπότε και έκλεισαν τα Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας. Το 

κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε 2 μέρη, στο πρώτο μέρος απεικονίζονται τα προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν, ανά θεματική ενότητα και τη συμμετοχή που διαπιστώθηκε από τα παρουσιολόγια. 

Και στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στη γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων ανά 

δήμους, δηλαδή τις πόλεις και τα χωριά όπου πραγματοποιήθηκαν.  

Το Κ.Ε.Ε. Φλώρινας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2003 και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν διεξοδικά τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο νομό 

Φλώρινας από το Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι και τον Ιούνιο του 2011. Τα αριθμητικά δεδομένα 

προέρχονται από το αρχειακό ηλεκτρονικό υλικό του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας. 

Ο ρόλος του Κ.Ε.Ε. ήταν η δωρεάν παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ενήλικες πολίτες 

του νομού με επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα προγράμματα ήταν διάρκειας 25-250 

ωρών και κάλυπταν διάφορα γνωστικά πεδία. Ο στόχος από την αρχή λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. ήταν 

η συνεργασία με όσο το δυνατόν περισσότερους πολιτιστικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 

φορείς και η εξάπλωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το νομό. Από την 

αριθμητική συγκεντρωτική απεικόνιση των ευρημάτων διαπιστώνεται η καίριας σημασίας δράση 

και επιτομή του Κ.Ε.Ε. στην εκπαίδευση των ενήλικων πολιτών του νομού Φλώρινας.       
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4.1. Προγράμματα-Εκπαιδευόμενοι 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν αφορούσαν διάφορα γνωστικά πεδία και 

αποσκοπούσαν στην ενθάρρυνση των ενηλίκων να αποκτήσουν νέες γνώσεις, στην ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, στην κοινωνική ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός 

των προγραμμάτων ακολουθούσε την κυκλική πορεία: σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και 

αξιολόγηση. Μέσα από αυτά τα βήματα δινόταν η ευκαιρία στην ομάδα έργου, από την αρχή μέχρι 

και την ολοκλήρωση ενός προγράμματος, να διεξάγει γόνιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για 

την περαιτέρω βελτίωση των δομών των Κ.Ε.Ε. Σε κάθε υλοποιούμενο πρόγραμμα λαμβάνονταν 

υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου δηλαδή: οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

συμμετεχόντων, τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά, 

καθώς επίσης και των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.   

Στο γνωστικό πεδίο Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών υλοποιήθηκαν τα 

προγράμματα Πληροφορικής Ι, Πληροφορικής ΙΙ, Πληροφορικής ΙΙΙ, Πληροφορικής IV, 

Πληροφορικής V και Πληροφορικής VI. Συνολικά λειτούργησαν 157 προγράμματα με 2409 

ενήλικες να έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και με το αντικείμενο της πληροφορικής, οι 

άντρες ήταν 768 (31,88%) και οι γυναίκες 1641 (68,12%). Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία τις παρακολουθήσεις, τα τεστ αξιολόγησης και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

ήταν 2132 με 670 άντρες (27,81%) και 1462 γυναίκες (60,69%). Οι διαρροές που παρατηρούνται 

στα προγράμματα ήταν της τάξεως του 11,50%, δηλαδή 277 άτομα, με τους άντρες να 

συγκεντρώνουν το 4,07% και τις γυναίκες το 7,43%.     

Πίνακας 1: Έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

  

Γνωστικό Πεδίο:     

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 

Επικοινωνιών  

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Πληροφορική Ι 20 320 118 202 

2. Πληροφορική II 59 920 276 644 

3. Πληροφορική III 49 756 242 514 

4. Πληροφορική IV 21 302 93 209 
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5. Πληροφορική V 7 97 33 64 

6. Πληροφορική VI 1 14 6 8 

  Σύνολο 157 2409 768 1641 

      

      

 

Γνωστικό Πεδίο:     

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 

Επικοινωνιών  

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Πληροφορική Ι 20 305 107 198 

2. Πληροφορική II 59 781 238 543 

3. Πληροφορική III 49 672 204 468 

4. Πληροφορική IV 21 275 84 191 

5. Πληροφορική V 7 88 31 57 

6. Πληροφορική VI 1 11 6 5 

  Σύνολο 157 2132 670 1462 

 

Στο γνωστικό πεδίο Ευρωπαϊκές Γλώσσες-Ευρωπαϊκή Ιστορία υλοποιήθηκαν τα 

προγράμματα Αγγλικά Ι, ΙΙ, στο Εργασιακό Περιβάλλον και στον Τουρισμό, Γαλλικά Ι, ΙΙ, στο 

Εργασιακό Περιβάλλον και στον Τουρισμό, Ιταλικά  Ι, ΙΙ, στο Εργασιακό Περιβάλλον και στον 

Τουρισμό, και Γερμανικά Ι, ΙΙ, στο Εργασιακό Περιβάλλον και στον Τουρισμό. Συνολικά 

λειτούργησαν 98 προγράμματα σε ολόκληρο το νομό με τον συνολικό αριθμό των μετεχόντων 

κατά την έναρξη των τμημάτων να είναι 1579, με 398 άντρες (25,21%) και 1181 γυναίκες 

(74,79%). Οι ενήλικες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα ήταν 1143 σε ποσοστό 

72,39%, με 263 άντρες (16,66%) και 880 γυναίκες (55,73%). Οι διαρροές που παρατηρούνται ήταν 

της τάξεως του 27,61%, δηλαδή 436 ενήλικες, με 135 άντρες (8,55%) και 301 γυναίκες (19,06%).       

Πίνακας 2: έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

  
Γνωστικό Πεδίο             

Ευρωπαϊκές Γλώσσες 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Αγγλικά Ι 13 113 31 82 

2. Αγγλικά ΙΙ 7 219 56 163 

3. 
Αγγλικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον  
7 91 25 66 

4. Αγγλικά στον τουρισμό  4 62 20 42 

5. Γαλλικά Ι  17 296 60 236 

6. Γαλλικά ΙΙ  9 154 26 128 

7.  
Γαλλικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον 
10 148 27 121 
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8. Γαλλικά στον Τουρισμό 8 109 21 88 

9. Ιταλικά Ι 3 60 18 42 

10. Ιταλικά ΙΙ 3 54 17 37 

11. 
Ιταλικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον 
3 43 15 28 

12. Ιταλικά στον Τουρισμό 2 31 12 19 

13. Γερμανικά Ι  6 113 37 76 

14. Γερμανικά ΙΙ  1 13 6 7 

15. 
Γερμανικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον 
3 44 16 28 

16. Γερμανικά στον Τουρισμό 2 29 11 18 

  Σύνολο 98 1579 398 1181 

      

  
Γνωστικό Πεδίο             

Ευρωπαϊκές Γλώσσες 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Αγγλικά Ι 13 95 26 69 

2. Αγγλικά ΙΙ 7 174 46 128 

3. 
Αγγλικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον  
7 90 25 65 

4. Αγγλικά στον τουρισμό  4 60 19 41 

5. Γαλλικά Ι  17 233 46 187 

6. Γαλλικά ΙΙ  9 146 25 121 

7.  
Γαλλικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον 
10 136 23 113 

8. Γαλλικά στον Τουρισμό 8 107 20 87 

9. Ιταλικά Ι 3 55 18 37 

10. Ιταλικά ΙΙ 3 47 15 32 

11. 
Ιταλικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον 
3 43 15 28 

12. Ιταλικά στον Τουρισμό 2 30 11 19 

13. Γερμανικά Ι  6 87 31 56 

14. Γερμανικά ΙΙ  1 13 6 7 

15. 
Γερμανικά στο Εργασιακό 

Περιβάλλον 
3 40 16 24 

16. Γερμανικά στον Τουρισμό 2 29 11 18 

  Σύνολο 98 1143 263 880 

 

Στο γνωστικό πεδίο Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου υλοποιήθηκαν τα 

προγράμματα Ιστορία της Τέχνης, Φωτογραφία, Κινηματογράφος, Φωτογραφία και 

Κινηματογράφος, Ακούγοντας Μουσική, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Εικαστικά, Μουσεία, 

Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Πολιτιστικό Τουρισμός-Εναλλακτικές Μορφές 

Τουρισμού, Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες και Ψυχαγωγία -Ενημέρωση με τη Χρήση 
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Νέων Τεχνολογιών. Συνολικά λειτούργησαν 49 προγράμματα με 824 ενήλικους να συμμετέχουν σε 

αυτά, 171 άντρες (17,72%) και 653 γυναίκες (70,25%). Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 86,17%, δηλαδή 710 ενήλικες με 146 άντρες 

(17,72%) και 564 γυναίκες (68,45%). Οι ενήλικες που αποχώρησαν είτε οικειοθελώς είτε δεν 

ολοκλήρωσαν τον μαθησιακό κύκλο ήταν 114 σε ποσοστό 13,83%, οι άντρες ήταν 25 - 3,03% και 

οι γυναίκες 89 - 10,80%.  

Πίνακας 3: έναρξη - λήξη τμημάτων 

  

Γνωστικό Πεδίο                         

Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση 

Ελεύθερου Χρόνου 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Ιστορία της Τέχνης 4 61 20 41 

2. Φωτογραφία 7 112 40 72 

3. Κινηματογράφος 1 13 5 8 

4. Φωτογραφία και Κινηματογράφος 1 17 5 12 

5. Ακούγοντας Μουσική  5 100 30 70 

6. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2 42 6 36 

7.  
Εικαστικά: Ζωγραφική, Γλυπτική, 

Χαρακτική, Αγιογραφία 
2 36 6 30 

8. Μουσεία 3 45 16 29 

9. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός 

Πολιτισμός 
16 266 22 244 

10. 
Πολιτιστικός Τουρισμός - 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 
2 29 5 24 

11. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι 

Λογοτέχνες 
3 56 10 46 

12. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών 
3 47 6 41 

  Σύνολο 49 824 171 653 

      

      

  

Γνωστικό Πεδίο                         

Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση 

Ελεύθερου Χρόνου 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Ιστορία της Τέχνης 4 54 19 35 

2. Φωτογραφία 7 91 32 59 

3. Κινηματογράφος 1 10 5 5 

4. Φωτογραφία και Κινηματογράφος 1 12 4 8 

5. Ακούγοντας Μουσική  5 96 29 67 

6. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2 34 2 32 

7.  
Εικαστικά: Ζωγραφική, Γλυπτική, 

Χαρακτική, Αγιογραφία 
2 29 5 24 
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8. Μουσεία 3 39 14 25 

9. 
Λαογραφία: Παραδοσιακός 

Πολιτισμός 
16 244 20 224 

10. 
Πολιτιστικός Τουρισμός - 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 
2 23 3 20 

11. 
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι 

Λογοτέχνες 
3 41 8 33 

12. 
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών 
3 37 5 32 

  Σύνολο 49 710 146 564 

      

 

Στο γνωστικό πεδίο Οικονομία - Επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας. Συνολικά λειτούργησαν 30 προγράμματα με 479 ενήλικους, 

139 άντρες και 340 γυναίκες. Με επιτυχία ολοκλήρωσε το 88,31% και απέκτησε Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης, δηλαδή οι 423 εκπαιδευόμενοι με 120 άντρες (25,05%) και 303 γυναίκες (63,26%). 

Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν της τάξεως του 11,69 - 56 άτομα, με τους άντρες να 

συγκεντρώνουν το 3,97% και τις γυναίκες το 7,72%.  

 Πίνακας 4: έναρξη - λήξη      

      

  
Γνωστικό Πεδίο:                          

Οικονομία - Επιχειρήσεις  

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 9 156 46 110 

2. Μάρκετινγκ 14 222 64 158 

3. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις 

Επιχειρήσεις 
6 84 25 59 

4.  Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας  1 17 4 13 

  Σύνολο 30 479 139 340 

      

  
Γνωστικό Πεδίο:                        Οικονομία 

- Επιχειρήσεις 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 9 138 39 99 

2. Μάρκετινγκ 14 198 55 143 

3. 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις 

Επιχειρήσεις 
6 73 23 50 

4.  Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας  1 14 3 11 

  Σύνολο 30 423 120 303 
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 Στο γνωστικό πεδίο Περιβάλλοντος υλοποιήθηκαν τα προγράμματα Κλιματικές Αλλαγές 

και Ατμόσφαιρα, Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του, Περιβάλλον και Οικολογία, 

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων. 

Συνολικά λειτούργησαν 17 προγράμματα στα οποία συμμετείχαν 286 ενήλικες, 75 άντρες και 211 

γυναίκες. Με επιτυχία ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική διαδικασία οι 256, σε ποσοστό 89,51% με 

23 άντρες (22,03%) και 67 γυναίκες (67,48%). Οι διαρροές που παρατηρούνται είναι της τάξεως 

του 10,49%, δηλ. 30 ενήλικες, με 12 άντρες (4,20%) και 18 γυναίκες (6,29%).   

Πίνακας 5: έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

  Γνωστικό Πεδίο Περιβάλλον 
Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα 1 18 0 18 

2. 
Το Φυσικό Περιβάλλον και η 

Προστασία του 
3 56 11 45 

3. Περιβάλλον - Οικολογία 6 106 28 78 

4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων  4 55 20 35 

5. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών 

Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων 
3 51 16 35 

  Σύνολο 17 286 75 211 

      

  Γνωστικό Πεδίο Περιβάλλον 
Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα 1 15 0 15 

2. 
Το Φυσικό Περιβάλλον και η 

Προστασία του 
3 52 8 44 

3. Περιβάλλον - Οικολογία 6 90 23 67 

4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων  4 52 18 34 

5. 
Διαχείριση Αστικών Στερεών 

Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων 
3 47 14 33 

  Σύνολο 17 256 63 193 

      

      

Στο γνωστικό πεδίο Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις υλοποιήθηκαν τα 

προγράμματα Δημιουργική Σκέψη - Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών, Σωματική και 

Ψυχική Υγεία, Διατροφή και Οικονομική Διαχείριση Νοικοκυριού - Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

στη Διαχείριση του Νοικοκυριού. Συνολικά λειτούργησαν 31 προγράμματα με 500 ενήλικες να 
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μετέχουν σε αυτά, με 96 άντρες (19,20%) και 404 γυναίκες (80,80%). Οι ενήλικες που 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία ήταν 419 σε ποσοστό 83,80%, 78 άντρες (15,60%) και 341 γυναίκες 

(68,20%). Οι διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν στο 16,20%, με 18 άντρες (3.60%) και 63 

γυναίκες (12.60%) είτε να αποχωρούν οικειοθελώς είτε να κρίνονται ανεπαρκείς κατά την 

αξιολόγηση.  

Πίνακας 6: έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

  

Γνωστικό Πεδίο                                           

Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και 

Υποχρεώσεις 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών  
14 235 35 200 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία 11 189 30 159 

3. Διατροφή 4 52 24 28 

4. 

Οικονομική Διαχείριση και Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση 

του Νοικοκυριού 

2 24 7 17 

  Σύνολο 31 500 96 404 

      

  

Γνωστικό Πεδίο                                           

Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα και 

Υποχρεώσεις 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  
Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή 

Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών  
14 191 26 165 

2. Σωματική και Ψυχική Υγεία 11 156 22 134 

3. Διατροφή 4 50 24 26 

4. 

Οικονομική Διαχείριση και Χρήση 

Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση 

του Νοικοκυριού 

2 22 6 16 

  Σύνολο 31 419 78 341 

 

Στο γνωστικό πεδίο Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία υλοποιήθηκαν τα προγράμματα 

Καθημερινή Ζωή, Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Δικαιώματα Πολίτη, 

Δικαιώματα Εργαζομένου, Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και Δημιουργική Γραφή, Τοπική 

Ιστορία, Οικογενειακός Γραμματισμός και Οικογενειακός Γραμματισμός-Αριθμητισμός. Συνολικά 

λειτούργησαν 41 προγράμματα με 684 ενήλικους να συμμετέχουν σε αυτά, με 194 άντρες σε 

ποσοστό 28,36% και 490 γυναίκες σε ποσοστό 71,64%/. Οι ενήλικες που ολοκλήρωσαν με 
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επιτυχία και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για την συμμετοχή τους ήταν 612 σε 

ποσοστό 89,47%, με 184 άντρες (26,90%) και 428 γυναίκες (62,57%). Οι διαρροές που 

διαπιστώθηκαν ήταν της τάξεως του 10,53% δηλαδή 72 ενήλικες, με 10 άντρες (1,46%) και 62 

γυναίκες (9,07%). 

Πίνακας 7.Έναρξη- λήξη προγραμμάτων 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Γνωστικό Πεδίο                                                

Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Καθημερινή Ζωή  2 35 22 13 

2. 
Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα 
2 42 42 0 

3. Δικαιώματα Πολίτη 2 27 3 24 

4. Δικαιώματα Εργαζομένου 3 50 32 18 

5. 
Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και 

Δημιουργική Γραφή 
3 47 18 29 

6. Τοπική Ιστορία 17 294 71 223 

7.  
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί 

από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
4 57 5 52 

8. Οικογενειακός Γραμματισμός 3 47 0 47 

9. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - 

Αριθμητισμός 
5 85 1 84 

  Σύνολο 41 684 194 490 

      

  
Γνωστικό Πεδίο                                                

Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Καθημερινή Ζωή  2 33 22 11 

2. 
Αξιοποίηση Υπηρεσιών Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα 
2 42 42 0 

3. Δικαιώματα Πολίτη 2 27 3 24 

4. Δικαιώματα Εργαζομένου 3 50 32 18 

5. 
Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας και 

Δημιουργική Γραφή 
3 35 14 21 

6. Τοπική Ιστορία 17 266 67 199 

7.  
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί Σταθμοί 

από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
4 52 3 49 

8. Οικογενειακός Γραμματισμός 3 46 0 46 

9. 
Οικογενειακός Γραμματισμός - 

Αριθμητισμός 
5 61 1 60 

  Σύνολο 41 612 184 428 
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Στα εκπαιδευτικά προγράμματα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες υλοποιήθηκαν 5 

προγράμματα για τσιγγάνους, καθώς στην πόλη της Φλώρινας διαμένει μεγάλη πληθυσμιακή 

ομάδα και σε συνεργασία με τον πρόεδρο τσιγγάνων του συνοικισμού Νεοφώτιστων 

πραγματοποιήθηκαν. Τα προγράμματα είχαν κυρίως πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα 

για τα δικαιώματα τους στην εργασία, την οικογένεια και τις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη 

υλοποιήθηκαν και προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας. Τα 

ευρήματα από την συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού 

από τις 71 εκπαιδευόμενες, οι 60 ολοκλήρωσαν με επιτυχία τους προβλεπόμενους εκπαιδευτι-κούς 

κύκλους σε ποσοστό 87,14%.  

Πίνακας   8 έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

  
Ειδικά Προγράμματα 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Εκπαίδευση Τσιγγάνων (120 ώρες) 1 16 0 16 

2. Συμβουλευτική τσιγγάνων (40 ώρες) 1 16 0 16 

3.  Συμβουλευτική τσιγγάνων (50 ώρες) 1 11 0 11 

4. 
Ελληνική Γλώσσα ΙΙ για Τσιγγάνες (75 

ώρες) 
1 13 0 13 

5. 
Προετοιμασία Τσιγγάνων γα 

Απολυτήριο Δημοτικού (225 ώρες) 
1 15 0 15 

  Σύνολο 5 71 0 71 

      

  
Ειδικά Προγράμματα 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Εκπαίδευση Τσιγγάνων (120 ώρες) 1 16 0 16 

2. Συμβουλευτική τσιγγάνων (40 ώρες) 1 16 0 16 

3.  Συμβουλευτική τσιγγάνων (50 ώρες) 1 11 0 11 

4. 
Ελληνική Γλώσσα ΙΙ για Τσιγγάνες (75 

ώρες) 
1 10 0 10 

5. 
Προετοιμασία Τσιγγάνων γα 

Απολυτήριο Δημοτικού (225 ώρες) 
1 7 0 7 

  Σύνολο 5 60 0 60 
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Ακόμη στα εκπαιδευτικά προγράμματα για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες υλοποιήθηκαν τα 

προγράμματα «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα» διάρκειας 175 ωρών, 

«Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας για Μετανάστες» διάρκειας 100 ωρών και «Εκπαίδευση και 

Υποστήριξη Μεταναστών-Παλιννοστούντων» διάρκειας 150 ωρών. Στα 7 συνολικά προγράμ-ματα 

συμμετείχαν 106 ενήλικες, 41 άντρες (38,68%) και 65 γυναίκες (61,32%). Με επιτυχία 

ολοκλήρωσαν οι 101 σε ποσοστό 95,28%, με 38 άντρες (35,85%) και 63 γυναίκες (59,43%). Οι 

διαρροές που παρατηρήθηκαν ήταν της τάξεως του 4, 72%, δηλαδή 5 ενήλικες δεν ολοκλήρωσαν 

την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Πίνακας 9: έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

 

 
Ειδικά Προγράμματα                                   

Διά Βίου Εκπαίδευσης 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική 

Γλώσσα  
1 17 10 7 

2. Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών και Παλιννοστούντων  
4 55 31 24 

3. Εκμάθηση Ελληνική Γλώσσας για 

Μετανάστες  
2 34 0 34 

  Σύνολο 7 106 41 65 

      

  
Ειδικά Προγράμματα                                   

Διά Βίου Εκπαίδευσης 

Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  
Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική 

Γλώσσα  
1 17 10 7 

2. 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη Γονέων 

Μεταναστών και Παλιννοστούντων  
4 51 28 23 

3. 
Εκμάθηση Ελληνική Γλώσσας για 

Μετανάστες  
2 33 0 33 

  Σύνολο 7 101 38 63 

 

Στα προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν «Οικονομία- Διοίκηση και 

Επιχειρήσεις», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» διάρκειας 250 ωρών. Οι ενήλικες που συμμετείχαν στα 5 προγράμματα ήταν 106, με 33 

άντρες (31,13%) και 73 γυναίκες (68,87%). Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τον εκπαιδευτικό κύκλο και 

απέκτησαν Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης οι 88 σε ποσοστό 83,02%, με 29 άντρες 
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(27,366%) και 59 γυναίκες (55,66%). Οι διαρροές που παρατηρούνται είναι της τάξεως του 

16,98%, δηλαδή 18 ενήλικες με 3,77% για τους άντρες και 13,21% για τις γυναίκες, να αναφερθεί 

στο σημείο αυτό ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα 250 ωρών διαρκούσαν ένα ολόκληρο 

εκπαιδευτικό έτος και τηρουμένων των αναλογιών το ποσοστό 16,98% είναι αρκετά μικρό.  

 

Πίνακας 10: έναρξη - λήξη προγραμμάτων 

  Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης  
Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Οικονομία -Διοίκηση - Επιχειρήσεις 2 40 13 27 

2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών   
2 40 11 29 

3. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 1 26 9 17 

  Σύνολο 5 106 33 73 

      

  Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης 
Αριθμός 

Προγραμμάτων  

Αριθμός 

Εκπαιδευομένων 
Άντρες Γυναίκες 

1.  Οικονομία -Διοίκηση - Επιχειρήσεις 2 35 10 25 

2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών   
2 35 10 25 

3. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 1 18 9 9 

  Σύνολο 5 88 29 59 

 

Κατά τα εφτά χρόνια λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας συνολικά υλοποιήθηκαν 440 

εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας από 25 έως 250 ώρες που καλύπτουν, όπως διαπιστώθηκε 

παραπάνω, διάφορα γνωστικά αντικείμενα με την αξιοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών 

διάφορων επιστημονικών πεδίων (Φιλόλογοι, Ιστορικοί, Καθηγητές Πληροφορικής, Καθηγητές 

Ξένων Γλωσσών, Οικονομολόγοι, Ψυχολόγοι κ.ά.), οι οποίοι ήταν ενταγμένοι στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Γ.Γ.Ε.Ε.. Συνολικά παρακολούθησαν 7.044 ενήλικες πολίτες του 

νομού, με 1.915 άντρες σε ποσοστό 27,19% και 5.129 γυναίκες σε ποσοστό 72,81%. Οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία και απέκτησαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Διά 

Βίου Εκπαίδευσης ήταν 5944 σε ποσοστό 84,39%. Οι άντρες ήταν 1.591 (22,59%) και οι γυναίκες 

4.353 (61,80%). Οι διαρροές που παρατηρούνται είναι στο 15,61%, δηλαδή 1100 ενήλικες, οι 
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οποίοι ξεκίνησαν τις παρακολουθήσεις των προγραμμάτων αλλά για διάφορους λόγους 

(οικειοθελής αποχώρηση, ελλιπής παρακολούθηση κλπ) δεν ολοκλήρωσαν τον εκπαιδευτικό 

κύκλο. Από αυτούς οι άντρες ήταν 324 σε ποσοστό 4,60% και οι γυναίκες 776 σε ποσοστό 11,01%. 

Στις επόμενες γραφικές παραστάσεις αποτυπώνεται η αριθμητική και η ποσοστιαία συμμετοχή των 

ενηλίκων.  

Η αριθμητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων: 

 

 

Ποσοστιαία  συμμετοχή ανά φύλο ήταν: 
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4.2. Γεωγραφική κατανομή 

Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας από την αρχή λειτουργίας του φορέα ένας από τους 

στόχους που είχαν θέσει ήταν να κατανεμηθούν σε ολόκληρο τον νομό εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Η ακτινωτή διασπορά των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Ε. είχε ως σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των πολιτών. Η γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων στους Δήμους και τις 

Κοινότητες του νομού ήταν η ακόλουθη:     

 στο Δήμο Φλώρινας υλοποιήθηκαν 239 προγράμματα σε Φλώρινα, Αρμενοχώρι και 

Σκοπιά.  Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 54,32%. 

 στο Δήμο Αμυνταίου υλοποιήθηκαν 69 προγράμματα σε Αμύνταιο, Άγιο Παντε-λεήμονα, 

Κέλλη, Ξινό Νερό και Φανό. Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 15,68%. 

 στο Δήμο Αετού υλοποιήθηκαν 25 προγράμματα σε Αετό, Αγραπιδιές, Πεδινό και  

Σκλήθρο. Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 5,68%. 

 στο Δήμο Κάτω Κλεινών υλοποιήθηκαν 2 προγράμματα σε Κάτω Κλεινές και Μεσοχώρι.  

Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 0,45%. 

 στο Δήμο Μελίτης υλοποιήθηκαν 42 προγράμματα σε Μελίτη, Νεοχωράκι, Βεύη, Ιτέα, 

Λόφοι, Παπαγιάννη και Σιταριά. Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 9,55%. 

 στο Δήμο Περάσματος υλοποιήθηκαν 8 προγράμματα σε Αμμοχώρι, Υδρούσα, 

Πολυπόταμο, Φλάμπουρο. Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 1,82%. 

 στο Δήμο Πρεσπών υλοποιήθηκαν 10 προγράμματα σε Λαιμό και Άγιο Γερμανός. Η 

ποσοστιαία κατανομή αναλογικά ήταν 2,27%. 

 στο Δήμος Φιλώτα υλοποιήθηκαν 30 προγράμματα σε Φιλώτα και Μανιάκι. Η ποσοστιαία 

κατανομή αναλογικά ήταν 6,82%. 

 στην Κοινότητα Βαρικού  υλοποιήθηκαν 3 προγράμματα. Η ποσοστιαία κατανομή 

αναλογικά ήταν 0,68%. 

 στην Κοινότητα Λεχόβου   υλοποιήθηκαν 11 προγράμματα. Η ποσοστιαία κατανομή 

αναλογικά ήταν 2,5%. 
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 στην Κοινότητα Νυμφαίου υλοποιήθηκε 1 πρόγραμμα. Η ποσοστιαία κατανομή αναλογικά 

ήταν  0,23%.  

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτή η διασπορά των προγραμμάτων ανά ΟΤΑ και η  

υλοποίησή τους με στόχο την προσέγγιση και της πιο απομακρυσμένης κοινότητας περιφερειακά 

σε ολόκληρο τον νομό.  για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων αξιοποιήθηκαν η 

υλικοτεχνική υποδομή και οι αίθουσες του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας στο κτίριο της Παλιάς Νομαρχίας. 

Επιπλέον, πολλές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Ε  φιλοξενήθηκαν σε χώρους και 

εργαστήρια Η/Υ, τα οποία πρόθυμα παραχωρήθηκαν από τους Δήμους, τους Διευθυντές Σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι ταχύτατες και αρκετές φορές απρόσμενες αλλαγές που συντελούνται στους τομείς της 

οικονομίας και της τεχνολογίας δημιουργούν νέες συνθήκες τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και 

στο κοινωνικό περιβάλλον του ανθρώπου. Το άτομο για να δύναται, όχι απλά να ακολουθεί τις 

τεχνολογικές καινοτομίες και τις οικονομικές εξελίξεις, αλλά να είναι αρωγός του αέναα 

μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι πρέπει να εμπλουτίζει τις γνώσεις του. Το 

μοναδικό εφόδιο λοιπόν για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αλλαγές που επιτελούνται γύρω του 

είναι η γνώση.  

Η προσαρμοστικότητα του ατόμου στις νέες επιταγές απασχόλησης αποτελεί και το κλειδί 

για την επίτευξη των στόχων προσωπικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης. Οι κοινωνίες 

του 21
ου

 αιώνα προβάλλουν την ανάγκη συνεχούς και αδιάλειπτης μάθησης. Η έννοια της μάθησης 

με την ευρύτερη χρήση της, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή ενός ανθρώπου, καθώς 

συμβαίνει από την στιγμή που έρχεται στη ζωή μέχρι και τα βαθιά του γεράματα. Ωστόσο ο ρόλος 

της μάθησης υπό το πλαίσιο της ηθελημένης και αυτό-κινούμενης επιδίωξης για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων και την βελτίωση ήδη υπαρχουσών ικανοτήτων σχετίζεται απόλυτα την 

προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, για να είναι εφικτή η ολοκλήρωση και η πλήρης ενσωμάτωση 

του. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο συντελούνται αλλαγές στην αγορά εργασίας και τα παραδοσιακά 

μοντέλα που ίσχυαν δεν ανταποκρίνονται πλέον στις μεταβολές που έχουν επέλθει, παράλληλα οι 

μετακινήσεις πληθυσμών για διάφορους λόγους συνεπάγονται και προσαρμογής τους στις νέες 

κοινωνίες. Η ζήτηση και η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση πέρα από τα καθιερωμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα δημιούργησε νέους φορείς που ανέλαβαν την ικανοποίηση της 

κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της επανεκπαίδευσης με στόχο την πρόσβαση σε κάθε είδους 

γνώσεις. 

Το διευρυμένο, πολυδιάστατο και αφηρημένο πεδίο της διά βίου μάθησης συγκεκριμενο-

ποιείται μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων σε μια πιο συγκεκριμένη και συγκροτημένη μορφή. Η 
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εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει τις οργανωμένες και σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπου για να 

εναρμονίζεται πλήρως με τις εξελίξεις της κοινωνίας όπου διαβιεί. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα 

θεσπίστηκαν δομές που ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπαίδευση ενηλίκων με σκοπό να 

προσφέρονται προγράμματα που να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών και οι εκπαιδευόμενοι να 

αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και κατάρτιση που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και 

οικονομικές εξελίξεις.    

Η Ελλάδα υπήρξε ουραγός σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης το 2002 σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ποσοστό του 

πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετείχε σε αυτά να ανέρχεται στο 1,20%. Επιπλέον η συμμετοχή 

της Ελλάδας μεταξύ των 25 κρατών-μελών στην εκπαίδευση ενηλίκων το 2004 ήταν στο 3,90%, 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat το 2004.  Οπότε και η βαρύτητα μετατοπίζεται στην 

διά μάθηση και εκπαίδευση, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην Ελλάδα, με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων να αποτελούν μια από τις συντονισμένες 

δράσεις και στρατηγικές του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

(Μουζάκης, 2006, σσ. 18-21). Τα οποία ήταν κρατικές δομές της Διά Βίου Εκπαίδευσης της 

Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και εποπτευόταν από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σύμφωνα με 

το Νόμο 3369/6-7-2005) και συγχρηματοδοτούνταν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το Ε.Κ.Τ. Ο ρόλος 

τους και ο σκοπός τους ήταν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων πολιτών της 

Ελλάδας ανεξαρτήτου φύλου, καταγωγής, θρησκείας και μορφωτικού επιπέδου.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση του έργου που επιτέλεσε το Κ.Ε.Ε. στο 

νομό Φλώρινας από το 2004 μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, οπότε και έκλεισαν τα Κ.Ε.Ε. όλης της 

χώρας. Κατά την ανασκόπηση του ηλεκτρονικού αρχειακού υλικού διαπιστώθηκε η εντυπωσιακή 

ανταπόκριση των ενηλίκων του νομού με 7044 άτομα να συμμετέχουν στα 440 εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Να σημειωθεί ότι ο συνολικός πληθυσμός του νομού, σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 είναι 51.414 άτομα. Στην επιλογή των εκπαιδευομένων που πραγματοποιούνταν στα 

προγράμματα λαμβάνονταν υπόψη και διάφορα κοινωνικά κριτήρια, όπως αν είναι άνεργοι, 



 

 204 

πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων ή τρίτεκνοι και σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τον κανονισμό 

επιλογής του 2007 έτσι όπως εκδόθηκε από το υπουργείο.    

Παρατηρώντας τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες ήταν αυτές με την 

μεγαλύτερη τάση συμμετοχής με ποσοστό 61,80%. Επίσης επιβεβαιώθηκε η στροφή των πολιτών 

στις νέες τεχνολογίες, αλλά και η ανάγκη τους να μάθουν να τις χρησιμοποιούν, με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούσαν το γνωστικό πεδίο πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών να ανέρχονται συνολικά σε 170. Αναγνωρίζεται λοιπόν ότι το βασικό εργαλείο 

μετάδοσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης των γεγονότων του παγκόσμιου στερεώματος είναι οι 

νέες τεχνολογίες και όσα περικλείονται γύρω από αυτήν.  Επίσης, η συμμετοχή στα προγράμματα 

ευρωπαϊκών γλωσσών ήταν αυξημένη με 98 να πραγματοποιούνται και 1579 ενήλικες να μετέχουν 

σε αυτά.    

Ακόμη στα προγράμματα στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ήταν αυτά των 

Γραμματισμών  ειδικά σε πληθυσμούς και κοινωνίες - χωριά που οι άνθρωποι είχαν πραγματική 

ανάγκη και θα επωφελούνταν από την παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων. Τέτοιες ειδικές 

κατηγορίες ήταν οι Τσιγγάνοι, οι Μετανάστες, οι Αναλφάβητοι ή κάποιοι από το γενικό πληθυσμό 

που γνώριζαν ελάχιστα γράμματα ή δεν ήταν ενημερωμένοι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους ως 

πολίτες. Η πρωταρχική μέριμνα ήταν να υλοποιηθούν προγράμματα που θα ανταποκρίνονταν στις 

πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών του νομού με γνώμονα τον άνθρωπο, και την 

παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μελών της τοπικής κοινωνίας 

193
.  

Τα διάφορα ζητήματα που εντοπίστηκαν από τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. Φλώρινας ήταν στις 

διαδικασίες αξιολόγησης και πρόσληψης εκπαιδευτών παρουσιαζόταν καθυστερήσεις και έτσι 

χανόταν χρόνος στο σχεδιασμό των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν υπήρχε  έγκυρη αποσαφήνιση του περιεχομένου, της δομής και των 

προϋποθέσεων συμμετοχής των εκπαιδευομένων στα κάποια γνωστικά αντικείμενα και 

                                                           

193  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 
30/10/2006.  
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καθυστερήσεις  στην αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού
194

. Τα στελέχη του Κ.Ε.Ε Φλώρινας για 

να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων απέτρεπαν τους εκπαιδευομένους να 

παρακολουθούν ταυτόχρονα δυο προγράμματα για να περιοριστούν οι διαρροές
195

.  

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν προγράμματα 

Διά Βίου Εκπαίδευσης υπήρξαν συνεπείς στις παρακολουθήσεις και οι μόνες διαρροές που 

παρατηρήθηκαν ήταν της τάξεως του 16,8%, σε συνάρτηση και με την χρονική διάρκεια των εν 

λόγω προγραμμάτων που ήταν ένα εκπαιδευτικό έτος. Το σημείο δυσαρέσκειας των 

εκπαιδευομένων ήταν ότι τα πιστοποιητικά που λαμβάνονταν με την ολοκλήρωση τους δεν είχαν 

κάποιο μοριοδοτικό αντίκρισμα σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
196

.  

Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν εναρμονίζονταν πλήρως με τις αρχές 

εκπαίδευσης ενήλικων και χρησιμοποιήθηκαν οι μικρές ομάδες εργασίας, οι ασκήσεις μικρής 

κλίμακας, ο καταιγισμός ιδεών, η μικρή εισήγηση, η συζήτηση και η αυτό-αξιολόγηση. Ωστόσο οι 

εκπαιδευτές και τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευόμενοι είχαν μείνει 

προσκολλημένοι στην δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας, αλλά  μέσα από συντονισμένες 

ενέργειες εφαρμόστηκαν οι προαναφερόμενες καινοτόμες πρακτικές. Οι εκπαιδευόμενοι 

ανταποκρίθηκαν θετικά και ενθαρρυντικά στον τρόπο διδασκαλίας.  

Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίστηκε και δυσχέραινε το έργο των στελεχών ήταν το 

2009 η κατάργηση της συνέντευξης του υποψήφιου εκπαιδευόμενου και η εισαγωγή του κριτήριου 

της κλήρωσης, ως τρόπου επιλογής. Έτσι σύμφωνα με το τότε νομοσχέδιο προβλεπόταν η 20ήμερη 

δημοσιοποίηση προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 50 ωρών και άνω, η αύξηση του 

αριθμού των εντύπων (κληρώσεις - πίνακες κατάταξης) που πρέπει να συμπληρώνονται, καθώς 

επίσης και η αύξηση των δικαιολογητικών (50ωρα προγράμματα) που απαιτούνται από τους 

εκπαιδευομένους με στόχο την ένταξη τους στα τμήματα μάθησης.  Έτσι παρατηρήθηκαν 

                                                           

194  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2005, 30/06/2005 
195  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μάρτιος 2006, 30/03/2006 
196  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Μηνιαία Έκθεση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ιούνιος 2006, 29/06/2006 
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φαινόμενα κωλυσιεργίας, γραφειοκρατίας, απώλειας  προγραμμάτων και δυσανασχέτηση  

πολιτών
197

.  

Ο εκπαιδευτικός φορέας των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων ολοκλήρωσε τον κύκλο του 

τον Ιούνιο του 2011, και οι δράσεις που αναλάμβανε μετατοπίστηκαν σε άλλους φορείς. Ο σκοπός 

της εργασίας δεν είναι να εντοπιστούν τα πώς και τα γιατί έκλεισαν, αλλά των εκπαιδευτικών 

δράσεων που προσέφεραν στου ενήλικες πολίτες. Η διαπίστωση είναι ότι τα στελέχη του Κ.Ε.Ε. 

στην Φλώρινα προώθησαν συνεργασίες με όλους τους πολιτιστικούς, κοινωνικούς φορείς του 

νομού και με ομάδες πολιτών. Τα 7 χρόνια που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία 

αποτυπώθηκαν οι συντονισμένες ενέργειες, ώστε να καθοριστούν και να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες δράσεις για την εκπαίδευση των ενήλικων πολιτών του νομού, να προσεγγιστούν όλες 

οι ομάδες πολιτών και να αμβλυνθεί η κοινωνική εκπαιδευτική περιθωριοποίηση. Τα επιμορφωτικά 

προγράμματα στόχευαν στην ανάδειξη των αναγκών και στην δημιουργία κινήτρων εκπαιδευτικής 

διεξόδου για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  

Συμπερασματικά το έργο των Κ.Ε.Ε. συνοψίζεται στην βασική αρχή που πρεσβεύει η 

εκπαίδευση ενηλίκων στην ηθελημένη και αυτόυποκινούμενη επιδίωξη για μάθηση, όπου η 

ανταμοιβή είναι η γνώση, για να είναι σε θέση ο κάθε πολίτης να αποκτά νέες γνώσεις αλλά να 

βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες με πρωταρχικό και μοναδικό σκοπό την προσωπική, οικονομική και 

κοινωνική ολοκλήρωσή του.         

 

 

 

 

                                                           

197  Αρχειακό Υλικό Κ.Ε.Ε. Φλώρινας, Δίμηνη Έκθεση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Απρίλιος Μάιος 2010, 
31/05/2010.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΣ  

Τ.Κ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  E-MAIL  

ΧΡΟΝ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΦΥΛΟ Άνδρας  Γυναίκα 

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ : 

Σημειώνετε με Χ την επιθυμία σας 

Εισαγωγή στο αλφαβητικό σύστημα  Οικογενειακός Γραμματισμός  

Καθημερινή ζωή  Οικογενειακός Αριθμητισμός  

Xώρος εργασίας: Βασικές δεξιότητες  Εκπαίδευση Ειδικών Ομάδων. Bασικές 
δεξιότητες 

 

Αξιοποίηση υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα 

 Συμβουλευτική Ειδικών Ομάδων  

Δικαιώματα πολίτη  Ακούγοντας μουσική  

Δικαιώματα εργαζόμενου  Φωτογραφία – Κινηματογράφος  

Xώρος εργασίας: Νέες επικοινωνιακές δεξιότητες  Τοπική Ιστορία  

Δημιουργική γραφή: Λογοτεχνία  Τοπική Εφημερίδα  

Δημιουργική γραφή: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας    

Πληροφορική: Βασικές Δεξιότητες Ι    



 

 211 

Πληροφορική: Βασικές Δεξιότητες ΙΙ    

Πληροφορική: Εξειδικευμένες δεξιότητες    

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Σημειώνεται με Χ η ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΙ 
ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗ 
(ΤΩΡΑ) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ     

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ     

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ     

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ     

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.     

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΙΑΚΑ      : 

ΣΥΝΤ/ΧΟΣ      : 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: 

ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η    : 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η      : 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η  :  Ειδικότητα : …………….…………………..………….. 

 

Διατίθεμαι για: 

Πρωινή παρακολούθηση (10:00 – 14:00)     

Απογευματινή παρακολούθηση (16:00 –20:00)   
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Προτεινόμενες Ημέρες:………………………………………………… 

Προτεινόμενες Ώρες:…………………………………………………… 

 

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί 
«Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

         Ημερομηνία:…….……. 

         Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: 

Ένταξη σε τμήμα :    

Απόρριψη:   

 

Στοιχεία τμήματος 

Πρόγραμμα  :………………………………………………………………………. 

Ημέρες λειτουργίας :………………………………………………………………………. 

Ώρες λειτουργίας :………………………………………………………………………. 
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ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Ε. 

Κ.Ε.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ  

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  

 

 

ΛΗΞΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΩΡΕΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Αποστέλλεται την ημέρα έναρξης (με συμπληρωμένο τον πρώτο πίνακα) και λήξης (με συμπληρωμένο τον κάτω πίνακα) κάθε  προγράμματος 

Προσοχή: Η έναρξη πρέπει να συνοδεύεται με το έντυπο ατομικών στοιχείων εκπαιδευτών στ βαθμό που οι εκπαιδευτές  δεν έχουν υπογράψει 

σύμβαση με τον φορέα 

         Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Μήνας:    Έτος:  

 

A/A  
Aντικείμενο 

Εκπαίδευσης  
Κωδικός  

Ώρες 

Τμ.  
Ημ. Έναρξης  

Ημ. 

Λήξης  
Παρατηρήσεις  

Ώρες 
στο 

Μήνα  

Αριθμός 

Εκπ/νων  
Ανδρες  Γυναίκες  

Σύνολο 
Ωρών 

Αντρών  

Σύνολο 
Ωρών 

Γυναικών  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ (Ε-01-02) 
 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
Τ.Κ.  ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΦΥΛΟ Άνδρας              Γυναίκα  ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*  

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΝΑΙ 

ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗ 
(ΤΩΡΑ) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ         
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ           
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ           
ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.           
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.Ι.)           
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)           
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή) 

ΟΙΚΙΑΚΑ   
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ   
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (περισσότερο των 12 μηνών)   
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 μηνών)   
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Α.Π………….…... 

Ημερ…………..… 
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Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΕΕ:   ΝΑΙ  ΟΧΙ    Αν ΝΑΙ ποιό 
έτος:………...… 

Διατίθεμαι για παρακολούθηση: 

Πρωινή (10:00 -14:00)      Απογευματινή (16:00 - 20:00)    Προτεινόμενες Ημέρες: …………...…Προτεινόμενες Ώρες: …...... 

Συνημμένα 

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί 

«Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  Ημερομηνία: …………………. 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και 2) 

ΚΩ
Δ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ 33 
Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (50 Ω). 
Προαπαιτούμενο το 32 πρόγραμμα 

 

12
1 

Ελληνική Γλώσσα Ι – Γενικός Πληθυσμός  (50 ώρες)  34 
Πληροφορική VI: Δυναμικές εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού (25Ω). 
Προαπαιτούμενο το 32 και  33 πρόγραμμα 

 

12
2 

Ελληνική Γλώσσα ΙΙ - Γενικός Πληθυσμός (50 ώρες). Προαπαιτούμενο 
το 121 πρόγραμμα 

 ΚΩΔ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

12
3 

Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ - Γενικός Πληθυσμός (50 ώρες). Προαπαιτούμενο 
το 122 πρόγραμμα 

 41 Βασικοί Θεσμοί Ελληνικής Πολιτείας & Ευρωπαϊκής Ένωσης (50Ω)  

13 
Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα (50 Ω)  

 42 Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)  

14 Τοπική Ιστορία (25)  43 Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (50 Ω)  

ΚΩ
Δ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 44 Δημιουργική Σκέψη. Παραγωγή Καινοτόμων & Πρωτότυπων Ιδεών (25Ω)  

10
0 

Αγγλική Γλώσσα Ι (50 Ω)  46 Σωματική και Ψυχική Υγεία (25Ω)  

10
1 

Αγγλική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 100  47 Διατροφή (25 Ω)  

16 Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 101  127 Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασίας (100 Ω)  

17 Αγγλικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 101  ΚΩΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

10
2 

Γαλλική Γλώσσα Ι (50 Ω)  49 Ιστορία της Τέχνης (50 Ω)  

10
3 

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 102  50 Θέατρο – Θεατρική Παιδεία (50 Ω)  

19 Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 103  52 Ελληνική Μουσική (25 Ω)  

20 Γαλλικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 103  53 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός (25)  

10
4 

Γερμανική Γλώσσα Ι (50 Ω)  55 Φωτογραφία (25 Ω)  

10
5 

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω) Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 104  58 Μουσεία (25 Ω)  

22 Γερμανικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω).Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 105  60 Βιβλία – Βιβλιοθήκες (25 Ω)  

23 Γερμανικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 105  61 Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες (50Ω)  

10
6 

Ιταλική Γλώσσα Ι (50 Ω)  63 Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας (25 Ω)  

10
7 

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ  (50 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 106  118 Κινηματογράφος (25 Ω)  

10 Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 107     

Α.Π……………... 

Ημερ…………..… 
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8 

10
9 

Ιταλικά στον Τουρισμό (25 Ω). Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 107  ΚΩΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

24 Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25Ω)  35 Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας (25 Ω)  

ΚΩ
Δ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  –  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 36 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις (50)  

11
1 

Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του (25 Ω)  37 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 Ω)  

11
2 

Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα (25 Ω)  38 Μάρκετινγκ (25 Ω)  

11
4 

Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη (25 Ω)  39 Χρηματοοικονομική – Λογιστική (50 Ω)  

11
5 

Βιώσιμη Ανάπτυξη (25 Ω)  40 Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις (25 Ω)  

11
6 

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (25 Ω)  130 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (125Ω)   

11
7 

Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων (25 Ω)  135 
Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο 
Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας (100 Ω) 

 

12
4 

Τουρισμός (50 Ω)   ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

59 Πολιτιστικός Τουρισμός – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (25Ω)  133 Ταξίδι στη Γλώσσα Ι (Εκπαίδευση Τσιγγάνων) (50 Ω)  

12
5 

Περιβάλλον - Οικολογία (25 Ω)   134 
Ταξίδι στη Γλώσσα ΙΙ (Εκπαίδευση Τσιγγάνων) (50 Ω) 
Προαπαιτούμενο το πρόγραμμα 133 

 

ΚΩ
Δ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  66 Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 Ω)  

25 Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή (50 Ω)  67 Συμβουλευτική Κρατουμένων (50 Ω)  

26 Μαθηματικά της Αγοράς (25 Ω)  68 
Συμβουλευτική Προσφύγων, Παλιννοστούντων, Μεταναστών 
και Αιτούντων Άσυλο (50 ώρες) 

 

ΚΩ
Δ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  131 
Εγώ, Εσύ, Εμείς Ι (Γλωσσική Εκπαίδευση Μουσουλμανικής 
Μειονότητας Θράκης) (50 ώρες)  

 

30 Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (50 Ω)   132 

Εγώ, Εσύ, Εμείς ΙΙ (Γλωσσική Εκπαίδευση Μουσουλμανικής 
Μειονότητας Θράκης) (50 ώρες). Προαπαιτούμενο το προγρ. 
131 

 

31 
Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 30 πρόγραμμα 

 136 
Μέσα στις λέξεις Ι (Γλωσσική εκπαίδευση Αλλοδαπών στις 
Φυλακές) 50 Ω 

 

32 
Πληροφορική IV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων (50 Ω). Προαπαιτούμενο το 31 πρόγραμμα.. 

 137 
Μέσα στις λέξεις ΙΙ (Γλωσσική εκπαίδευση Αλλοδαπών στις 
Φυλακές) 50 Ω 

 

Ε-01-02-ΚΕΕ 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Ε-01-02) 

 

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»  

 Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία. 

 Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας. 

 Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1 και 2) από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, 
αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο. 

 

2. Επιλογή εκπαιδευομένων 
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 Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν δηλώσει κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης. 

 Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το 
αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός 
εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με 
λιγότερο από 12 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν. 

 Το ΚΕΕ λειτουργεί σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους: Χειμερινή (Οκτώβριος – Ιανουάριος) και Εαρινή 
(Φεβρουάριος – Μάιος).  

 Η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου ισχύει για ένα Εκπαιδευτικό Έτος. Για το επόμενο έτος 
απαιτείται εκ νέου αίτηση. 

 Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του ΚΕΕ θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά. 

 Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν 
όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο ΚΕΕ. Το ΚΕΕ δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το νομό και προγραμματίζει 
εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα 
αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. 

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων 

 Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 
οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% 
του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν 
υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν 
μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα. 

 Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων. 

 Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου 
αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά 
αποχώρησε. 

 Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 8 ατόμων 
διακόπτει τη λειτουργία του. 

 Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με 
συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση 
του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος 
πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει 
αιτία διακοπής του προγράμματος. 

 Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, 
παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια 
απόφαση. 

 Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών 
εκπαιδευομένων. 

 Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, 
αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα. 

Ημερομηνία:…………………. 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (Ε-21Ε) 

(Συμπληρώνεται από τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ πριν τη λήξη του προγράμματος) 

 

Κ.Ε.Ε.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (όπως 

προσδιορίζεται στην τηλεματική δικτύωση) 

 

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ  

(Ο πίνακας συμπληρώνεται ηλεκτρονικά  από τα στελέχη του κάθε Κ.Ε.Ε. πριν τη διανομή των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτές) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΕΕ(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

      

             (Υπογραφή) 

 

 

(*) Συμπληρώνεται από Τον συντονιστή ΚΕΕ, μέλος Ομάδας Έργο 

Ε-21Ε-KEE
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Θέλοντας να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα προγράμματα, παρακαλούμε να μας δώσετε λίγο από τον 
πολύτιμο χρόνο σας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ …………………… 

1. Αξιολογείστε όλα τα παρακάτω θέματα – ερωτήματα σημειώνοντας με Χ την απάντησή σας στην αντίστοιχη 
βαθμολογία (Άριστα = 5, Καλά = 4, Μέτρια = 3, Κακά = 2, Απαράδεκτα = 1, Δεν ξέρω = 0) 

(Στο βαθμό που κάτι από τα παρακάτω δεν ίσχυσε ή δεν γνωρίζετε σημειώστε 0) 

Α/Α Θέματα – Ερωτήματα προς αξιολόγηση 5 4 3 2 1 0 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1 Η αίθουσα μαθημάτων       

1.2 
Η τήρηση κανόνων υγιεινής στους χώρους εκπαίδευσης 
(καθαριότητα, τουαλέτες κ.ά.) 

      

1.3 Η θέρμανση της εκπαιδευτικής αίθουσας       

1.4 
Τα εκπαιδευτικά μέσα (Η/Υ, εξοπλισμός εκπαίδευσης, κ.ά.) 
που χρησιμοποιήθηκαν 

      

1.5 Η διάρκεια κάθε μαθήματος (2ωρο, 3ωρο, κ.ά.)       

1.6 Τον αριθμό εκπαιδευομένων στο τμήμα μάθησης       

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

2.1 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
πληρότητας περιεχομένου 

      

2.2 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
χρησιμότητας 

      

2.3 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, όσον αφορά 
την ευκολία στη χρήση τους 

      

2.4 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας 

      

2.5 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
κατανόησης από τους εκπαιδευόμενους 

      

2.6 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
καλαισθησίας 

      

2.7 
Ανταπόκριση εκπαιδευτικού υλικού στην κάλυψη των 
αναγκών των εκπαιδευομένων 

      

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ως προς: 

3Α1 Το ενδιαφέρον τους για το τμήμα μάθησης       
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Α/Α Θέματα – Ερωτήματα προς αξιολόγηση 5 4 3 2 1 0 

3Α2 Την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία       

3Α3 
Τη συνέπεια στην τήρηση ωρολογίου προγράμματος 
(απουσίες) 

      

3Α4 Την ανταπόκρισή τους σε ασκήσεις και εργασίες που δίνατε       

3Α5 Την αφομοίωση των διδασκομένων ενοτήτων       

4Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Κ.Ε.Ε. ως προς: 

4Α1 
Την πληροφόρηση που σας δόθηκε σε σχέση με το 
πρόγραμμα (εκπαιδευτικό μέρος) 

      

4Α2 
Την επιτυχημένη κατάταξη των εκπαιδευομένων στο τμήμα 
μάθησης 

      

4Α3 Το ενδιαφέρον του για τις ανάγκες σας       

4Α4 
Την υποστήριξή του σε θέματα που αντιμετωπίσατε κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας σας (παιδαγωγική – 
μεθοδολογία, κ.ά.  

      

4Α5 Τη συμπεριφορά του       

4Α6 
Την ανταπόκριση του σε εκπαιδευτικά θέματα που 
προτείνετε στις μηνιαίες συναντήσεις εκπαιδευτών – 
στελεχών 

      

4Α7 Την επίσκεψή του στο τμήμα μάθησης       

4Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε. ως προς: 

4Β1 
Την πληροφόρηση που σας δόθηκε σε σχέση με τη 
λειτουργία των Κ.Ε.Ε. & των προγραμμάτων τους 

      

4Β2 Το ενδιαφέρον του για τις ανάγκες σας       

4Β3 
Την υποστήριξή σας με το απαραίτητο εποπτικό υλικό και 
εκπαιδευτικά μέσα 

      

4Β4 
Την υποστήριξή σας με το εκπαιδευτικό υλικό του 
τμήματος (υλικό εκπαιδευτή) 

      

4Β5 
Την έγκαιρη προώθηση του ανάλογου εκπαιδευτικού 
υλικού στο τμήμα μάθησης 

      

4Β6 
Την ανταπόκριση του σε διοικητικά θέματα που προτείνατε 
στις μηνιαίες συναντήσεις εκπαιδευτών - στελεχών 

      

4Β7 Τη συμπεριφορά του       

4Γ1 
Πόσες τακτικές συναντήσεις είχατε με τα Στελέχη του ΚΕΕ (συνάντηση εκπαιδευτών – στελεχών): 

1 φορά…,  2 φορές…,  Πάνω από 2 φορές…,  Καμία φορά……

4Γ2 

Πόσο χρήσιμες και αποδοτικές – αποτελεσματικές κρίνετε τις προαναφερόμενες συναντήσεις; 
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Α/Α Θέματα – Ερωτήματα προς αξιολόγηση 5 4 3 2 1 0 

            
            
           

5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κ.Ε.Ε. ως προς: 

5.1 
Τα παρεχόμενα προγράμματα από τα Κ.Ε.Ε., σε σχέση με τις 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

      

5.2 Την προβολή του έργου των Κ.Ε.Ε. στην περιοχή σας       

5.3 
Τη χρησιμότητα των σεμιναρίων «Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών», στα οποία συμμετείχατε 

      

5.4 
Τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων ως προς τη 
λειτουργία των τμημάτων 

      

5.5 Τον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτών       

5.6 
Τη μέθοδο κατάταξης των εκπαιδευόμενων σε τμήματα 
μάθησης 

      

5.7 Τις συνθήκες εργασίας σας (εργασιακές σχέσεις)       

5.10 
Την αποτελεσματικότητα του θεσμού, στο πλαίσιο της 
προώθησης της δια βίου μάθησης 

      

 

6. Ποιούς κρίνετε ως βασικούς λόγους για τους οποίους συμμετείχαν στο τμήμα μάθησης οι εκπαιδευόμενοι (μπορείτε 
να προσδιορίσετε περισσότερους από ένα [ο «λόγος» της απόκτησης γνώσης πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένο στόχο, π.χ. μαθαίνω για να εργαστώ, ή άλλο και όχι η μάθηση για τη μάθηση]); 

……………………………………………………………………………………… 
7. Εφαρμόσατε το πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε., χωρίς αλλαγές 

διότι………………………………………………………………………………… 
8. Εφαρμόσατε το πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε.: α)το ήδη υπάρχον με αλλαγές, ή  β) πρόγραμμα δικής σας επιλογής και υλικό 

που χρησιμοποιήσατε: 

διότι………………………………………………………………………………… 
9. Στο βαθμό που χρησιμοποιήσατε δικό σας εκπαιδευτικό υλικό, προσδιορίστε επακριβώς το περιεχόμενό του, την 

πηγή του, τη μεθοδολογία διδασκαλία του και τα αποτελέσματά του. 

……………………………………………………………………………………… 
10. Παρακαλούμε, σημειώστε τυχόν προτάσεις σας, που θα μας βοηθούσαν στο μελλοντικό σχεδιασμό παρομοίων 

προγραμμάτων 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας 
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ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
(Ε-21Μ) 

(Συμπληρώνεται από τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ πριν τη λήξη του προγράμματος) 

Κ.Ε.Ε.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 (όπως προσδιορίζεται στην τηλεματική δικτύωση) 

 

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Α. 

Β. 

 (Ο πίνακας συμπληρώνεται ηλεκτρονικά  από τα στελέχη του κάθε Κ.Ε.Ε. πριν τη διανομή των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευόμενους) Ε-21Μ-KEE 
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Θέλοντας να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα προγράμματα, παρακαλούμε να μας δώσετε λίγο από 
τον πολύτιμο χρόνο σας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ …………………… 

1. Από που πληροφορηθήκατε πρώτη φορά για τα προγράμματα των Κ.Ε.Ε.  
(Συμπληρώστε μόνο μία απάντηση με Χ στο τετράγωνο) 

Αφίσες των Κ.Ε.Ε…….. Τηλεόραση……………..  Δήμους………………… 

Φυλλάδια των Κ.Ε.Ε….. Εφημερίδες…………….  Κ.Ε.Π…………………... 

Ραδιόφωνο…………….. Γνωστούς/Φίλους……...  Συλλόγους……………... 

Internet………………… Εκδηλώσεις των Κ.Ε.Ε...  Εκπαιδευτικούς Φορείς... 

Άλλο (προσδιορίστε) :………………………………………………………………………….. 

2. Προσδιορίστε τον επικρατέστερο και ισχυρότερο λόγο για τον οποίο παρακολουθήσατε το πρόγραμμα του Κ.Ε.Ε. 
(Συμπληρώστε μόνο μία απάντηση με Χ στο τετράγωνο) 

Να βελτιώσω την καθημερινή - προσωπική μου ζωή…………………………………… 

Να μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους……………………………………. 

Να έρθω σε επαφή και να γνωρίσω άλλους ανθρώπους………………………………… 

Να ξεφύγω από την καθημερινότητα……………………………………………………. 

Να καλύψω τον ελεύθερο χρόνο μου……………………………………………………. 

Να βελτιώσω την υπάρχουσα εργασιακή μου θέση……...……………………………… 

Να βρω μια καλύτερη δουλειά…………………………………………………………... 

Να βρω εργασία (άνεργος/η)…………………………………………………………….. 

Να αναπτύξω επιχειρηματική δράση……………………………………………………. 

Να οργανώσω καλύτερα την επιχείρησή μου…………………………………………… 

Άλλο (προσδιορίστε): …………………………………………………………………………….. 
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3. Αξιολογείστε όλα τα παρακάτω θέματα – ερωτήματα σημειώνοντας με Χ την απάντησή σας στην αντίστοιχη 
βαθμολογία (Άριστα = 5, Καλά = 4, Μέτρια = 3, Κακά = 2, Απαράδεκτα = 1, Δεν ξέρω = 0) 

(Στο βαθμό που κάτι από τα παρακάτω δεν ίσχυσε ή δεν γνωρίζετε σημειώστε 0) 

Α/Α Θέματα – Ερωτήματα προς αξιολόγηση 5 4 3 2 1 0 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1 Η αίθουσα που έγιναν τα μαθήματα       

1.2 
Η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους 
εκπαίδευσης (καθαριότητα, τουαλέτες κ.ά.) 

      

1.3 Η θέρμανση του εκπαιδευτικού χώρου       

1.4 
Τα εκπαιδευτικά μέσα (Η/Υ, εξοπλισμός εκπαίδευσης, κ.ά.) 
που χρησιμοποιήθηκαν 

      

1.5 Η διάρκεια κάθε μαθήματος (2ωρο, 3ωρο, κ.ά.)       

1.6 Τον αριθμό εκπαιδευομένων στο τμήμα μάθησης       

1.7 
Την πληροφόρηση για το πρόγραμμα (περιεχόμενο, 
διαδικασίες, προοπτική, κ.ά.) 

      

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΑ 

2.1 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
πληρότητας περιεχομένου 

      

2.2 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
χρησιμότητας 

      

2.3 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, όσον αφορά 
την ευκολία στη χρήση τους 

      

2.4 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας 

      

2.5 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
κατανόησης 

      

2.6 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, όσον αφορά 
την κάλυψη των αναγκών σας 

      

2.7 
Τα εκπαιδευτικά υλικά που σας διατέθηκαν, σε επίπεδο 
καλαισθησίας 

      

3.Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Α (το όνομα του εκπαιδευτή Α αναγράφεται στο εξώφυλλο) ως προς: 

3
Α
1 Το ενδιαφέρον του για το τμήμα μάθησης       

3
Α
2 Την προετοιμασία του       
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Α/Α Θέματα – Ερωτήματα προς αξιολόγηση 5 4 3 2 1 0 

3
Α
3 Τη μεταδοτικότητά του       

3
Α
4 Τη σαφήνειά του       

3
Α
5 Την επικοινωνία – προσωπική επαφή – συνεργασία        

3
Α
6 Τη συμπεριφορά του       

3
Α
7 Τον τρόπο διδασκαλίας του       

3
Α
8 Την αξιοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης       

3
Α
9 

Τα επιπλέον εκπαιδευτικά υλικά, σημειώσεις, ασκήσεις που 
σας έδωσε 

      

3.Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Β (εάν υπάρχει) ως προς: 

3Β1 Το ενδιαφέρον του για το τμήμα μάθησης       

3Β2 Την προετοιμασία του       

3Β3 Τη μεταδοτικότητά του       

3Β4 Τη σαφήνειά του       

3Β5 Την επικοινωνία – προσωπική επαφή – συνεργασία        

3Β6 Τη συμπεριφορά του       

3Β7 Τον τρόπο διδασκαλίας του       

3Β8 Την αξιοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης       

3Β9 
Τα επιπλέον εκπαιδευτικά υλικά, σημειώσεις, ασκήσεις που 
σας έδωσε 

      

 

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Κ.Ε.Ε. ως προς: 

4.1 
Την πληρότητα της πληροφόρησης που σας έδωσε σε 
σχέση με άλλα προγράμματα του Κ.Ε.Ε. 

      

4.2 Την επιτυχημένη κατάταξή σας στο τμήμα μάθησης       

4.3 Το ενδιαφέρον του για τις ανάγκες σας       

4.4 
Την υποστήριξή του σε θέματα που αντιμετωπίσατε κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας 

      

4.5 Τη συμπεριφορά του       

4.6 Πόσες συναντήσεις είχατε με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης: 
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1 φορά…,  2 φορές…,  Πάνω από 2 φορές…,  Καμία φορά……

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 
Τα μαθήματα, που παρακολουθήσατε, κάλυψαν τις 
ανάγκες σας 

      

5.2 

Η παρακολούθηση του τμήματος σας βοήθησε να 
αποκτήσετε νέες ικανότητες, που θα μπορούσατε να 
αξιοποιήσετε στη ζωή σας (προσωπική – επαγγελματική – 
οικογενειακή) 

      

 

Αναφερθείτε σε 2 στοιχεία που θεωρείτε ΘΕΤΙΚΑ στο πρόγραμμα που παρακολουθήσατε: 

1.……………………………………………………………………………………………………….................. 

2............................................................................................................................................................................... 

Αναφερθείτε σε 2 στοιχεία που θεωρείτε ΑΡΝΗΤΙΚΑ στο πρόγραμμα που παρακολουθήσατε: 

1………………………………………………………………………………………………………................... 

2............................................................................................................................................................................... 

Παρακαλούμε σημειώστε προτάσεις σας, που θα μας βοηθούσαν στο μελλοντικό σχεδιασμό παρομοίων προγραμμάτων 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας 

 

 

 


