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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Σζηφηξα γηα ηελ ππνκνλή ηνπ αιιά θαη γηα ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
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Abstract 

This research is about the level of the quality services by the Structures for lifelong Learning. 

The survey consists of two parts, the first part contains the essential elements governing the 

area of Lifelong Leaning with references to some aspects of adult education, bearing that the 

Centers for Lifelong Learning are offering educational programs to adults. Additionally, the 

first part is referred to the basic dimensions of quality –particularly mentioned themes from 

the literature in relation to quality- and is been doing a connection to services that they are 

provided by the educational centers with quality. On the other hand, also this research is 

referring to the role of the Human Resource Management due to the connection of each 

center with dimensions of management that have to do with the sector previously named. 

Thus, a questionnaire was drawn up consisting of the components of factors that contribute to 

demonstration of the overall level of quality. Specifically, the questionnaire included 

questions about the communication of the Centre for Lifelong Learning to the public, 

questions in relation to the educational process, the teacher, in relation to evaluation during 

the educational process, but also beyond the completion of questionnaires by an official 

carrier. In particular, the questionnaire was drawn up in the light of four thematic groups of 

questions as described in the methodology. 

 The analysis and processing of the questionnaire was done with the statistical program SPSS 

(version 17). The treatment was carried out in two stages, the first carried out is concerning 

the descriptive analysis that gives the frequency tables and bar charts of all questions and 

becomes the interface of queries with the literature that the theoretical positions concerning 

the theoretical aspects or dimensions of questions. 

In the second stage, contingency tables created since the questionnaire consists of categorical 

variables and detect the statistical relationship between each category that concerns the 

general aspects of the learners, with each question of the ruling groups. 

Then generally recorded conclusions concerning the level of quality of the services offered 

Centre for Lifelong Learning. Finally, it should be noted that personal ethical impose the non- 

reporting of the Centre for Lifelong Learning in which the survey was conducted. 

On the other hand, the title of this work is of course the formulation of a more general view, 

concerning the level of the provided quality by the Structures for Lifelong Learning, 
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however, should be taken into account that the present research concerns only the Centre, to 

which it was conducted. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνηφηεηαο απφ ηηο Γνκέο ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο. Ζ έξεπλα, απνηειείηαη απφ δπν κέξε, ζην πξψην κέξνο αλαθέξνληαη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε αλαθνξέο ζε θάπνηεο 

δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαζφηη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο πξνζθέξνπλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνηείλνληαη ζε ελήιηθεο. Δπηπξφζζεηα, ζην πξψην κέξνο, 

αλαθέξνληαη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο –ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζεκαηηθέο 

απφ ηελ βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα- θαη γίλεηαη κηα ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ηα θέληξα εθπαίδεπζεο κε ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο. Αλαθέξνληαη δε θαη δηαζηάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αθνχ ζπλδένληαη κε ηελ δηαρείξηζε-δηνίθεζε ησλ 

Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, πνπ ελ πξνθεηκέλσ πξφθεηηαη γηα ηα ζηειέρε ηνπ εθάζηνηε 

Κέληξνπ. Έηζη, ζπλεηάρζε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ζπληζηψζεο ή 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θαηάδεημε ηνπ γεληθφηεξνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηέιαβε εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε ην θνηλφ, ζε ζρέζε κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, ηνλ 

εθπαηδεπηή, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη 

αμηνιφγεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ θάπνηνλ επίζεκν 

θνξέα. Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην ζπλεηάρζε κε γλψκνλα ηέζζεξηο  ζεκαηηθέο νκάδεο 

εξσηεκάησλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ κεζνδνινγία. Ζ αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (έθδνζε 17). H επεμεξγαζία 

δηελεξγήζεθε ζε δχν ζηάδηα, ζην πξψην δηελεξγείηαη ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε, δειαδή 

δίδνληαη νη πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ηα ξαβδνγξάκκαηα φισλ ησλ εξσηήζεσλ θαη γίλεηαη ε 

δηαζχλδεζε ησλ εξσηεκάησλ κε ηελ βηβιηνγξαθία, δειαδή κε ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζεσξεηηθέο ζπληζηψζεο ή δηαζηάζεηο ησλ εξσηεκάησλ. ην δεχηεξν ζηάδην, 

δεκηνπξγνχληαη πίλαθεο ζπλάθεηαο, θαζφηη ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο θαη αληρλεχεηαη ε ζηαηηζηηθή ζρέζε κεηαμχ θάζε θαηεγνξίαο, πνπ αθνξά ηα 

γεληθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε θάζε εξψηεζε απφ ηηο νκάδεο εξσηεκάησλ. 

Καηφπηλ, θαηαγξάθνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο απφ 

ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Σέινο, ζα έπξεπε λα 

αλαθεξζεί, φηη ιφγνη πξνζσπηθήο δενληνινγίαο επηβάινπλ ηελ κε αλαθνξά ηνπ Κέληξνπ Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Βέβαηα, είλαη επλφεην πσο ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο δελ ζα έπξεπε λα γεληθεχνληαη, δειαδή δελ 

αθνξνχλ φια ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, αθνξνχλ κφλνλ ην Κέληξν ζην νπνίν δηεμήρζε 

ε έξεπλα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ηίηινο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη βέβαηα ζηελ δηαηχπσζή 
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ηνπ γεληθφο, αθνχ αθνξά ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο απφ ηηο Γνκέο ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, σζηφζν ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε έξεπλα αθνξά κφλνλ ην Κέληξν ζην 

νπνίν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε. 
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1 

Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο πνπ παξέρεηαη 

απφ Γνκέο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε κεηά απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηελ θαηάδεημε ζπκπεξαζκάησλ γηα ην επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνηείλεηαη ζε ελήιηθεο. Έηζη, ζπλεηάρζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζηελ βάζε ηεζζάξσλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ έλα Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε 

δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο. Δλψ ην δεχηεξν αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ην 

δεχηεξν κέξνο, ε αλάιπζε θάζε εξσηήκαηνο βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ψζηε λα 

θαηαδείμεη –ελίνηε θαη - ην ζεσξεηηθφ κέξνο. Δπηπξφζζεηα, ην δεχηεξν κέξνο επηκεξίδεηαη ζε 

δχν κέξε. Σν πξψην αθνξά ηε εξκελεία ζε έλα πξψην επίπεδν κε ηελ ρξήζε ησλ 

πεξηγξαθηθψλ κεζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS, θαη ην δεχηεξν πνπ εκπίπηεη θαη απηφ ζηελ 

ελφηεηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο κε ζθνπφ λα 

θαηαδεηρηνχλ νη ζρέζεηο ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γεληθφηεξσλ θαηεγνξηψλ κε θάζε 

εξψηεκα ηεο θαηεγνξίαο. Βέβαηα, ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζεο φπσο πξνειέρζε 

ζηελ πεξίιεςε δελ αθνξά φια ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, αιιά κφλνλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα. Ζ ρξήζε ηνπ γεληθφηεξνπ ηίηινπ είλαη πεξηγξαθηθήο ζεκαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

ην παξψλ θεθάιαην δηελεξγείηαη κηα αλαζθφπεζε - αλάιπζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

βηβιηνγξαθίαο, δειαδή ησλ βηβιίσλ δηα κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλαλ νη αλαθνξέο ζε ζέκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ βηβιηνγξαθία, επηκεξίδεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο 

ή ζεκαηηθά πεδία κε ζπκπιήξσκα, ηελ βηβιηνγξαθία ηεο ζηαηηζηηθήο. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

βηβιηνγξαθία θαιχπηεη ηξεηο ηνκείο. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ν 

νπνίνο απνηειεί κηα θαηεγνξία ηεο επξχηεξεο ζα έιεγε θαλείο πνπ είλαη ε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη ζην πιαίζην απηφ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βηβιίσλ κε θχξηα ζεκαηηθή 

ηελ πνηφηεηα γίλεηαη ρξήζε θαη βηβιηνγξαθίαο κε άκεζε αλαθνξά ζηελ δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ζρέζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ηνκέα κε ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

έγθεηηαη ζηελ ζεκαηηθή πνπ είλαη ζπλαθήο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ γεληθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ –

είηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είηε ηνπ ζηελφηεξα δηαρεηξηζηηθνχ ηνκέα- πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πνηφηεηα. Πνηφηεηα πνπ εθθξάδεηαη θαηά ηα άιια θαη κε ηελ αλάιεςε απνθάζεσλ γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Ο δεχηεξνο, ζρεηίδεηαη κε ηελ δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαη 

εηδηθφηεξα κε ην πεδία ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε δηεξγαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ζηξαηεγηθέο πνηφηεηαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζίγνληαη ζέκαηα 

ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία 

θάπνηαο νξγάλσζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πνηφηεηα. Δπηπξφζζεηα, ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνηφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε θαη κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Ο ιφγνο, γηα 

ηελ ζεψξεζε απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο αθνξά πεξηζζφηεξν  ηελ ζρέζε βαζηθψλ 

ζπληζησζψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αλ θαη ν 

ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δηαθέξεη, φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλσηέξσ. Οη ζθνπνί ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αθνξνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ. ηνλ ηξίην ηνκέα, ή ηελ ηξίηε θαηεγνξία, αλαθέξεηαη ην κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο κε 

αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε. Γηαπηζηψλεηαη, ελ πνιινίο, 

φηη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε σο ηνκέαο απνηειεί κηα θαηεγνξία –ή ππνθαηεγνξία- ή έλα 

παξάγσγν ζα έιεγε θαλείο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έηζη, γίλνληαη αλαθνξέο ζε κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φπσο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε κηα πνηνηηθή θαηά ηα άιια πνξεία ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γίλνληαη αλαθνξέο ζε κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο 
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πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ςπρνινγηθφ παξάγνληα. Γειαδή, ην κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, γίλνληαη αλαθνξέο ζηα 

πνξίζκαηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. Αλαθέξνληαη 

δειαδή, ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ην 

γλσζηηθφ παξάγνληα. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζε κηα 

έξεπλα.  

Αλαιπηηθφηεξα ε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη ηελ θάησζη δηάξζξσζε.   

Α) Πξώηε θαηεγνξία – Βηβιηνγξαθία κε αλαθνξέο ζηελ πνηόηεηα. 

ην βηβιίν ηνπ Mauch, P. (2010) δίδνληαη ηα ζηάδηα κηαο πνξείαο –«νξγάλσζε», 

«ζρεδηαζκόο», «έιεγρνο», «ζηειέρσζε», «ππνθίλεζε» (Mauch, P., 2010: 1-91) (θεθάιαηα 1-5) 

πνπ δηαρεηξηζηηθά, έρεη σο ζηφρν ηελ πνηφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε νξγάλσζε πνπ παξνπζηάδεη ην 

βηβιίν έρεη έλαλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ζε θάζε ζηάδην αλαθέξνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θάζε ζηαδίνπ κε επηπξφζζεηε αλαθνξά θαη ζηα εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ επηβνεζεηηθά 

πξνο απηήλ ηελ κεηάβαζε. Παξνπζηάδεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κηα εμειηθηηθή δηάξζξσζε ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πνξεία πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πνηφηεηαο ζε 

επίπεδν δηαρείξηζεο. 

Σν βηβιίν ησλ George, S., and Weimerskirch, A. (1994), πξνζεγγίδεη νιηζηηθά ην ζέκα ηεο 

πνηφηεηαο θαη έρεη κηα ηφπνλ ηηλά εξγαιεηαθή πξννπηηθή φπσο θαη ην πξνεγνχκελν. 

Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ αλάιπζε ηεο πηνζέηεζεο θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ απφ 

εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνζεγγίδνπλ θάζε ηνκέα θαη 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ εκβάζπλζε αιιά θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ επηινγψλ κε ηηο αξρέο ηνπ 

«ζύγρξνλνπ δηαρεηξηζηηθνύ ππνδείγκαηνο», πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο «αλάγθεο ηνπ 

πειάηε» (George, and Weimerskirch, 1994: 2-4). Καηαδεηθλχνπλ, φηη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζε θάπνην βαζκφ επηβεβιεκέλε θαη ζα έπξεπε λα δηέπεη 

θάζε ηνκέα κηαο νξγάλσζεο.  

Σν βηβιίν ηνπ Γεξβηηζηψηε (Γεξβηηζηψηεο, Κ. Ν., 2005), αλαθέξεηαη ζηελ επξχηεξε 

ζεκαηηθή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο πνηφηεηαο, αθνχ αλαθέξνληαη πξαθηηθέο θαη 
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δηεξγαζίεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

νιηθήο πνηφηεηαο, φπσο: ηα «εξγαιεία γηα ηελ δηνίθεζε ηεο νιηθήο πνηόηεηαο», ε «πνηόηεηα 

εμππεξέηεζεο» ησλ «πειαηώλ», νη «βειηηώζεηο κε ηελ κέζνδν αλάπηπμεο ηεο πνηόηεηαο», ηελ 

πξνζνρή ζην «αλζξώπηλν δπλακηθό», ηελ «βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο», ηνλ «ζρεδηαζκό ηεο 

πνηόηεηαο», ηνλ «έιεγρν ηεο πνηόηεηαο», «ηελ ζύγθξηζε δηεπηρεηξεζηαθώλ επηδόζεσλ-

benchmarking». (Γεξβηηζηψηεο, 2005: 101-127, 215-234, 271-287, 131-159, 239-267, 399-

432, 351-365, 321-347). 

Σν βηβιίν ησλ Preedy, M., Glatter, R., and Levačić R.,(1997), αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαρείξηζε θαη εηδηθφηεξα ηελ «ζηξαηεγηθή», ηελ «πνηόηεηα» θαη ηνπο «πόξνπο». Βέβαηα ε 

δηαρείξηζε αλαιχεηαη ζην επίπεδν θάπνηνπ θνιιεγίνπ ή ζρνιείνπ, σζηφζν, ζα κπνξνχζε λα 

αθνξά θαη ηελ δηαρείξηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Αλαιπηηθφηεξα 

ζην βηβιίν, αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζεκαηηθψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθήο πθήο ζέκαηα. ε φ,ηη αθνξά 

ηελ πνηφηεηα ην βηβιίν αξρηθψο δηελεξγεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ 

ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνηφηεηα, ην βηβιίν αλαθέξεηαη ζε πνηνηηθά ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο 

πνηφηεηαο, φπσο ηα «δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα πνηόηεηαο» (Preedy, Glatter, and Levačić, 

1997: 14). ην ζέκα ηεο «ζπλερνύο βειηίσζεο» ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην θαη 

ε «ζηξαηεγηθή» πξνο εθαξκνγή (Preedy, Glatter, and Levačić, 1997: 38-41). Πεξαηηέξσ ην 

βηβιίν θάλεη ιφγν γηα κηα θνπιηνύξα ή λννηξνπία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ γεληθφηεξσλ 

«αιιαγώλ» θαη βειηίσζεο ζε ζρέζε κε ην γεληθφηεξν πιαίζην δηαδηθαζηψλ (Preedy, Glatter, 

and Levačić, 1997: 40 & 66-76). Γεληθφηεξα, ζην βηβιίν ζίγνληαη ζεκαηηθέο πνηφηεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ «κάζεζε» (Preedy, Glatter, 

and Levačić, 1997: 91-101), γηα ηελ «δηδαθηέα ύιε» (Preedy, Glatter, and Levačić, 1997: 79-

90), ηελ «δηαρείξηζε ησλ πόξσλ» (Preedy, Glatter, and Levačić, 1997: 127-136) θαη ηελ 

«ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε» (Preedy, Glatter, and Levačić, 1997: 183-192).  

Σν βηβιίν ηνπ Θεξίνπ, Ν., (2014), αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Βέβαηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιεςε ζηξαηεγηθψλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ. ε ζρέζε κε ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο απηφ πνπ αθνξά 

ηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ηα «κνληέια απνθάζεσλ» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί (Θεξίνπ, 2014: 34-55).    
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Οη Munro-Faure, and Mundo-Faure, M. (1992), αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νιηθή πνηφηεηα. Αλαιπηηθφηεξα, πξνηείλνπλ κεηά απφ 

ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ζπλεπάγνληαη, ηελ 

«ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηώλ» (Munro-Faure, L. and Mundo-Faure, 1992: 44-60), 

ψζηε λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ «εζσηεξηθώλ» θαη 

«εμσηεξηθώλ» πειαηψλ (Munro-Faure, and Mundo-Faure, 1992: 16-23). Γεληθφηεξα, δηα 

κέζσ θάπνησλ ππνζέζεσλ θαη πεξηπησζηνινγηψλ, θαηαδεηθλχνληαη επξχηεξα, δηάθνξεο 

ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νιηθή 

πνηφηεηα, φπσο ν «ηερληθόο ζρεδηαζκόο» («engineering departments») ησλ «δηαδηθαζηώλ» 

(Munro-Faure, and Mundo-Faure, 1992: 169), ε εχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο (Munro-Faure, and Mundo-Faure, 1992: 195-227). Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί πσο ην βηβιίν θαιχπηεη ην ζχγρξνλν κνληέιν δηαρείξηζεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

πνηφηεηα αιιά θαη επξχηεξεο ζεκαηηθέο. Πξνηείλνληαη δε θαη ηερληθά εξγαιεία αιιά θαη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ζχγρξνλν θαηά ηα άιια δηαρεηξηζηηθφ κνληέιν (Munro-

Faure, and Mundo-Faure, 1992: 145-194).  

ην βηβιίν ηνπ παλνχ (παλφο, Α., 1993), πέξα απφ ηελ πξνζέγγηζε ζηελ εξκελεία γηα ηελ 

«πνηόηεηα» θαη ηελ «νιηθή πνηόηεηα», δίδνληαη ηα ζηάδηα θαη νη «αξρέο ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο». Ζ ζεκαηηθή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο πξνζεγγίδεηαη ζηελ βάζε θάπνησλ κνληέισλ 

δηαρείξηζεο (παλφο, 1993: 28-39), έηζη, αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ηερληθέο κνληέισλ 

δηαρείξηζεο θαηά ην ζηάδην εθαξκνγήο. Πεξαηηέξσ, ε πνηφηεηα θαηά ην ζηάδην ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο ή ππεξεζίαο πξνζεγγίδεηαη ζα έιεγε θαλείο 

νιηζηηθά, ππνγξακκίδνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα αιιά θαη ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηελ 

δηάζεζή ηεο θάζε επηρείξεζε –ή ππεξεζία- γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνξείαο 

ηεο (παλφο, 1993: 109-177).  

ην βηβιίν ηεο Μπξίληα (Μπξίληα, Β., 2008), δίδνληαη νη επηζηεκνληθέο βάζεηο ηεο δηνίθεζεο 

(Μπξίληα, 2008: 42-47) θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζην πεδίν ηεο «δηνίθεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο» (Μπξίληα, 2008: 65-73 & 93-103). Βέβαηα, δελ πξφθεηηαη γηα ηελ δηνίθεζε κηαο 

κνλάδαο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ελφο θέληξνπ, σζηφζν, ε ζεσξεηηθή βάζε ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ «δηνίθεζε», φπσο θαη ησλ άιισλ ηνκέσλ ηνπ πνπ παξαηίζεληαη ζην βηβιίν, ζπκθσλνχλ 

φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ έλα θέληξν 

ελειίθσλ. Γεληθφηεξα, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (Μπξίληα, 2008: 75-89, 109-127, 129-153, 157-186, 167-199, 203-

210, 213-227) αιιά αλαθέξνληαη θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε θάπνησλ 
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θνηλσληθψλ παξακέηξσλ. Δπηπξφζζεηα, ή αλαθνξά ζην πεδίν ησλ «αλζξώπηλσλ πόξσλ» 

ζπλδέεηαη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (Μπξίληα, 2008: 235-257). 

Δλψ, νη αλαθνξέο ζηελ ζεκαηηθή ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο» ζπλδένληαη κε ηελ δηαρείξηζε 

δηαδηθαζηψλ –ήηνη, ηα ζηάδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο- πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα αιιά θαη κε ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

(Μπξίληα, 2008: 259-299). ην πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ γηα ηελ δηνίθεζε αιιά 

θαη ηελ πνηφηεηα, δηελεξγείηαη κηα πξνζέγγηζε «δηαρεηξηζηηθώλ κνληέισλ» πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζηελ βάζε ησλ επηδηψμεσλ πνπ έρεη ε νξγάλσζε θαη ηαπηφρξνλα 

θαηαδεηθλχνπλ, ηα γεληθφηεξα ζηνηρεία ή ην επίπεδν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Έηζη, ζπλεπάγεηαη κηα ζχγρξνλε ηάζε ζην πεδίν ηεο δηνίθεζεο ε νπνία απφ ηελ 

άιιε, ζπλδέεηαη κε λένπο ηνκείο ή πεδία εξκελείαο ηεο (Μπξίληα, 2008: 317-328, 328-343, 

361-370). Γίδνληαη νη ζεσξεηηθέο εθδνρέο-ηνπνζεηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ «δηνίθεζε 

αιιαγώλ» (Μπξίληα, 2008: 354-361) Καη ηέινο, αλαθέξεηαη ζηνλ λέν ηξφπνλ ηηλά 

πξνζαλαηνιηζκφ αιιά θαη ζηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ αθ’ ελφο ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη αθ’ εηέξνπ, νη εηαηξίεο, ή νη ππεξεζίεο, φπσο νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ζην 

πεξηβάιινλ ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» (Μπξίληα, 2008: 370-373). 

ην βηβιίν ηνπ Σζηφηξα (Σζηφηξαο, Γ., 2002), αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο αθνχ 

ζπλδέεηαη κε ηηο θχξηεο γξακκέο ζθέςεο ησλ κειεηεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ 

(Σζηφηξαο, 2002: 13-25, 32-46). Ζ έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηνπο ηνκείο ηεο «παξαγσγηθόηεηαο» 

(Σζηφηξαο, 2002: 40-41), ηνπ «θόζηνπο» (Σζηφηξαο, 2002: 42-46), αιιά θαη ηνπ «ειέγρνπ» 

(Σζηφηξαο, 2002: 58-89) ζηελ βάζε ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηεο ζηαηηζηηθήο κε ηελ 

παξάιιειε –θαη παξαδεηγκαηηθή ζε θάπνηνλ βαζκφ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ- 

θαηαγξαθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Taguchi (Σζηφηξαο, 2002: 86-87). Απφ ηελ άιιε, ε 

δηαρείξηζε κηαο «νξζνινγηθνύ» ηχπνπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ππεξεζηψλ, έρεη άκεζε ζρέζε θαη αλαθνξά κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο γηα 

ηελ «δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο» (Σζηφηξαο, 2002: 92-125). Δλέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο». Οη αμησκαηηθέο ζέζεηο ζα έιεγε θαλείο, γηα ηελ 

πηνζέηεζε κηαο δηαρείξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ νιηθή πνηφηεηα ζπλδένληαη κε ηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ θαζηέξσζε ελφο πξνηχπνπ 

δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ εθθξάδνληαη νη πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο αιιά θαη νη ζηφρνη ηεο 

δηαρείξηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ νιηθή πνηφηεηα. Οη δε δηαθνξέο, κεηαμχ ηεο λέαο ζεσξεηηθήο 

εθδνρήο, ή ησλ αληηιήςεσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ βάζε ησλ λέσλ αλαθπφκελσλ αλαγθψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν πεξί δηαρείξηζεο θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ ελεξγεηψλ γηα ηελ 



7 
 

πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο, θαηαδεηθλχνληαη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο θαη 

εξγαιείσλ εξκελεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζπλάδνπλ κε ηα πηνζεηεκέλα πξφηππα ελεξγεηψλ, 

απφ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ πνηφηεηα κε ηελ θαη’ επέθηαζε «ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε» (Σζηφηξαο,  

2002: 132-166)  

Οη Goetsch, D., and Davis, S. B., (2013), ζηελ εθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα 

ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζή ηνπο γηα ην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο 

εζηηάδνπλ ζε ζεκαηηθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο 

πνηφηεηαο αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαιχνπλ 

ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο πνηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαηάδεημε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ «νιηθή πνηόηεηα» Goetsch, and Davis, 2013: 3-33). 

πλδένπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

«δηεζλνύο αληαγσληζκνύ» (Goetsch, and Davis, 2013: 30-31, 37-65), θαη ηελ «δηακόξθσζε 

ζηξαηεγηθώλ» (Goetsch, and Davis, 2013: 56-57, 71-77, 86-97, 103-104), γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ. Δζηηάδνπλ ζηελ δηαρείξηζε παξαγφλησλ πνπ έρνπλ θάπνην 

θνηλσληθφ ππφβαζξν. Αλαιχνπλ ην πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ «πειάηε» (Goetsch, and 

Davis, 2013: 156-157, 201-234 & 487-488). πλδένπλ ηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ κε ην 

ηνπηθφ αιιά θαη ην «δηεζλέο» επίπεδν. Γίδνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ησλ λννηξνπηψλ θαη 

εμεγνχλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ ζηήξημε κηαο θαηεχζπλζεο πξνο ηελ νιηθή πνηφηεηα. Απφ 

ηελ άιιε, δηαηππψλνληαη «ζηξαηεγηθέο» γηα ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο ζέζεο θαη αλαιχνπλ ζε 

θάπνηα θνηλσληθή βάζε ηηο παξακέηξνπο αληίζηαζεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (Goetsch, 

and Davis, 2013: 171-197). Αλαιχνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ κηαο νξγάλσζεο, ππφ ην επξχηεξν πξίζκα κηαο πνξείαο πνπ 

ηείλεη πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο (Goetsch, 

and Davis, 2013: 180-182). Αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο «εγεζίαο» θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηεο «δηαρείξηζεο» («management») θαη πξνθχπηεη, φηη ε επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο ε «εθπαίδεπζε» θαη ε «επηκόξθσζε» ησλ ζηειερψλ ή ππεξεζίαο, 

απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο ζηελ φιε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ πηνζέηεζε αξρψλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο νιηθήο πνηφηεηαο (Goetsch, and Davis, 2013: 265-311 & 357-

392, 399-448). Έηζη, αλαθέξνληαη θαη ζηνλ ηνκέα ή πεδίν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

«δηαζθάιηζε» ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ πνηφηεηα, πνπ απφ ηελ άιιε 

κεξηά, απνηεινχλ δείθηεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο» (Goetsch, 

and Davis, 2013: 513-533). Γηελεξγείηαη ε ζχλδεζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ κε ηνλ 
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ηνκέα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηελ βάζε αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ –ήηνη 

αλαιχζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ-, ηαθηηθή πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

δηνίθεζεο πνπ είλαη ζχζηνηρε κε ηηο «αξρέο ηεο νιηθήο πνηόηεηαο» (Goetsch, and Davis, 2013: 

537-601 & 611-646). Καηά ζπλέπεηα, ππνγξακκίδεηαη θαη ν ηνκέαο ησλ «πιεξνθνξηώλ», 

αθνχ απνηεινχλ ηα ζηνηρεία επάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηνχλ νη «απνθάζεηο» (Goetsch, and 

Davis, 2013: 637-641). Δκθαλήο, είλαη θαη απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ ζπγγξαθέσλ ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ «ζπλερή 

βειηίσζε» ηεο πνηφηεηαο (Goetsch, and Davis, 2013: 653-672 & 675-723 & 735-783). 

πλάγεηαη ηέινο, φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο απαηηεί έλαλ 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζπληζηψζεο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ 

ηα δηαθνξεηηθά πεδία ζρέζεσλ αιιά θαη ζπζρεηίζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζεκαηηθψλ 

(Goetsch, and Davis, 2013: 929-941).   

Σν πεξηγξαθηθφ θαηά ηα άιια, βηβιίν ησλ Dale, B., and Cooper, C., (1992), αθνξά ηελ 

«δηαρείξηζε νιηθήο πνηόηεηαο» θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηνπο «αλζξώπηλνπο πόξνπο», ζπλδέεη 

δειαδή ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έηζη, 

αλαθέξνπλ ηελ «ππνθίλεζε» ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ απνδνρή ηνπ κνληέινπ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ ζπλεπάγεηαη, ηελ δεκηνπξγία «νκάδσλ εξγαζίαο» πνπ λα δηέπνληαη απφ κηα 

αλάινγε θνπιηνχξα θαη λννηξνπία γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ κνληέινπ, ηελ 

«εκπινθή» φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο (Dale, and Cooper, 1992: 80-

90 & 110-122 & 125-135). Δπηπξφζζεηα, ζπλδένπλ ηελ νιηθή πνηφηεηα κε ηελ πηνζέηεζε 

«ζηξαηεγηθώλ αιιαγώλ» πνπ λα ιεηηνπξγνχλ επηβνεζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πεξαηηέξσ βειηίσζεο (Dale, and Cooper, 1992: 100-107). Σέινο, αλαθέξνληαη ζηελ 

«ηαπσληθή πξνζέγγηζε» γηα ηελ νιηθή πνηφηεηα (Dale, and Cooper, 1992: 137-167).  

ην βηβιίν ησλ Dale, B., Cooper, C., and Wilkinson, A., (1997), πέξα απφ ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ «πνηόηεηα» (Dale, Cooper, and Wilkinson, 1997: 38-67), 

ε «δηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο» (Dale, Cooper, and Wilkinson, 1997: 2-35), εμεηάδεηαη απφ 

ηελ ζθνπηά ησλ «αλζξώπηλσλ πόξσλ» (Dale, Cooper, and Wilkinson, 1997: 70-92 & 188-

207).  Έηζη, ζίγεηαη ε «αληίζηαζε» ζηελ κεηαιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ε πηνζέηεζε 

ελφο κνληέινπ πνπ λα ζηνρεχεη ζε δηαδηθαζίεο «βειηηζηνπνίεζεο» ηεο παξερφκελεο 

«πνηόηεηαο» (Dale, Cooper, and Wilkinson, 1997: 162-186).  

Σν βηβιίν ηνπ Εαβιαλνχ  (Εαβιαλφο, Μ., 2003), ζρεηίδεηαη κε ηελ «δηνίθεζε ηεο νιηθήο 

πνηόηεηαο» ζηελ «εθπαίδεπζε». Αλ θαη επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ «ζρνιηθή 
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εθπαίδεπζε», εληνχηνηο αλαθέξεη θάπνηεο έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο (Εαβιαλφο,  2003: 39-49, 85-91, 107-111, 

117-122, 131, 209-213) απνηεινχλ έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ «δηνίθεζε ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ», ή «ζρνιείσλ» θαη ησλ γεληθφηεξσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ζην νπνίν 

αληρλεχνληαη παξάκεηξνη θαη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαη 

ζε έλα Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Σν βηβιίν ηνπ Arcaro, S.J., (1995), απνηειεί κηα πξαγκαηεία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο «δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηόηεηαο» ζηελ «εθπαίδεπζε» (Arcaro, 1995: 1-11 & 27-51, 55-66, 71-146). Βέβαηα, 

αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, εληνχηνηο ηα εξγαιεία θαη νη κέζνδνη (Arcaro, 

1995: 93-108, 109-123, 133), θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ζεκαηηθέο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη κπνξεί 

λα εθαξκνζηνχλ θαη ζην πεξηβάιινλ ελφο θέληξνπ δηα βίνπ κάζεζεο. Έηζη, ε «εθαξκνγή» 

ηεο «κεζνδνινγίαο ηνπ Deming» (Arcaro, 1995: 63-66) θαη γεληθφηεξα, ν «ζρεδηαζκόο» κε 

ζηφρν ηελ πνηφηεηα απνηειεί έλα θνηλφ ζηνηρείν αλαθνξάο.     

Σν βηβιίν ηνπ Λνγνζέηε (Λνγνζέηεο, Ν., 2005), πέξα απφ ηελ αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο ησλ 

θπξηφηεξσλ εθθξαζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο, δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ζα έιεγε 

θαλείο, ζηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ «κέηξεζε» ησλ δηαζηάζεσλ ηεο (Λνγνζέηεο,  2005: 

155-190, 211-237, 254-273). Έηζη, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί πσο ην βηβιίν ηζνξξνπεί 

αλάκεζα ζηα ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα γηα ηελ «πνηόηεηα» θαη ηελ πξάμε πνπ αθνξά ηελ 

κεζνδνινγία εθαξκνγήο ησλ ηερληθώλ εξγαιείσλ. 

Σν βηβιίν ηεο Πεηξίδνπ (Πεηξίδνπ, Δ., 2011) αλαθέξεηαη ζηηο ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ «δηαρείξηζε» («κάλαηδκελη»). Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

«δηνίθεζεο εηαηξεηώλ ή νξγαλώζεσλ». Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν έρεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

«δηνίθεζε». Έηζη, ζρεηηθά κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ βηβιίνπ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία νη θχξηνη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε έξεπλα.  Έηζη θάπνηα απφ ηα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ αθνξνχλ 

ηνλ ξφιν ηεο δηαρείξηζεο, ζηα πιαίζηα ησλ «κε εκπνξηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ νξγαληζκώλ» 

(Πεηξίδνπ, 2011: 53-60). Παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα «ραξαθηεξηζηηθά» ησλ δηαθνξεηηθψλ 

«νξγαλώζεσλ» - «επηρεηξήζεσλ» ζε ζρέζε κε ην ηη εθπξνζσπνχλ αιιά θαη ηνλ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη (Πεηξίδνπ, 2011: 64-89). Λακβάλνληαη ππφςε νη 

«θνηλσληθέο» θαη «νηθνλνκηθέο» παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην «πεξηβάιινλ» ηεο 

νξγάλσζεο (Πεηξίδνπ, 2011: 119-191). Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ 

πνπ επηθξαηνχλ φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζεσξεηηθό 
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κνληέιν «δηνίθεζεο ηεο νιηθήο πνηόηεηαο» (Πεηξίδνπ, 2011: 249-260). Απφ ην δεχηεξν κέξνο 

ηνπ βηβιίνπ αλαθέξνληαη ηα φζα έρνπλ ζρέζε κε ηνλ «πξνγξακκαηηζκό» ησλ δηαδηθαζηψλ. 

θαη ηελ πξσηνγελή ζα έιεγε θαλείο αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

ε επηρείξεζε (Πεηξίδνπ, 2011: 280-287). Σέινο, αλαθέξνληαη ηα γεληθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

«επηθνηλσλίαο» θαη ησλ «νκάδσλ» (Πεηξίδνπ, 2011: 263-373)  πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο νξγάλσζεο. 

Σν βηβιίν ησλ Kotter, J. P. and Heskett, J. L., (1992), παξνπζηάδεη έλαλ πιεξνθνξηαθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα. Απφ ηηο αλαθνξέο θαη ηελ δηαζχλδεζε ηεο «εηαηξηθήο θνπιηνύξαο» 

κε ην πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ απηφ πνπ κπνξεί λα ζεκεησζεί 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο, αθνξά ηελ δπλακηθή πνπ ζπλνδεχεη ελ πνιινίο ηελ 

θνπιηνύξα ζην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Kotter, and Heskett, 1992: 7). Σνλ ζεκαληηθφ 

«αληίθηππν» («impact»), ζηελ πεξαηηέξσ δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ (Kotter, and Heskett, 

1992: 11) θαη ηελ –ελίνηε- ζπλεπαγφκελε «αληίζηαζε» ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ αιιαγή 

«λννηξνπηώλ» θαη θαη’ επέθηαζε ηεο «θνπιηνύξαο» θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ απνδνηηθφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ (Kotter, and Heskett, 1992: 

89). ηέθνληαη ζηνλ ξφιν ηεο «εγεζίαο» ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, αιιά θαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελ 

νιίγνηο, ππνζηεξίδνπλ  φηη ε «αιιαγή» ζε ζέκαηα θνπιηνύξαο θαη λννηξνπίαο είλαη 

γεληθφηεξα ζέκα ησλ δηαδηθαζηψλ ζην επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ή ησλ αλζξψπσλ 

πνπ απνηεινχλ ην δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο.   

Σν βηβιίν ησλ Linsday, M. W. and Petrick J. A., (1997), έρεη έλαλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα 

κε θάπνηεο επαγγεικαηηθέο απνιήμεηο. ε έλα πξψην επίπεδν απηφ πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ 

κειέηε ηνπ βηβιίνπ ζπλάδεη κε κηα θαηά ηα άιια, ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ζε φ,ηη αθνξά βέβαηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ, ηερληθώλ αιιά θαη ζηξαηεγηθώλ κε ζέκα 

ηελ επηδίσμε ηεο πνηόηεηαο. Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεθαιαίσλ θαηαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ζηελ εμήγεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηαθαίλεηαη ήδε απφ ην πξψην θεθάιαην φηη νη ζπγγξαθείο 

εκπεξηζηαησκέλα θαη θάλνληαο ρξήζε κηαο ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ αλαιχνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ «αλάπηπμε κηαο νξγάλσζεο». Αλαθέξνπλ ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ «αλάπηπμε ελόο νξγαληζκνύ» θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηξφπνλ ηηλά ησλ 

επηρεηξεκάησλ αλαθέξνληαη ζηηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο παξαδεηγκαηηθψλ ελεξγεηψλ (Linsday, 

and Petrick, 1997: 3-51). Απφ ηελ άιιε ελδπλακψλνπλ ηελ βαζηθή ζέζε αλαθεξφκελνη ζε 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζε επίπεδν νξγάλσζεο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαη, ζε 
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πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ «αλάπηπμε 

εηαηξεηώλ». Πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ κε έλαλ πεξηεθηηθφηεξν ηξφπν ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

αλαθέξνληαη ζην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο πνηόηεηαο (Linsday, and Petrick, 1997: 53-82). 

πλδένπλ ηνπο επηκέξνπο «ζθνπνύο» θαη «ζηόρνπο» κε ηελ ζπλνιηθή ζεψξεζε γηα ηελ 

πνηφηεηα δηα κέζνπ ηεο αλάπηπμεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο. Έηζη, ε δηαδηθαζία «βειηίσζεο» 

ζπλδέεηαη κε ηελ «αλάπηπμε» θαη ηνλ «ζρεδηαζκό» δηαδηθαζηψλ «ζηξαηεγηθνύ» ραξαθηήξα 

(Linsday, and Petrick, 1997: 153-185  & 118-133). Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζεκαηηθή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο θαηαδεηθλχεηαη φηη 

πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα ηξφπνλ ηηλά, επξχηεξε δηαδηθαζία «αλαζρεκαηηζκνύ» φισλ ησλ 

δνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε (Linsday, and Petrick, 1997: 309-365).  

Σν βηβιίν ησλ Σδσξηδάθεο, Κ. θαη Σδσξηδάθε Α. Μ., (2007), έρεη έλαλ επαγγεικαηηθνχ 

ραξαθηήξα. Οη ζεκαηηθέο πνπ αλαιχνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν έρνπλ ζρέζε κε φιν ην 

πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ ή επηρεηξήζεσλ. Θίγνληαη ζεκαηηθέο πνπ πέξα απφ 

ην πιεξνθνξηαθφ ηνπο πεξηερφκελν γηα ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλδένληαη κε 

ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ απνθηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα φηαλ αλαθέξεηαη 

ε «δηαρείξηζε ηεο νιηθήο πνηόηεηαο» (Σδσξηδάθεο, θαη Σδσξηδάθε 2007: 372-386), δίδνληαη 

θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα θαηά ηα νπνία ε εθαξκνγή ηεο έρεη θαη ηνλ αλάινγν αληίθηππν.  

Σν βηβιίν ηνπ Paul T. J. J., (1998), αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ζηελ «δηαρείξηζε» («κάλαηδκελη») 

ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο». Παξνπζηάδεη θαηά έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν ηα επηκέξνπο ζηάδηα ζε θάζε 

μέρσξν ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο-δηνίθεζεο. Έηζη, αλαιχνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ζε ζρέζε 

κε ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνρσξά πξνο ηελ αλάιπζε ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο «δηαρείξηζεο» (Paul, 1998: 30-59). πλέπεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

απνηειεί ν ηνκέαο ηεο «δηαρείξηζεο νιηθήο πνηόηεηαο», φπνπ αλαπηχζζνληαη νη ζεκαηηθέο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο ηεο (Paul, 1998: 64-86). Γίδεηαη, ε αλάιπζε ζην ζεσξεηηθφ 

πεδίν αλαθέξνληαο ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο (Paul, 

1998: 89-108), θαη πξνρσξά, ζηα ζηάδηα ησλ ελεξγεηώλ («πξνγξακκαηηζκφο») πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή (Paul, 1998: 127-147) θαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ «εκπνξηθή πξνώζεζε» (Paul, 1998: 152-170). Δπηπξφζζεηα, ζπζρεηίδεη ην θάζε ηκήκα 

ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

πνηφηεηα. Αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο «εγεζίαο» ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαηηθή ηεο πνηφηεηαο θαη 

δίδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο «ππνθίλεζεο», κηαο ζα έιεγε θαλείο, ςπρνινγηθνχ ηχπνπ 

ζπλζήθεο (Paul, 1998: 186-210). Καηά ζπλέπεηα, αλαθέξεηαη θαη ζηελ «δεκηνπξγία ησλ 

νκάδσλ» θαη ζηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπο ξόιν ζην πεδίν ηεο δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ γηα ηελ 
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επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο (Paul, 1998: 214-236). Χο απφξξνηα ζα έιεγε θαλείο ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ, αλαθέξεηαη ζηνπο «αλζξώπηλνπο πόξνπο», ην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο-

νξγάλσζεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηελ 

«βειηίσζε» ηνπ επηπέδνπ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νξγάλσζεο (Paul, 1998: 

240-254). Δηζάγεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε «κεηαιιαγή» ησλ δηαδηθαζηψλ, δειαδή ηεο 

κεηάβαζεο ηεο νξγάλσζεο ζε θάπνην αλψηεξν επίπεδν πνηφηεηαο (Paul, 1998: 260-284). Οη 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαδηθαζηώλ («έιεγρνο») ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα, 

αιιά θαη ε ρξήζε ησλ καζεκαηηθώλ εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή αληηθεηκεληθψλ 

ζηνηρείσλ, απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ζα έιεγε θαλείο ηεο δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο (Paul, 1998: 288-302 & 306-338).   

Σν βηβιίν ησλ Howe, R. J., Gaeddert, D., and Howe, M. A., (1995), δηαθαηέρεηαη απφ κηα 

θξηηηθή δηάζεζε ζα έιεγε θαλείο γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνηφηεηαο. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ φηη γηα λα ππάξμεη κηα αλάινγε πνηφηεηα πνπ ζα δηέπεη 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο κηαο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα ζηξαηεγηθή 

αλάιπζεο, φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ε νπνία αθνξά ηελ ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 14, 17). 

Έηζη, κέξε απηήο ηεο δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ: ην κέξνο ηεο «επηθνηλσλίαο» πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ «θνηλνπνίεζε» κηαο ζηξαηεγηθήο «αιιαγώλ» (Howe, Gaeddert, and 

Howe, 1995: 33, 35, 37),  αιιά θαη ελφο «νξάκαηνο» (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 47, 

48). Δπηπξφζζεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο αθνξνχλ θαη ηελ «δέζκεπζε» πξνο ηνλ 

«πειάηε» (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 56, 59, 60), αιιά θαη ηελ «δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ» –«επηθνηλσλίαο» - πνπ αλαθχνληαη κεηαμχ «πξνκεζεπηή» θαη «πειάηε» (Howe, 

Gaeddert, and Howe, 1995: 60-64). Απφ ηελ άιιε, θαη ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 

κε ηνπο πειάηεο, θάλνπλ ιφγν γηα ηελ «πνηνηηθή ζεώξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ» («Quality review 

process») (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 72-90). Κηλνχκελνη ζηα ίδηα θαηά ηα άιια 

πιαίζηα αλαζεψξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, αλαθέξνπλ ηελ «δηαδηθαζία TALK» πνπ θνξά ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

δηάθνξεο ζεκαηηθέο. Πεξαηηέξσ, αλαθέξνληαη θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηνπ 

πξνκεζεπηέο ζηελ βάζε κηαο «δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ» κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 103-110). Απηφ πνπ ζπλάγεηαη απφ ηηο 

πξνηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ πνηφηεηα, είλαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε αληηζηνίρηζε ησλ «εζσηεξηθνύ επηπέδνπ 

βειηηώζεσλ» κε ηηο «ζέζεηο ηνπ πειάηε» γηα ηελ πνηόηεηα (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 
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117). Έηζη, ζηελ θάζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πνηφηεηα, 

ζα πξέπεη ην επίπεδν «πιεξνθόξεζεο» ησλ «πειαηώλ» θαη ηνπ «ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ» λα 

«ελζσκαησζεί ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό» (Howe, Gaeddert, and Howe, 1995: 131). Δλ 

ηέιεη, αμησκαηηθά ζα έιεγε θαλείο, πξνηάζζνπλ θάπνηεο γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ ηδέεο γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο. Έηζη, δηαηππψλνπλ φηη ε πνηφηεηα απνηειεί έλα ηξφπνλ ηηλά πεδίν 

πνπ είλαη αλνηρηφ ζε εξκελείεο θαη ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο «νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο», 

ηνλ «ζπλερή επαλαθαζνξηζκό» ηνπ βαζηθνχ δηαηππσζέληνο πιαηζίνπ γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ 

πξνζνρή –ή ηελ «εζηίαζε»- ζηνλ «πειάηε» θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφλ ζηελ βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο (Howe, Gaeddert, 

and Howe, 1995: 143).   

Οη Tenner, A. R., and De Toro, I. J., (1992), ζην βηβιίν ηνπο κε ζεκαηηθή ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, πξνηείλνπλ κηα ζεηξά απφ ζηάδηα κε γεηηληάδνληα ζα 

έιεγε θαλείο, πεδία εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πνηφηεηα. Έηζη, ζε έλα πξψην 

ζηάδην, νξηνζεηνχλ ην πεδίν ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο», κε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξνπζηάδεη αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο ζπζρεηίδεηαη (Tenner, and De Toro, 

1992: 28-35). Γηελεξγείηαη, κηα αλάιπζε ησλ ελλνηώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα θαη 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ν ηνκέαο ησλ «κεηξήζεσλ» ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, παξνπζηάδεη κηα 

δηαζηξσκάησζε πνπ αθνξά, ηελ «δηαδηθαζία», ηα «ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο» θαη ην 

«ηειηθό απνηέιεζκα» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πειάηε (Tenner, and De Toro, 1992: 44). ην 

επφκελν ζηάδην, δηελεξγείηαη κηα αλάιπζε ηνπ βαζηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηνλ πειάηε. 

Έηζη, ηαπηνπνηνχληαη νη «αλάγθεο» θαη νη «πξνζδνθίεο» ηνπ πειάηε θαη δίδεηαη έλα πιαίζην 

ησλ πνηνηηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξντόληνο πνπ απνηείλεηαη ζηνλ πειάηε (Tenner, and De 

Toro, 1992: 50-59 & 62-67). Αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

«απνδνηηθόηεηα» ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πνηφηεηα, κπνξεί λα 

«κεηξεζεί» ζηελ βάζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε (Tenner, and De Toro, 1992: 82-93). Σν 

επφκελν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Αλαθέξεηαη γεληθφηεξα 

ζε πεδία εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο». Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξνληαη θαη θάπνηεο «ζηξαηεγηθέο βειηηζηνπνίεζεο» θαη θαζνξίδνληαη νη ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «δηαδηθαζία» (Tenner, and De Toro, 1992: 97-108). Δπηπξφζζεηα, 

πξνηείλεηαη ην «κνληέιν έμη ζηαδίσλ» πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο 

ππφ έλα πξίζκα ζπζηεκαηηθήο ζεψξεζεο (Tenner, and De Toro, 1992: 109-120). Ο ηνκέαο 

ησλ κεηξήζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζεσξείηαη φηη αθνξά ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ «δηαδηθαζία», ηα ελ πνιινίο «πξνζδνθώκελα» «ραξαθηεξηζηηθά» απφ ηνλ 
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πειάηε θαη ην «απνηέιεζκα» ήηνη, ην πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο (Tenner, and De Toro, 1992: 

127-129). ην επφκελν ζηάδην, αλαθέξνληαη ζηελ «εκπινθή» φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο βειηίσζεο. Έηζη, αλαθέξνληαη ζηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ: ηελ «εγεζία», ηηο «νκάδεο εξγαζίαο» θαη ηνπο «πξνκεζεπηέο» (Tenner, and De Toro, 

1992: 159-175 & 177-195 & 197-204). Γηα ηελ επίλεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ βειηηζηνπνίεζεο 

αλαθέξνπλ θαη ηηο «ζηξαηεγηθέο» πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ (Tenner, and De Toro, 1992: 

207-214). πλεπάγεηαη φηη ε πηνζέηεζε ησλ «ζηξαηεγηθώλ βειηηζηνπνίεζεο» ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη απφ ηελ «εθπαίδεπζε» θαη ηελ «επηκόξθσζε» ησλ εξγαδνκέλσλ (Tenner, and 

De Toro, 1992: 215-231) θαη δίδνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθνινπζνύκελσλ ζηξαηεγηθώλ απφ 

εηαηξείεο. 

 

Β) Γεύηεξε Καηεγνξία - Βηβιηνγξαθία κε αλαθνξέο ζηνπο Αλζξώπηλνπο Πόξνπο. 

Ζ βηβιηνγξαθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αθνξά γεληθφηεξα ηελ ζηξαηεγηθή ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, δειαδή ησλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ θαη ην πξνζσπηθφ 

ησλ εηαηξεηψλ. Έηζη, ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαθέξνληαη ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.   

Σν βηβιίν ηνπ Armstrong, M., (2003) απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ 

ηνκέσλ θαη ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Έηζη, 

ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν αλάκεζα ζηηο ζεκαηηθέο πνπ θαιχπηεη είλαη θαη ν ξφινο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ σο «θεθαιαίνπ» γηα ηελ «απνδνηηθόηεηα» ηεο επηρείξεζεο (Armstrong, 

2003: 3-20). Αλαιπηηθφηεξα, ην βηβιίν πέξα απφ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο αλαιχεη 

ιεπηνκεξψο ζα έιεγε θαλείο ηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη ην ηκήκα, δίδεη 

θαη ην «πιαίζην αμηνιόγεζεο» γηα ην επίπεδν ππνζηήξημεο ζε φ,ηη αθνξά ην «πιενλέθηεκα» 

κηαο εηαηξείαο έλαληη ησλ άιισλ ζην λα θάλεη κηα πςεινχ επηπέδνπ δηαρείξηζε ζηνλ ηνκέα 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο (Armstrong, 2003: 21-36 & 59-88). Ο «ζηξαηεγηθόο ξόινο» 

ησλ «αλζξώπηλσλ πόξσλ» απνηειεί έλα πεδίν πνπ ζπκβάιεη ζηελ «πνηόηεηα» ησλ 

«δηαδηθαζηώλ» αιιά θαη ηνπ «απνηειέζκαηνο». Έηζη, απηφ πνπ σζεί ηελ εηαηξεία πξνο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο απνηειεί θαη ε «ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ». 

Ο Armstrong, αλαιχεη ιεπηνκεξψο ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλαθέξνληαο ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο πνπ απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ζπλδένληαη ζαθψο κε ηελ «απνηειεζκαηηθόηεηα» ζε επίπεδν δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο 

(Armstrong, 2003: 103-127). Έλαο ηνκέαο πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί είλαη θαη απηφο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ «δηαρείξηζε ηεο γλώζεο» εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο, 
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απνηειεί έλα απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ ησλ εηαηξεηψλ. 

Απνηειεί θαη έλαλ δείθηε ζα έιεγε θαλείο, γηα ην επηθξαηψλ θιίκα ηεο λννηξνπίαο πνπ δηέπεη 

κηα επηρείξεζε (Armstrong, 2003: 159-172). Ο Armstrong, ζηελ γεληθφηεξή ηνπ αλάιπζε 

αλαθέξεη θαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αιιαγψλ, 

αιιά θαη ηηο επηθαηλφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ γηα ζηξαηεγηθέο αιιαγέο θαη ησλ 

κειώλ ηεο νξγάλσζεο. Σεθκαίξεηαη, απφ ηνλ ίδην φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη 

ην ηκήκα απνηειεί κηα κεηαβιεηή ζηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξίαο, θάηη πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε επίπεδν δηαρείξηζεο. Δπηδίσμε ζε επίπεδν εηαηξίαο 

πνπ ζπλάδεη κε ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Armstrong, 2003: 141-

145 & 361-386 & 525-527). Έηζη, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε πξαθηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο 

εηαηξίαο γεληθφηεξα. Ζ «κάζεζε» ήηνη, ην απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο «επηκόξθσζεο» 

θαη ηεο «εθπαίδεπζεο» εληφο ησλ εηαηξηψλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε αλζξψπσλ θαη δηαδηθαζηώλ (Armstrong, 2003: 525-527 & 529-547).   

Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ηνπ Armstrong, M., (1992), απνηειεί κηα ζπλεξγαζία κε άιινπο 

ζπγγξαθείο γηα ηελ ζεκαηηθή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ επηηπρία ηεο εηαηξίαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην βηβιίν ζε φ,ηη αθνξά ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή ζην ηκήκα ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γεληθφηεξε «ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο» 

(Armstrong, Cooke, R., 1992: 25-44). Σν βηβιίν πέξα απφ ην πεδίν ηεο «ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο» εζηηάδεη θαη ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ γηα ηελ 

θαηάθηεζε ελφο ηθαλνχ επηπέδνπ ζην πεδίν ηνπ «αληαγσληζκνύ» (Armstrong, Spellman, R., 

1992: 61-78). πλδέεηαη, κε ζέκαηα δηαρείξηζεο πνπ άπηνληαη ζε πνιιά κε ην ηκήκα ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, φπσο «νη πνηνηηθέο» δηαζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Armstrong, 

Philpott and Sheppard, 1992: 98-115). Απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη ν ξφινο ηεο 

«επηθνηλσλίαο» ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

«θνπιηνύξα» ηεο επηρείξεζεο γηα κηα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη αιιαγή αιιά θαη κε ηελ 

«ελεξγό ζπκκεηνρή» φισλ ησλ «εξγαδνκέλσλ» ζηηο δηαδηθαζίεο (Armstrong, Platts and 

Soutball, 1992: 150-164). Ο ξφινο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο «νιηθήο 

πνηόηεηαο» έγθεηηαη ζην φηη ε ζηξαηεγηθή ιακβάλεη ππφςε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (Armstrong, Collard, R., 1992: 165-176). Έηζη, 

πέξα απφ ηηο γεληθέο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλεηαη κηα ζηξαηεγηθή, ην ηκήκα ησλ 
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αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο 

κε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ άπηνληαη ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. 

ην βηβιίν ησλ Bratton, J., and Gold, J., (2003), έρεη κηα επαγγεικαηηθή δηάξζξσζε φπσο 

εμίζνπ θαη εθπαηδεπηηθή, γηα απηφλ ηνλ ιφγν παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο ηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο θαη αλαθέξεηαη. Απηφ βέβαηα πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ 

βηβιίνπ, είλαη ε «ζηξαηεγηθή» ζε φ,ηη αθνξά ην ηκήκα ησλ «αλζξώπηλσλ πόξσλ». Οη 

ζπγγξαθείο, πξνηείλνπλ θάπνηα «κνληέια ζηξαηεγηθώλ» πνπ απνηεινχλ ζύγθιηζε ησλ 

«ζηξαηεγηθώλ ηεο εηαηξείαο» θαη ηνπ ηκήκαηνο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ. Πεξαηηέξσ, 

αλαθέξεηαη φηη ν γεληθφηεξνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαηαδεηθλχεη κηα αλάιεςε 

ζηξαηεγηθήο απφ ην ηκήκα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

βέβαηα, φπσο αλαθέξεηαη, ιακβάλεη ππφςε αθνχ επεξεάδεηαη απφ ηελ «γεληθόηεξε πνιηηηθή» 

θαη γεληθφηεξα, απφ «παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο», πνπ απνηεινχλ θχξηεο ζπληζηψζεο γηα 

ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή απφ ην ηκήκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Σεθκεξηψλνπλ, κε 

αλαθνξέο ζηελ βηβιηνγξαθία, φπνπ δηαθαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξφκελεο ζπληζηψζεο 

δηαθέξνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη (Bratton, and Gold, 2003: 

37-65 & 77-106 & 316-349).   

 

Γ) Σξίηε Καηεγνξία – Βηβιηνγξαθία κε αλαθνξέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηελ 

Γηα Βίνπ Μάζεζε. 

Σν βηβιίν ηεο ηπεηάλνπ (ηπεηάλνπ, Α., 2014), αθνξά ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε. Αλαιπηηθφηεξα ζην πξψην θεθάιαην δίδεηαη ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαθέξνληαη ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη πνιηηηθέο αλάιεςεο 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. ην ηέηαξην θεθάιαην, 

αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, αιιά θαη νη απνθάζεηο γηα 

πξνγξάκκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε. ε φ,ηη αθνξά ηελ Γηα Βίνπ 

Μάζεζε, αλαιχεηαη ην πιαίζην ηεο, δηαηππψλεηαη φηη ε Γηα Βίνπ Μάζεζε απνηειεί κέξνο 

ησλ πνιηηηθψλ αλάιεςεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. Οη ζηφρνη αθνξνχλ 

πνιιά αιιειεμαξηψκελα ζα έιεγε θαλείο πεδία, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαζηάζεηο πνπ ελ 

πνιινίο, έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία. Έηζη,  ε «πνηνηηθή» δηάζηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπκπιέθεηαη κε ηελ «θνηλσληθή» αθνχ πξνσζνχληαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνο φινπο ηνπο επξσπαίνπο. Ζ θνηλσληθή έρεη θνηλά ζεκεία αλαθνξάο κε ηελ «νηθνλνκηθή» 

θαζψο νη αλάγθεο εθθξάδνπλ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Ζ νηθνλνκηθή κε ηελ «ηερλνινγηθή» 
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δειαδή ηελ δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ –φπσο ηεθκαίξεηαη- αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ. Οξηνζεηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ηα δηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο 

(ηπεηάλνπ, 2014: 119-130).  

Σν βηβιίν ηνπ Παπαζηάκνπ, ., (1999), αθνξά ηηο έξεπλεο ζην πεξηβάιινλ ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο. πγθεθξηκέλα αθνξά ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο, ή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ νκάδσλ. Σν 

παξψλ βηβιίν απνηειείηαη απφ άξζξα ζπγγξαθέσλ-επηζηεκφλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Σα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν αθνξνχλ: «ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα» (Παπαζηάκνπ, 1999: 55-113), ηηο «δηνκαδηθέο 

ζρέζεηο» (Παπαζηάκνπ, 1999: 143-179), ηελ «θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε» θαη ηε  

«θνηλσληνςπρνινγηθή ηαπηόηεηα» (Παπαζηάκνπ, 1999: 235-429) θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

«θνηλσληθήο επηξξνήο» (Παπαζηάκνπ, 1999: 447-494). Αθνξνχλ ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ νκάδσλ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηβιίνπ έγηλε ζηελ βάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην ηκήκα εθπαίδεπζεο. Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο ρξήζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ ελδερνκέλσο, κπνξεί λα έξζνπλ 

ζηελ επηθάλεηα κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έξεπλα βαζίζηεθε θαη 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο βηβιίνπ φπνπ γεληθφηεξα αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο νκάδεο θαη ηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο (Παπαζηάκνπ, 1999: 9-52).   

Σν βηβιίν ηνπ  Salkind, N. J., (1997), αθνξά ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε. 

Σν αληηθείκελν ηνπ βηβιίνπ αθνξά ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο. Οη ζεκαηηθέο ηνπ θαιχπηνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζεσξήζεηο γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο εζηηάδεη ζην πξψην κέξνο ηνπ 

βηβιίνπ φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ σξίκαλζε (Salkind, 1997: 58-60). Απφ ηελ άιιε ε έξεπλα 

ιφγσ ηνπ εθηεηακέλνπ πεδίνπ ζεψξεζήο ηεο ιακβάλεη ππφςε -φπσο θαη ην πιαίζην ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ππφινηπσλ εξεπλεηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν- ηα 

πνξίζκαηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget, (Salkind, 1997: 252-291) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

γλσζηηθή πιεπξά ηεο κάζεζεο (Salkind, 1997: 298-299, 301-302).  

Σν βηβιίν ηεο Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, Α., (1992) αλαθέξεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο γλσζηηθήο 

ςπρνινγίαο. Έηζη, απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γλώζε (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1992: 23-67, 135), θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηεο. Αθνξά δειαδή ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ γλσζηηθό ηνκέα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σν βηβιίν ηνπ Γεψξγα,  (Γεψξγαο, Γ., 1990), αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. 

Αθνξά ηδηαίηεξα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο (Γεψξγαο, 1990: 121-163, 193-229), δχν 

ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. ην βηβιίν ζε φ,ηη αθνξά 

ηηο πξναλαθεξφκελεο έλλνηεο αλαθέξεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αλαθέξνληαη δειαδή 

πξνζεγγίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ελλνηψλ. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο ζηάζεηο -αθνχ αλαθέξνληαη σο παξάκεηξνο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζεκαηηθψλ 

ζηελ έξεπλα-, εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη 

θάζε ζηάζε (Γεψξγαο, 1990: 126-132). Κάηη πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα ζεσξεηηθά 

ππνδείγκαηα φπσο απηφ ηνπ Katz, γηα ηηο ζηάζεηο (Γεψξγαο, 1990: 153-155).  

 Σν βηβιίν ηεο Φξαγθνπδάθε, Α. (1985), αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα, ηηο ζεσξίεο γηα ηελ θνηλσληθή αληζόηεηα ζην ζρνιηθό ρώξν. 

Βέβαηα, ε γεληθφηεξε ζεκαηηθή ηνπ βηβιίνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαθνξά ηεο έλλνηαο ηνπ 

αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ (Φξαγθνπδάθε, 1985: 23-35). Μηαο ζεσξεηηθήο εθδνρήο πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ζεψξεζεο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηα κέζνπ ηεο «αλάπηπμεο» ησλ 

«ηθαλνηήησλ» ηνπ αηφκνπ (Φξαγθνπδάθε, 1985: 23).  

Σν βηβιίν ηνπ Κφθθνπ, (Κφθθνο, Α., 2005), αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ην πξψην 

κέξνο ηνπ βηβιίνπ δίδνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα, ζην 

πξψην κέξνο δίδεηαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ηελ αλαθνξά ζηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ νξηνζέηεζαλ θαηά θάπνην ηξφπν ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηνκέα (Κφθθνο, Α., 2005: 47-84). Σέινο, δίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

(Κφθθνο, Α., 2005: 85-104),  αιιά θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή (Κφθθνο, Α., 2005: 119-

136).  

Σν βηβιίν ηνπ Douglas, T., (1997) αθνξά ηηο νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ. Σν βηβιίν θαιχπηεη επξχηεξα ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηνπο ξφινπο πνπ αλαθχνληαη ζηελ νκάδα, ή ηηο δηάθνξεο νκάδεο, ηα δηάθνξα είδε ηνπο 

θαη αλαθέξνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζύζηαζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

νκάδσλ (Douglas, 1997: 29-55, 57-81, 85-108, 111-138, 141-170, 180-191).  
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Σν βηβιίν ηεο Courau, S. (2000), αθνξά γεληθφηεξα ηηο κεζόδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ θάλεη 

ρξήζε ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν βηβιίν 

πεξηιακβάλεη δχν κέξε. ην πξψην αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Courau, 2000: 31-53, 55-82, 83-142) θαη ζην δεχηεξν 

δίδνληαη θάπνηεο εθαξκνγέο-αζθήζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ζα αθνινπζεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή (Courau, 2000: 151-161). Σν βηβιίν θαιχπηεη φιεο 

ζρεδφλ ηηο ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δπηπξφζζεηα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν αλαθέξεηαη θαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο, δειαδή νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ βηβιίνπ. 

Σν βηβιίν ηνπ Rogers, A., (1999), αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σν βηβιίν θαιχπηεη φιεο 

ηηο ζεκαηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έηζη, αξρίδνληαο δίδνληαη νη θαζνξηζκνί ησλ 

ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

«κάζεζεο». (Rogers, 1999: 135-163). Σέινο, αλαθέξνληαη νη δηάθνξνη ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία όπσο ν «θαζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ» θαη νη 

απνξξένπζεο «επηδηώμεηο» (Rogers, 1999: 165-191). Αλαθέξεηαη ζηηο «νκάδεο» ησλ ελειίθσλ 

(Rogers, 1999: 193-212) ηνλ «ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή» ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

απνηείλεηαη ζε ελήιηθεο, ην «δηδαθηηθό πιηθό»,  (Rogers, 1999: 215-234), ην «πεξηερόκελν» 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ ζπκπεξίιεςε πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

«κάζεζε», (Rogers, 1999: 237-269). Σέινο, αλαθέξεηαη ζηα «εκπόδηα» πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ «κάζεζε» αιιά θαη ην επξχηεξν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Rogers, 1999: 273-292, 293-307). Σν βηβιίν ηνπ Rogers, απνηειεί ελ νιίγνηο, κηα 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ελειίθσλ.  

Σν βηβιίν ησλ Noyé, D., and Piveteau, J. (1999), αθνξά ηνλ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Σν βηβιίν 

έρεη σο πξνζαλαηνιηζκφ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ εθπαηδεπηή γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδνπλ κηα δηάξζξσζε πνπ 

ζπλάδεη κε ηα ζηάδηα εμέιημεο κηαο δηδαζθαιίαο (Noyé, and Piveteau, 1999: 35-42, 83-94,). 

ην ζπγθεθξηκέλν θαιχπηνληαη ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Noyé, D., and Piveteau, 1999: 113-130, 43-52, 55-71, 73-82). 

Δπηπξφζζεηα, εμεγνχληαη έλλνηεο ζηελ βάζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ψζηε ν εθπαηδεπηήο 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δίδεηαη κε ηελ κνξθή 

ζπκβνπιψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο «κάζεζεο» θαη ησλ «θηλήηξσλ» ηεο, 
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ππνζηήξημε πνπ απνηειεί θαη ηελ βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Noyé, and Piveteau, 1999: 103-111).  

Σν βηβιίν ηνπ Race, P. (1999), αθνξά ηελ αλνηρηή εθπαίδεπζε, δειαδή ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

παξνπζηάδεη θάπνηα επειημία φπσο ππνζηεξίδεηαη δε φ,ηη αθνξά θαη ηελ ρξήζε ησλ 

«επέιηθησλ πεγώλ κάζεζεο» (Race, 1999: 44-45). Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα θαιχςεη έλα αξθεηά επξχ θάζκα ειηθηψλ, σζηφζν, απηφ πνπ ζπλεπάγεηαη είλαη φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εμαηηίαο ηνπ βαζηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν εγγξάθεηαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σν βηβιίν πξνζθέξεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαιχνληαη έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ελ γέλεη 

εθπαίδεπζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζηελ «κάζεζε», ηνπο 

«θύθινπο» ηεο «κάζεζεο» γηα λα εηζαγάγεη θαηφπηλ ηελ έλλνηα ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο 

δίδνληαο ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Γηελεξγεί δειαδή, κηα ππνθαηλφκελε ζχλδεζε ηεο ν 

κάζεζεο –αθνχ αλαιχεη ην πιαίζηφ ηεο- κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο. Απηφ 

πνπ ηεθκαίξεηαη είλαη ην φηη ε αλνηθηή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο 

ιακβάλεη ππφςε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

πξνζσπηθνχο παξάγνληεο, φπσο ν «ξπζκόο», κε ηνλ νπνίν δηεθπεξαηψλνληαη νη δηαδηθαζίεο 

ζε ζρέζε κε θάπνην πξφγξακκα. Αιιά θαη ν «ρξόλνο» πνπ αθνξά ηελ κειέηε θαη ν «ηξόπνο» 

κε ηνλ νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα κάζνπλ. Μεηαβιεηέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε κηα αλάινγε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάπνηαο δνκήο ελειίθσλ. (Race, 1999: 18-42). Σν βηβιίν 

γεληθφηεξα αλαιχεη πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο απηνχο 

ηεο «αλαηξνθνδόηεζεο» θαη ηεο «απηναμηνιόγεζεο» (Race, 1999: 57-62, 103, 104). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, πξνηείλνληαη θαη «κνληέια αμηνιόγεζεο» (Race, 1999: 176-180), πνπ αλ θαη 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο εληνχηνηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ απνηείλεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ δνκψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Σέινο, αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε ηεο παξαδνζηαθήο κε ηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε, 

ππνγξακκίδνληαο  ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο αλνηθηήο. Έηζη, βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

αλνηθηήο εθπαίδεπζεο φπσο: ε «αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ», ε «ρξήζε βνεζεηηθνύ πιηθνύ» 

«αιιειεπίδξαζεο», ε ρξήζε «πξναηξεηηθνύ πιηθνύ», απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ζα 

έιεγε θαλείο, ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελειίθσλ.  (Race, 1999: 220-244). 

Σν βηβιίν ηνπ Illeris, K., (2004), αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ κάζεζε ελειίθσλ. Ο 

ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο εθπαίδεπζε θαη κάζεζε γηα λα θαηαδείμεη ηνλ 

γεληθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν θηλείηαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Illeris, 

2004: 19-22). πγθεθξηκέλα, ε δηα βίνπ κάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πέξα 
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απφ ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο αλάπηπμεο ζε πξνζσπηθό επίπεδν θαηαδεηθλχεη κηα ηάζε 

πξνο έλαλ γεληθφηεξν αλαθαζνξηζκφ ή αλαδφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

Κάηη πνπ ζπλάδεη απφ ηελ άιιε, κε ηελ ρξήζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ ζηα πεξεηαίξσ 

πεδία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ (Illeris, 2004: 28-29). Βέβαηα, ν ζπγγξαθέαο 

δηελεξγεί κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ζε φ,ηη αθνξά ηελ κάζεζε θαη θαιχπηεη φια ηα πεδία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ φπσο θαη φιεο ηηο θχξηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηαζάθεζε ηεο έλλνηαο Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαη φιεο νη κνξθέο ηεο 

κάζεζεο πνπ εγγξάθνληαη ζην πεδίν ηεο ελήιηθεο δσήο, αιιά θαη ην βαζηθφ πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Illeris, 2004: 89-108, 145-156). 

Σν βηβιίν ηνπ Mezirow, J., (1991), αλαθέξεηαη ζηηο κεηαζρεκαηίδνπζεο δηαζηάζεηο πνπ 

παξνπζηάδεη ε κάζεζε ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα, ν Mezirow, πξνζεγγίδεη ηελ κάζεζε κε ηνπο 

φξνπο ελφο κεηαζρεκαηηζκνύ –αλαδηάξζξσζε- ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ. (Mezirow, 1991: 1, 4, 

5, 6). Απηφ πνπ θαηαδεηθλχεη ε ζεσξία ηνπ είλαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ε κάζεζε πνπ ζπληειείηαη εμεγείηαη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκό, δειαδή κε ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ εκπεηξηώλ απφ θάζε εθπαηδεπφκελν κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή θάπνηνπ 

λνήκαηνο γηα ηνλ ίδην (Mezirow, 1991: 12). Έηζη, απφ φ,ηη δηαθαίλεηαη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Mezirow, είλαη ε εξκελεία -κεηά απφ επεμεξγαζία, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο γλσζηηθέο δνκέο- θάπνηαο ζπλζήθεο ψζηε ε ζπγθεθξηκέλε λα πξνζδίδεη 

θάπνην λόεκα γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν (Mezirow, 1991: 12, 48). Ο Mezirow, αλαθέξεηαη ζε 

άιιεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη εζηηάδεη ζε έλλνηεο πνπ απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ (Mezirow, 1991: 7-10). Καηά κηα επξχηεξε άπνςε ε ζεσξία ηνπ Mezirow, 

βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο «εκπεηξίαο», δειαδή ε «εξκελεία» θάπνηαο ζπλζήθεο πνπ 

γεληθφηεξα ζπκβαίλεη ζε θάπνην πεξηβάιινλ, πξνζδίδεη θάπνην «λόεκα» χζηεξα απφ 

επεμεξγαζία, ζηνλ εθπαηδεπφκελν (Mezirow, 1991: 99-117). Σέινο αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο 

ζέζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε απηή θαζαπηή. Ηδηαίηεξα, αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηεο 

«Αλδξαγσγηθήο», φπνπ γεληθφηεξα, πξνζεγγίδεηαη, ε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ην 

πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή (Mezirow, 1991: 196-

226).  

Σν βηβιίν Mezirow, J. θαη πλεξγάηεο, (2007), απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Mezirow, 

κε κειεηεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

θάλνληαο ρξήζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ σο 

«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε». Ο Mezirow, ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ πξνρσξά 
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ζηελ δηαζάθεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξναλαθεξφκελν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ε κάζεζε ζηα πιαίζηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

απνηείλεηαη ζε ελήιηθεο έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ζα έιεγε θαλείο, ηελ επαλεμέηαζε ησλ 

βησκάησλ θαη φζσλ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

θάησ απφ κηα θξηηηθή εξκελεία. Μηα εξκελεία πνπ ζα κπνξεί λα έρεη λόεκα γηα ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. πζρεηίδεη ην πιαίζην κε ηα πνξίζκαηα ζεσξηψλ κάζεζεο θαη κε έλλνηεο ηεο 

ςπρνινγίαο. Αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα είδε κάζεζεο πνπ ζπλάδνπλ -πεξηζζφηεξν κε ην 

θνηλσληθήο πθήο ζα έιεγε θαλείο- πεξηερφκελν θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζεσξίαο ηνπ θαη ηα 

ζπλδέεη κε ηνπο απνθαινχκελνπο «κεηαζρεκαηηζκνύο» πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. Αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη πξνηείλεη ζηελ βάζεη 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ έλα πιαίζην θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ (Mezirow, J. θαη πλεξγάηεο, 2007: 43-68). Οη ππφινηπνη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ 

πξνζεγγίδνπλ ππφ ηελ ζθέπε ηεο ζεσξίαο γηα ηελ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε έλλνηεο θαη 

ζεκαηηθέο πνπ γεληθφηεξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θάπνησλ ηνκέσλ 

πνπ θαηά κηα επξχηεξε ζεψξεζε ηελ πιαηζηψλνπλ. Έηζη ν Brookfield γηα παξάδεηγκα, 

αζρνιείηαη κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ –βαζηθή δηάζηαζε ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο- ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ ηδενινγία (Mezirow, J. θαη πλεξγάηεο, 

2007: 157-177).  Δλψ απφ ηελ άιιε κεξηά νη Yorks, θαη Marsick δηεξεπλνχλ ηελ «κάζεζε ζε 

νξγαληζκνύο», φπνπ εμεηάδεηαη, ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηελ κάζεζε, ε «νκαδηθή κάζεζε» ζε νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κεηαιιαγή ηνπο 

(Mezirow, J. θαη πλεξγάηεο, 2007: 281-303). 

Σν βηβιίν Mezirow, J., and Associates (1990), απνηειεί κηα ζπλεξγαζία κε ζέκα ηνλ θξηηηθφ 

ζηνραζκφ θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζην 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηνπ Mezirow, δηελεξγείηαη κηα αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ «θξηηηθό ζηνραζκό». Έηζη, αλαθέξεηαη ζηελ κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε σο 

ην απνηέιεζκα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Γίδνληαη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ηεο κάζεζεο κε ην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, αιιά θαη ε βαζηθή δηάζηαζε –

ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο- ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ (Mezirow, J., and Associates, 1990: 

1-14). Αλαιχεηαη ην πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπλάγσλ λφεκα κηαο ζπλζήθεο πξνο 

δηεξγαζία θαη εμεηάδνληαη νη «δηαζηξεβιώζεηο» πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ εξκελεία πνπ 

ηεο απνδίδεηαη. Έηζη νη δηαζηξεβιψζεηο παξνπζηάδνπλ έλα «θνηλσληνινγηθό» θαη 

«επηζηεκνινγηθό» ελδηαθέξνλ, θαζψο ζπλδένληαη κε ηελ κνλνδηάζηαηε εξκελεία κηαο 

θαηάζηαζεο. Μηαο ζπλζήθεο δειαδή πνπ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
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θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Με άιια ιφγηα, ε εξκελεία πνπ πξνζπνξίδεηαη απφ θάπνηα ζπλζήθε 

θαη εθπξνζσπεί κηα ηδενινγία ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί δηα κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ 

(Mezirow, J., and Associates 1990: 14-19). Σα ππφινηπα κέξε ηνπ βηβιίνπ, αζρνινχληαη κε 

ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

«ελεξγή κάζεζε» ηεο Marsick (Mezirow, J., and Associates 1990: 23-45). Δλψ νη Kitchener 

θαη King, δηαηππψλνπλ έλα κνληέιν πνπ εδξάδεηαη ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ην ζπγθεθξηκέλν 

παξνπζηάδεη κηα εμέιημε ζε ζηάδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξφπνπο αθνκνίσζεο θαη ηεο 

θξηηηθήο εμέηαζεο ησλ γλψζεσλ (Mezirow, J., and Associates 1990: 159-175).  

Σν βηβιίν ηνπ Boshier, P. (2006), αθνξά γεληθφηεξα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ ελειίθσλ. Ο ζπγγξαθέαο αξρηθά νξηνζεηεί ην γεληθφ πιαίζην ηεο πνηφηεηαο 

κε αλαθνξέο ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα. πζρεηίδεη ζα έιεγε θαλείο ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ (Boshier, 2006: 8-21). ε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζεγγίδεη ζθεπηηθηζηηθά ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη εθζέηεη κηα 

ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ελδερνκέλσο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, πξνηείλεη κηα ελαιιαθηηθή φπσο ηελ απνθαιεί πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

«γλώκε» ησλ «ζπκκεηερόλησλ», αιιά θαη ζηελ δηεύξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «πιηθνύ» 

(Boshier, 2006: 2-3). Ο ζπγγξαθέαο ζηελ έξεπλά ηνπ, ελδηαθέξζεθε γηα ην ζψκα ησλ 

πξνεγνχκελσλ «εκπεηξηώλ» πνπ είραλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη δηαηππψλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο, νη «εκπεηξίεο» θαη ην «παξειζόλ» 

ησλ «εθπαηδεπνκέλσλ» θαη ησλ «δηδαζθόλησλ», ην ηη «παξαθηλεί» ηνπο ελειίθνπο λα 

«ζπκκεηάζρνπλ» ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο, νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο 

ζπζρεηίδνληαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Boshier, 2006: 39-41). Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο βαζίδνληαη ζηηο «θξίζεηο» ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηνλ «εθπαηδεπηή» (Boshier, 2006: 100-127, 128-149, 150-157, 159-173). Δπηπξφζζεηα, 

αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Boshier, 2006: 61-63). Γίδεη δε, έλα 

πιαίζην θάπνησλ «θξηηεξίσλ» πνπ δείρλνπλ ηελ «πνηόηεηα» ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

(Boshier, 2006: 80-95). Δλ ηέιεη, ε πξνζέγγηζή ηνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα 

πξναλαθεξφκελα.   

Σν βηβιίν ηνπ Brookfield, D. S., (1986), έρεη σο ζέκα ηνπ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ. Σν βηβιίν ηνπ  Brookfield, αλαπηχζζεη δηάθνξεο 

ζεκαηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, σζηφζν ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα 

ζα αλαθεξζνχλ πεξηιεπηηθά κεξηθέο απφ απηέο. Έηζη, αξρηθά αλαθέξεηαη, ζηνλ ελήιηθα 
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εθπαηδεπφκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ δηέπνπλ (Brookfield, 1986: 2-3). Καηφπηλ, 

πξνρσξά ζηελ νξηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ κάζεζε. ε απηφ θαη ζηελ βάζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο «απην-θαηεπζπλόκελεο» («self-directed») κάζεζεο 

(Brookfield, 1986: 40-50). Γηαηππψλεη, φηη ε πνηφηεηα πνπ πξνζπνξίδεηαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη αλαθέξεη έλα πεδίν έξεπλαο 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ «απνηειεζκαηηθόηεηα» ηεο απην-θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο ζε 

ζρέζε κε θάπνηα «αληηθεηκεληθά θξηηήξηα» (Brookfield, 1986: 55). Δπηπξφζζεηα, ζπλδέεη ηελ 

ζεκαηηθή ηεο απην-θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο κε ηνλ «ξόιν» ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Brookfield, 1986: 62-69). Έηζη, αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηεο 

«Αλδξαγσγηθήο» αθνχ ζεσξείηαη ε αθνινπζνχκελε παηδαγσγηθή κέζνδνο ζηα πξνγξάκκαηα 

ελειίθσλ θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηεο θάπνηεο ζπληζηψζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Brookfield, 1986: 90-106). Δλ ηέιεη, αλαθέξεηαη βάζεη βηβιηνγξαθίαο, ζηα κνληέια γηα ηελ 

δηδαζθαιία ελειίθσλ (Brookfield, 1986: 126-129). ην βηβιίν ηνπ, ν  Brookfield, 

γεληθφηεξα, ιακβάλεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ.  

Σν βηβιίν ηνπ Dee Fink, L. (2003), έρεη σο ζέκα ηνπ ηελ δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ εκπεηξηώλ 

κάζεζεο. Βέβαηα, απνηείλεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλψηεξα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, σζηφζν, εκπεξηέρεηαη ζην πιαίζην ζα έιεγε θαλείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο 

νη πξαθηηθέο πνπ αλαιχεη ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία –εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά 

ηνλ ξφιν ηνπ δηδάζθνληα- παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπλάθεηα κε ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε. Καζψο, ε δηα βίνπ κάζεζε εγγξάθεηαη 

θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο –φπσο ηεθκαίξεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία- 

ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ο ζπγγξαθέαο, ζηελ νξηνζέηεζε ελφο 

πιαηζίνπ νπζηαζηηθήο κάζεζεο πνπ ζα δηέπεηαη απφ πνηνηηθά ζηνηρεία πξνηείλεη: ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο γλώζεο («foundational knowledge») ζηελ βάζε ηεο θαηαλφεζεο δεδνκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ «εθαξκνγή» («application») πνπ ζρεηίδεηαη κε ηθαλφηεηεο θαη ηερληθέο γηα 

ηελ ρξήζε «δηάθνξσλ κνξθώλ ζθέςεο», ηελ «ελζσκάησζε»  («integration») πνπ δείρλεη ηνλ 

«ζπζρεηηζκό» δηαθνξεηηθψλ «πεδίσλ κάζεζεο», ηελ «αλζξώπηλε δηάζηαζε» («human 

dimensions»), πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, ην 

«ελδηαθέξνλ»  («caring»), πνπ δείρλεη ηελ εζηίαζε ζε θάπνην ζεκαηηθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο 

θαη ηελ «κάζεζε γηα ην πώο ζα πξέπεη θαλείο λα καζαίλεη» («Learning how to learn»). (Dee 

Fink, 2003: 31-32). 
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Σν βηβιίν ηεο Cross, P. K. (1981), έρεη σο ζέκα ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, αλαιχνληαη ζεκαηηθέο ζηελ βάζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθφ 

ηκήκα –ζην πεξηβάιινλ βέβαηα θάπνηνπ επίζεκνπ ηδξχκαηνο-, κε ηνπο ιόγνπο ζπκκεηνρήο 

ζηα πξνγξάκκαηα (Cross, 1981: 33-40, 50-63, 91-108). Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη νη ιφγνη 

ζπκκεηνρήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη δηεξεπλψληαη ζηελ βάζε ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηα θίλεηξα θαη ην πεδίν ηεο ππνθίλεζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή (Cross, 

1981: 91-108, 109-131). Απφ ηελ άιιε, δηεξεπλψληαη θαη νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη –

«αλδξαγσγηθή»- άιια θαη παξάγνληεο ζην επίπεδν ειηθίαο θαη θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο 

θχζεσο κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο δηαδηθαζίεο (Cross, 

1981: 220-251).  

Σν βηβιίν ηνπ Brookfield, S. D., (2005), αλαθέξεηαη ζηελ δπλακηθή πνπ ελέρεη ε θξηηηθή 

ζεσξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί κηα ελ πνιινίο θηινζνθηθή ζεψξεζε πνπ ελ είδεη 

εξγαιείνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, βξίζθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζηελ δηεξεχλεζε 

ζεκαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδενινγία, ηελ δεκνθξαηία θαη ηνλ εγεκνληζκό. Βέβαηα, 

αλαθέξεηαη θαη ζε παξακέηξνπο φπσο ν θξηηηθόο ζηνραζκόο πνπ απνηειεί κηα δηάζηαζε θαηά 

ηελ ελ πνιινίο εθαξκνγή ησλ πνξηζκάησλ ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. 

Σν βηβιίν ησλ Field, J. and Leicester, M. (2003), απνηειεί κηα ζπλεξγαζία κε άιινπο 

ζπγγξαθείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα πεδία ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Βέβαηα, σο 

Γηα Βίνπ Μάζεζε, («Lifelong Learning»), φπσο έρεη ηνπιάρηζηνλ θαηαδεηρηεί απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία ελλννχληαη δηάθνξνη ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πνπ απνηείλεηαη ζε έλα εχξνο ειηθηψλ πνπ εθηείλεηαη απφ ηα επίπεδα ηεο αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο έσο θαη ηα πξνρσξεκέλα ρξφληα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, 

έρεη σο ζεκαηηθή ηνπ ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε. Οη ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ζην πξψην κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ αθνξνχλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ή ηηο 

ζεσξεηηθέο πιεπξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε (Field, and 

Leicester, 2003: 3-10). Έηζη, αλαιχνληαη έλλνηεο, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη δηεξεπλάηαη 

ν ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ (Field, and Leicester, 2003: 12-22, 33-

40, 43, 47, 49-50). Δλψ ηα ππφινηπα θεθάιαηα αθνξνχλ ζέκαηα φπσο, νη πνιηηηθέο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ή ηελ πνξεία ηνπ ζεζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Field, and Leicester, 

2003: 78-85, 124-127, 134-142, 149-155, 158-161).  
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 Σν βηβιίν ηνπ Schunk, H. D., (1996), έρεη σο ζέκα ηνπ ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

πνπ έρνπλ σο ζεκαηηθή ηελ κάζεζε. Έηζη, αλαιχνληαη φιεο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Σν βηβιίν ηνπ  Sinnott, J. D., (1994), απνηειεί κηα ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν ηεο κάζεζεο ε νπνία ζεκαηνδνηεί ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλαλ ηφκν πξαγκαηεηψλ πνπ θηλνχληαη 

ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο ελειίθσλ. Αλαιχνληαη, νη ζρέζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζηελ βάζε θνηλσληθώλ θαη ησλ ςπρνινγηθώλ δηαζηάζεσλ (Sinnott, 1994: 

74-85, ). Δξεπλψληαη: ην πεδίν ησλ θξηηηθώλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ε 

κάζεζε θάησ απφ θάπνηεο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο θαη άιια (Sinnott, 1994: 105-117, 137-

154, 186-200, 249-265, 270-279, 371-384).   

Σν βηβιίν ησλ Smith, S. M., and Pourchot, T., (1998), απνηειεί κηα ζπιινγή απφ 

πξαγκαηείεο πνπ δηεξεπλνχλ ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο κε αλαθνξά ζηελ 

ελήιηθε δσή. Οη ζπγγξαθείο δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ζεκαηηθέο απφ ηελ πιεπξά ηεο γλσζηηθήο 

θαηεύζπλζεο, δειαδή απφ ηελ πιεπξά ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ ηνπ αλζξψπνπ (Smith, and 

Pourchot, 1998: 89-103, 147-156, 35-62). Πξφθεηηαη ζηελ νπζία, γηα έλα βηβιίν πνπ κειεηά 

ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο θαη ηα πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 

Σν βηβιίν ησλ Tuijnman, A. C. and Van Der Kamp, M., (1992), απνηειεί κηα ζπιινγή 

πξαγκαηεηψλ κε αληηθείκελν ηελ κάζεζε. ην βηβιίν εμεηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελήιηθε δσή. Γηεξεπλψληαη, νη δηάθνξα κνληέια κάζεζεο ζηελ βάζε 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ςπρνινγία (Tuijnman, and 

Van Der Kamp, 1992: 159-170, 191-202, 109-120, 125-135, 32-50).  

Σν βηβιίν ησλ Usher, R., Bryant, I., and Johnston, R., (1997), έρεη σο ζέκα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ φπσο απηή εγγξάθεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ κεηακνληεξληζκνύ. Αλαιχεηαη ην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ θαη δίδνληαη νη πξνβιεκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

φπσο πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ κάζεζε (Usher, 

Bryant, and Johnston, 1997: 1-19, 28-50, 51-67, 21-25). 

Σν βηβιίν ησλ Burke, P. J., and Jackson, S., (2007), απνηειεί κηα πξαγκαηεία κε ζέκα ηελ 

πιαηζίσζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ βάζε κηαο επαλεμέηαζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζεσξείηαη φηη ζπλεηζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Έηζη, ζπλεμεηάδεηαη ε 

ζεκαηηθή ησλ πνιηηηθώλ αλάιεςεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ησλ παηδαγσγηθώλ, ηεο 
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ρξεκαηνδόηεζεο, ηνπ πιαηζίνπ ηεο κάζεζεο θαη ησλ γλψζεσλ (Burke, and Jackson, 2007: 9-

23, 24-35, 86-97, 98-108, 157-163, 47-50). Λακβάλεηαη ππφςε ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ κε 

ηηο ηδενινγίεο πνπ ην δηέπνπλ θαη ην ζπλδένπλ κε ηελ αληίδξαζε ζηνλ ζεζκφ κε ηελ εμνπζία 

θαη ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο γλψζεσλ (Burke, and Jackson, 2007: 177-187, 188-199). 

Γεληθφηεξα, ην βηβιίν παξνπζηάδεη ηελ ηάζε κηαο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηνπ πιαηζίνπ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ δηα βίνπ κάζεζε.  

Σν βηβιίν ηνπ Tight, M., (2002), έρεη σο ζέκα ηνπ ηηο θχξηεο ελλνηνινγηθέο ζπιιήςεηο ή 

έλλνηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ή ζπζρεηίδνληαη κε ηε εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

Ο ζπγγξαθέαο αθνχ νξηνζεηεί ην γεληθφηεξν πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο γεληθφηεξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη μεθηλά ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζρεηηθά κε ηελ θχξηα ζεκαηηθή 

ηνπ (Tight, 2002: 12-35, 37-53, 54-72, 74-91, 92-117, 118-135, 137-152). Έηζη, νξηνζεηεί 

θαηά θάπνησλ ηξφπν βάζεη θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ πνπ παξαζέηεη ηηο έλλνηεο αλά 

θαηεγνξίεο. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ε θχξηεο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο 

απνηεινχλ ηνλ ππξήλα, ζα έιεγε θαλείο, ηεο θάζε αλάιπζεο.  

Σν βηβιίν ησλ Asprin, D., Chapman, J., Harton, M., and Sawano, Y., (2001) απνηειεί κηα 

ζπιινγή πξαγκαηεηψλ κε ζεκαηηθέο ην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν 

δηελεξγείηαη έλαο θαζνξηζκφο ηνπ βαζηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηνλ ηνκέα θαη 

αλαιχνληαη νη δηαθνξεηηθέ δηαζηάζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν. Έηζη, 

δηεξεπλψληαη νη θαηά ζπζρεηίζεηο ηεο έλλνηαο κε ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ αθνχ 

δηαηππψλεηαη φηη ε έλλνηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζα πξέπεη λα νξηνζεηεζεί θαηάιιεια ψζηε 

νη πνιηηηθέο αιιά θαη ην πιαίζην ησλ γλψζεσλ λα έρνπλ έλα θνηλφ πεδίν αλαθνξάο ζηελ 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο (Asprin, Chapman, Harton, and Sawano, 2001: 35-48, 53-59, 329-

337, 339-364, 379-401, 155-181, 292-301, 79-91, 109-125, 245-254). Γηελεξγείηαη ε ζρέζε 

ηεο έλλνηαο κε ηελ ζχγρξνλε «θνπιηνύξα», κε «πνιηηηθά ζέκαηα», κε επξχηεξα ζέκαηα 

«ηδενινγίαο», αιιά θαη κε ην «ζύγρξνλν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ» (Asprin, Chapman, Harton, 

and Sawano, 2001: 3-29, 229-256, 317-327, 183-197, 201-226, 303-312, 350-355, 318-325, 

61-77, 93-106, 135-151, 256-263, 269-278, 280-289, 198-208). Πεξαηηέξσ, θαηαγξάθνληαη 

θαη ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ (Asprin, Chapman, 

Harton, and Sawano, 2001:  259-282, 285-310, 367-376, 103-113, 115-122, 337-347, 236-

243).  

Σν βηβιίν ησλ Holford, J., Jarvis, P., and Griffin, C. (1998), απνηειεί κηα ζπιινγή 

πξαγκαηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζηελ γεληθφηεξε ζεκαηηθή ησλ δηεζλψλ πξννπηηθψλ γηα ην 
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πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο («Lifelong Learning»), ή ηεο ζπλέρηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φια 

ζρεδφλ ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη, ε δηα βίνπ κάζεζε ζε βηβιία θαη 

πξαγκαηείεο απηνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, εθθξάδεη κηα επξχηεξε πξννπηηθή ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ εθπαίδεπζε θαη δε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, θαζψο νη αιιαγέο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ηελ ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηνλ γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο ζπκπφξεπζεο ζα 

έιεγε θαλείο, κε ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ νηθνλνκηθό, ηερλνινγηθό θαη ηνλ επηζηεκνληθό 

ηνκέα. Έηζη, ην βηβιίν, δηεξεπλά ην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Σελ ζπζρέηηζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε, φπσο ηνπ 

πνιηηηθνχ ηνκέα, ησλ αγνξώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηεο 

ζρέζεο ηνπ ηνκέα κε ζέκαηα δενληνινγίαο. Παξαδεηγκαηηθά, ην πξψην απφ ηα θεθάιαηα ηνπ 

βηβιίνπ, εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηεο κάζεζεο, κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε, δειαδή κε απηφ πνπ 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ φξν, ηηο δνκέο θιπ. Απηφ πνπ εμάγεηαη ζε έλα πξψην επίπεδν, -ζχκθσλα 

κε ηηο αλαθνξέο ηνπ Boshier - ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ε δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί θαηά 

κηα άπνςε έλαλ επξχηεξν ηνκέα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ κάζεζε ζε θάπνηα πεξηνξηζκέλα 

φξηα (Boshier: 8). Απφ ηελ άιιε, αλαθέξνληαη νη ζρέζεηο ηνπ ηνκέα κε ην ζέκα πνιηηηθψλ 

επηινγψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο θαη γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Αλαπηχζζνληαη νη πνιηηηθέο επηινγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαη αλαθέξεηαη ην πιαίζην ζπζρεηίζεσλ ηνπ ηνκέα κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο. Δλψ, 

δηεξεπλάηαη θαη ε ζρέζε ζρνιείνπ θαη θνηλόηεηαο (Collins: 51). Πεξαηηέξσ, δηεξεπλάηαη ε 

ζρέζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη, πσο ε θνηλσλία θαηέζηε 

πεξηζζφηεξν «ζηνραζηηθή», εμαηηίαο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ γλψζε. 

(Jarvis: 62). Απφ ηελ άιιε, εμεηάδεηαη θαη ν ξφινο ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηελ κάζεζε, ηεθκεξηψλεηαη φηη ε θνηλσλία γεληθφηεξα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο κηα αγνξαία αληίιεςε ζε φ,ηη αθνξά ηα πξντφληα θαη ηα παξάγσγα –ζα έιεγε θαλείο- 

ηεο γλψζεο (Jarvis: 64). Δμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαηά κηα επξχηεξε άπνςε 

απνηεινχλ ζπληζηψζεο ή παξάγνληεο, ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο θαη γλψζεο, φπσο ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο «θνηλσλίαο ηεο γλώζεο» θαη ζπλεπάγεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν, 

δειαδή ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο («Πνιηηηζηηθή αιιαγή», Butler:73) πνπ θαηαδεηθλχνληαη ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο, αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο φπνπ εθθξάδεηαη κηα ηάζε 

πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο δνκέο ηεο αγνξάο (Tuomisto: 156-158). Δλψ, ζπδεηνχληαη νη 

απνθάζεηο ζε επίπεδν πνιηηηθήο, πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά, 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. (Jarvis, Holford, Griffin: 198-208). Απφ ηελ 

άιιε, ζηα πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ ζεσξήζεσλ γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε, εγγξάθεηαη θαη ε 
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ζεψξεζε γηα ηελ «νξγαλσζηαθή κάζεζε» (Tosey and Nugent: 269-277). Καηαδεηθλχεηαη, φηη 

ε εθπαίδεπζε ηνπ ελήιηθνπ πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε, ελψ απφ 

ηελ άιιε εγείξνληαη θαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ κάζεζε απηή θαζαπηή 

(Schied, Howell, Carter, and Preston: 280-289). Κηλνχκελν ζρεδφλ ζηα ίδηα πιαίζηα είλαη θαη 

ε πξαγκαηεία ηεο Jarvinen, φπνπ αλαθέξνληαη νη ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε -φπσο ζπλάγεηαη- λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

πξνο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ πξνζεγγίδνληαη δύν ζεσξήζεηο γηα ηελ 

νξγαλσζηαθή κάζεζε (Jarvinen: 291-301). ηα πιαίζηα ηεο ίδηαο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, αιιά θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα αλάπηπμε είλαη θαη ε αλάιπζε 

ηεο Kilpatrick (Kilpatrick: 303-312) Έηζη, ε πξαγκαηεία ηνπ Berlogar δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ 

εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηεο ζρέζεο ησλ καζεζηαθώλ νξγαληζκώλ κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε 

(Berlogar: 350) (Berlogar: 349-355). Δλψ ε ζεκαηηθή ηεο αλεξγίαο πνπ απνηειεί έλα 

ζπλαθέο πεδίν κε ηα πξνεγεζέληα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε. (Spöring:115-121). 

ηα πιαίζηα ησλ γεληθφηεξσλ ζέζεσλ γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε, εγγξάθνληαη θαη 

πξνζεγγίζεηο θνηλσληθήο θαηεχζπλζεο φπσο απηή ηνπ Habermas, γηα ηελ «επηθνηλσληαθή 

πξάμε» (Connelly: 92-96). Μηαο ζεψξεζεο, πνπ ζπλππνινγίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα θνηλσλία ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ ηεο, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο. Ζ αλάιπζε ησλ Alderson θαη Selman, κε ζέκα ηελ θηιειεύζεξε ηδενινγία 

θαηαδεηθλχεη ηνλ ηνκέα «θηιειεύζεξεο εθπαίδεπζεο» φπνπ αλαθέξνπλ θαη ηηο αξρέο ηεο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηελ ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Alderson and Selman: 319) 

(Alderson and Selman: 317-325).  

Σν βηβιίν ηνπ Jarvis, P., (2004), απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζα έιεγε θαλείο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ βηβιίν κε ζέκα ηνπ δχν έλλνηεο: ηελ «εθπαίδεπζε ελειίθσλ» θαη εθείλε ηεο «δηα 

βίνπ κάζεζεο», ή ηεο εθπαίδεπζεο πνπ εθηείλεηαη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ηεο 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο.  ην πξψην θεθάιαην ν Jarvis,  νξηνζεηεί ηξφπνλ ηηλά ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, αλαθέξεηαη ζηελ «παγθνζκηνπνίεζε» κε 

θάπνηεο αλαθνξέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηνλ «νηθνλνκηθό» θαη ηνλ «θνηλσληθό» ηνκέα (Jarvis: 

2), ηελ «εμνπζία» («power») πνπ ζπλδέεηαη κε ην θιίκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Jarvis: 4), 

θαη ηεο «θνηλσληθήο αληζόηεηαο» κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (Jarvis: 5-

6). Απφξξνηα ησλ πξψησλ αλαθνξψλ είλαη ε αλαθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο «γλώζεο», αλαιχεηαη 

ην πιαίζην ηεο θαη δίδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο  (Jarvis: 6-12). Ζ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο 

ηεο γλώζεο» αλαιχεηαη ππφ ην πξίζκα κηαο θνηλσληθήο ζεψξεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο 

βαζηθνχο παξάγνληεο ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δνκώλ θάπνηνπ θξάηνπο νη νπνίνη 
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ζπλδένληαη κε ηελ «γλώζε» θαη γεληθφηεξα ηελ «εθπαίδεπζε» ηνπ αηφκνπ (Jarvis: 12-15). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη, φηη ν Jarvis ηνπιάρηζηνλ ζε έλα πξψην επίπεδν ζπλδέεη ηελ 

έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηα θνηλσληθά θαη ηα νηθνλνκηθά  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είλαη επξηζθφκελν ην ζχγρξνλν άηνκν. ην δεχηεξν θεθάιαην 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ζρέζε «κάζεζεο» θαη «εθπαίδεπζεο» φπνπ θαηαδεηθλχεηαη φηη ε 

εθπαίδεπζε σο έλλνηα ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ έρεη κηα ζα έιεγε θαλείο, 

απνζηαζηνπνηεκέλε ζρέζε κε ηελ κάζεζε, θαζφηη ε ηειεπηαία «κπνξεί λα ζπληειεζηεί 

νπνπδήπνηε» (Jarvis: 42-43). Καηφπηλ δηεπξχλεη ην πιαίζην αλάιπζεο αλαθεξφκελνο ζηηο 

έλλνηεο ηεο «ζπλερνύο εθπαίδεπζεο» θαη ηεο «εθπαίδεπζεο ελειίθσλ», φπνπ δηαθαίλεηαη φηη ε 

έλλνηα ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζε δηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαζψο 

ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη άιιεο παξακέηξνπο. ηα ίδηα πιαίζηα αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

«αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ» κηα έλλνηα πνπ είλαη ζχκθπηε ζα έιεγε θαλείο κε ην 

πλεχκα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο», κηα έλλνηα 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ εμήγεζή ηεο ηνλ αηνκηθό αιιά θαη ηνλ παξάγνληα πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ «ζεζκνζέηεζε ηεο κάζεζεο» (Jarvis: 44-64) (Jarvis: 39-65).  Ο Jarvis ζην ηξίην 

θεθάιαην αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ ππφ ηελ ζθέπε κηαο ζα 

έιεγε θαλείο, θηινζνθηθήο ζεψξεζεο. Πεξαηηέξσ, αλαθέξεη ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο 

(Jarvis: 67-117). ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαθέξεη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

απνηείλεηαη ζηνπο ελήιηθεο (Jarvis: 118-138). ην πέκπην θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο (Jarvis: 139-189).  ην 

έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηδαζθαιία ησλ 

ελειίθσλ (Jarvis: 189-217). ην έβδνκν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη κάζεζε (Jarvis: 218-229). ην φγδνν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ 

«αμηνιόγεζε» θαη ηελ «απνηίκεζε» φπνπ ζπδεηά ηελ αμηνιφγεζε ππφ κηα πξννπηηθή πνπ ζα 

έιεγε θαλείο, φηη πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε. Αλαθέξεηαη, ζηνπο δηάθνξνπο 

ηύπνπο ηεο αμηνιόγεζεο, ζπλδένληαο ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο πνπ έρεη άκεζε αλαθνξά 

ζηελ νιηθή πνηόηεηα, θαζψο φπσο αλαθέξεη ε αμηνιφγεζε έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηνλ «θόζκν 

ηεο νηθνλνκίαο» θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ «πειάηε» (Jarvis: 232-235). Γηαθαίλεηαη εδψ φηη ν 

Jarvis, ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε θαη φ,ηη ζπλεπάγεηαη κε απηήλ κε ην πλεχκα ηεο αγνξάο, 

θαζψο ζηελ ζπλνιηθή ηνπ ζεψξεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελ γέλεη, ζπλππνινγίδεη θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ζηελ βάζε βέβαηα θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. Ζ 

«πνηόηεηα» απφ ηελ άιιε  είλαη κηα έλλνηα πνπ ηεο απνδίδεη έλα δηεπξπκέλν πεξηερφκελν, 

αθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, είηε ζε κηα δηαδηθαζία παξαγσγηθήο κνξθήο, είηε ζε 
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κηα δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο κνξθήο. (Jarvis: 241-242). (Jarvis: 230-243). ην έλαην 

θεθάιαην, ν Jarvis,  αλαθέξεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ «δηδαθηέα ύιε» 

(«curriculum»),  θαη αλαθέξεη ηελ δηάζηαζε απφςεσλ ηεο ακεξηθαληθήο θαη αγγιηθήο ζρνιήο 

ζε φ,ηη αθνξά ηνπο «ζηόρνπο» θαη ηνπο «ζθνπνύο» ηεο δηδαθηέαο χιεο. Αλαθέξεηαη, θαη ζην 

«πεξηερόκελν» ηεο χιεο αιιά θαη ηα «θξηηήξηα» γηα ηελ επηινγή ηεο χιεο, φπσο θαη ζηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ «αλαγθώλ» πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ηνλίδεη ηελ «ζπλεξγαζία» ηνπ 

εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ «ζρεδίαζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζε-απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζύζηνηρε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Jarvis: 248-250). (Jarvis: 

243-279). ην επφκελν θεθάιαην, ν Jarvis, αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα πνπ αθνξά ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Jarvis: 280-291). Σέινο ζην ελδέθαην θεθάιαην, ν Jarvis, 

αλαθέξεηαη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Jarvis: 292-312). 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηνπ Jarvis, P. (2003) απνηειεί κηα έθδνζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ, έηζη, νη 

ζεκαηηθέο πνπ αλαπηχζζεη –κε θάπνηεο δηαθνξέο ζηελ δηάξζξσζε θαη ηνπο ηίηινπο- είλαη 

βαζηθά ην ίδην.  

Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ηνπ  Jarvis, P. (2001), απνηειεί κηα ζπγγξαθηθή ζπλεξγαζία κε 

άιινπο κειεηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αιιά θαη ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο. ην 

βηβιίν δηαηππψλεηαη ε εξεπλεηηθή πνξεία κειεηεηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. πλνπηηθά, νη  εξεπλεηέο θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξά ηνπο Άγγινπο κειεηεηέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Δλψ ε δεχηεξε ηνπο 

Ακεξηθάλνπο κειεηεηέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ζ ηξίηε ελφηεηα αθνξά ηνπο ζεσξεηηθνχο 

εθθξαζηέο ηεο ζπλερηδφκελεο θαη ηεο ελήιηθεο εθπαίδεπζεο. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αθνξά ηνπο 

ζεσξεηηθνχο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ «θνηλσληθή αιιαγή» κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη  έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αιιά θαη κηα ζρέζε κε ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη νη εμήο: H 

«αλάπηπμε» «Growth», κηα έλλνηα ηνπ Dewey εθθξαζηή ηεο ακεξηθαληθήο πιεπξάο, 

αλαθέξεηαη ζηελ «ζπλερή αλάπηπμε» ησλ «δηαλνεηηθώλ ηθαλνηήησλ» ηνπ αηφκνπ. Απφ ηελ 

άιιε, ε «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» («Lifelong Education»), εμέθξαζε ηηο απφςεηο ηνπ Dewey κε 

ην λα βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνλ «ηξόπν λα καζαίλεη θαλείο» παξά γηα ηελ ζα έιεγε 

θαλείο ζπζζώξεπζε ησλ γλώζεσλ (Durant: 65& 69). Ζ εζηίαζε ζηηο «εκπεηξίεο» ηνπ αηφκνπ. 

Ο Lindeman ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ ζεσξεηηθνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ πξφηεηλε ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. (Brookfield: 96-97). Ο Lindeman, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα ζεσξεηηθνπνηήζεη πεξαηηέξσ ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ππνζηήξημε φηη ε 
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«εθπαίδεπζε» ζα πξέπεη λα ελλνείηαη σο κηα «ζπλερή δηαδηθαζία» (Brookfield: 98). O 

Knowles, απφ ηελ άιιε κεξηά, πξφηεηλε ηελ «Αλδξαγσγηθή» σο παηδαγσγηθή κέζνδν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  (Jarvis: 149). Πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε ηεο κεζφδνπ πξνβάιινληαο 

επηά ζεκεία-αξρέο, ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο αθνξνχλ, ηελ «εκπινθή» ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζε έλαλ «ζπλερή ζρεδηαζκό», ηελ «δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ» πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη εθθξαδφκελεο απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηελ «παξνρή βνήζεηαο» πξνο απηνχο, 

(Jarvis: 153).  

Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ηνπ Jarvis, P. (2001), απνηειεί κηα ζπλεξγαζία κε άιινπο 

ζπγγξαθείο. Ζ ζεκαηηθή ηνπ αθνξά ελ νιίγνηο ηελ δηα βίνπ κάζεζε. Σν πξψην θεθάιαην, 

αθνξά ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο αλάιεςεο ζην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Merricks: 3-14). 

Σν δεχηεξν θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ηεο ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο. 

Αλαιχνληαη έλλνηεο φπσο ε «παγθνζκηνπνίεζε», (McNair: 16-17). Καη εμεηάδνληαη 

ζπζρεηίζεηο, φπσο απηή ηνπ ηερλνινγηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηελ «νηθνλνκία ηεο γλώζεο» 

(McNair: 17-20), (McNair: 16-26). Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηνλ νξηνζέηεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε λέεο βάζεηο. Έηζη, ν Jarvis αλαθέξεηαη ζηνλ «κνληεξληζκό» («modernity») 

θαη απηφ πνπ εθθξάδεη ζε «εθπαηδεπηηθό», «επηζηεκνληθό» επίπεδν, αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ 

«αηόκνπ». Καηά ζπλέπεηα αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή πνπ ζπλέβε ζην πεδίν ησλ ζεσξηψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

«εμειηζζόκελε γλώζε», δειαδή ηελ ζπλερψο επαλαθαζνξηδφκελε ζε λέεο βάζεηο θάηη πνπ ην 

ζπζρεηίδεη κε ηελ αιιαγή ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο κάζεζεο, κε ηηο πξαθηηθέο θαη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Γεληθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ απφ ηελ άιιε, ζπλάδεη κε 

ηηο «αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο». (Jarvis: 27-38). Ο Griffin, απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη ζηηο 

πνιηηηθέο αλάιεςεο θαη θαηαδεηθλχεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα λέν πιαίζην φπνπ ζρέζεηο 

ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ κε αλαθνξά ζηελ δηα βίνπ κάζεζεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ζρέζε «εθπαίδεπζεο» θαη «κάζεζεο» ή ε ζρέζε κεηαμχ 

«ζηξαηεγηθήο» θαη «πνιηηηθήο» αληηκεηψπηζεο. Δλψ πάληνηε ζην ίδην πλεχκα θηλνχκελνο 

αλαθέξεη θάπνηνπο ηξφπνπο αληίιεςεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηα βίνπ κάζεζε, φπσο ην 

«πξόηππν ηεο αγνξάο» ζχκθσλα κε ην νπνίν ν «θαηαλαισηήο-εθπαηδεπόκελνο» έρεη ηνλ 

έιεγρν ησλ παξαγψγσλ ηεο κάζεζεο. Σν «πνιηηηζηηθό πξόηππν»  ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

κάζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ «κόξθσζε». Σν «πξόηππν ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ» ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε «εθπαίδεπζε» θαη ε «θαηάξηηζε» ελλννχληαη σο «κνξθέο θαηαλάισζεο». Καη ηέινο, 

ην «θνηλσληθν-πνιηηηζηηθό» πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κάζεζε κπνξεί λα ζπληειεζηεί 

ζε πεξηβάιινληα εθηόο εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ γέλεη εθπαίδεπζε. (Griffin: 52) 
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(Griffin: 41-52).  Σν επφκελν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ηεο «θνηλσλίαο ηεο 

κάζεζεο». Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα κνληέια ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ην 

πιαίζην κηαο θνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ κάζεζε, ηα νπνία απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ ηελ 

βάζε ζηελ νπνία δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σα κνληέια 

εθπξνζσπνχληαη απφ ζεσξήζεηο κειεηεηψλ ηεο δηα βίνπ –ή ηεο ζπλερηδφκελεο- κάζεζεο, κηα 

έλλνηα ζηελ νπνία εμ’ νξηζκνχ, νη έλλνηεο ηεο «εθπαίδεπζεο» θαη ηεο «κάζεζεο» 

θαηαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά πιαίζηα θαηαλφεζεο. Έηζη, νη κειεηεηέο Hutchins, 

Husen, Boshier δηακνξθψλνπλ ην βαζηθφ πιαίζην ζην νπνίν εγγξάθνληαη ηξία κνληέια: Σν 

«πνιηηηζηηθό κνληέιν» («cultural model»), ην «ηερλνινγηθό κνληέιν» («technological model») 

θαη ην «δεκνθξαηηθό κνληέιν» («democratic model»). (Griffin and Brownhili: 59). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά νη ζχγρξνλεο απφςεηο θαηαδεηθλχνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο γξακκέο ζθέςεηο πνπ 

απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο. Απηέο ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη: 

ζην «ζρνιηθό κνληέιν» (schooling), κε ηελ έλλνηα ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. ην κνληέιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ «δηάδνζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ» (credentialist), ην κνληέιν ηεο «πξόζβαζεο ζε πεγέο κάζεζεο» 

(access) θαη ην κνληέιν ηεο «δηάρπζεο» (reflexive) πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηάδνζε ησλ 

απαξαίηεησλ ερεγγχσλ γηα κάζεζε. (Griffin and Brownhili: 60).  (Griffin and Brownhili: 55-

67). ην επφκελν θεθάιαην ν  Brownhill, αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

θαηαδεηθλχεη φηη ε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «εθπαίδεπζεο» θαη 

«κάζεζεο»,  -θαζψο ηα παξάγσγα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επηζήκσο δηαπηζηεπκέλα ελψ ηεο 

κάζεζεο θαη δε ηεο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ζπληειείηαη νπνπδήπνηε δελ παξνπζηάδεη ζα 

έιεγε θαλείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο- ζα κπνξνχζε λα 

επαλεμεηαζηεί κε ηελ εηζαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο «άηππεο κάζεζεο» ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην, δειαδή λα απνηειεί ηκήκα ηεο επίζεκεο δηαδηθαζίαο. (Brownhill: 70). Έηζη, 

δηαθαίλεηαη φηη ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο ζα κπνξνχζε λα εηζέιζεη ζε λέα πιαίζηα 

ζπδήηεζεο.   (Brownhill: 69-78). Γεληθφηεξα, ην βηβιίν αζρνιείηαη κε ηελ επξχηεξε ζεκαηηθή 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, έηζη, αλαιχεηαη ην νηθνλνκηθό πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη, (McNair: 83-

94), ε δηαζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ εξγαζία, (Tosey and McNair: 95-107), ε δηεπθόιπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ κάζεζε (Reece: 109-119) νη ζπλεπαγσγέο ηεο 

ζπλερηδόκελεο κάζεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε αλψηαηε εθπαίδεπζε, (Merricks: 123-

132), ε αλαζύληαμε ελόο πιαηζίνπ ζπνπδώλ πνπ ζα έρεη λα θάλεη κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε 

(Holford and Nickolls: 134-145), νη δηαδηθαζίεο θαη ην πιαίζην ηεο κάζεζεο πνπ δηέπνπλ 

ηνπο «νξγαληζκνύο» θαη ηνλ «εηαηξηζκό» (Jarvis and Tosey: 147-155), ε δηαζχλδεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο κε ηελ ηερλνινγία (Holford and Black: 157-169), νη θνηλσληθέο 
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δηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ «ελζσκάησζε» ησλ «θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ» (Preece: 

171-180), ε ζεψξεζε ηεο αηνκηθήο δηάζηαζεο ζηελ κάζεζε, αιιά θαη ηελ «αλαγλώξηζε» ηεο 

από «επίζεκνπο θνξείο» (Jarvis: 185-193), ε «βηνκεραλνπνίεζε» ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην 

«θνηλσληθό πεξηερόκελν» ηεο κάζεζεο (Jarvis: 195-204) θαη ε αλάιπζε ζηελ βάζε κηαο 

θνηλσληθήο κε νηθνλνκηθέο απνιήμεηο ζεψξεζεο γηα ην «κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο» θαη ηεο 

«θνηλσλίαο» πνπ εδξάδεηαη ζηελ «γλώζε» (Jarvis and Preece: 217-323). 

Σν βηβιίν ηνπ Reif, F., (2008), αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο «γλσζηηθήο επηζηήκεο» ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βέβαηα, ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν αθνξά εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζα έιεγε θαλείο πνπ βξίζθνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλα πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ γλψζεο φπσο ην ζρνιηθφ. Παξ’ φια απηά, νη θαηεπζχλζεηο ηνπ βηβιίνπ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο πξαθηηθψλ, ζα κπνξνχζε λα βξεη πεδία ζπλαθή κε ηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ ζπληεινχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

θαζψο, νη πξναλαθεξφκελεο πξαθηηθέο ζηνρεχνπλ ζηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο. Απφ ηελ 

άιιε, ην βηβιίν δηαξζξψλεηαη κε επίθεληξν ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο. Έηζη, αλάκεζα ζηηο ζεκαηηθέο πνπ επηθεληξψλεηαη ην βηβιίν 

παξαηίζεληαη κεξηθέο πνπ έρνπλ έλαλ πεξηζζφηεξν επεμεγεκαηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν 

γηα ηελ γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα γεληθφηεξε αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ 

βηβιίνπ αθνξά ελ ηάρεη ηνπο εμήο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ έλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα: 

Ζ «απνηειεζκαηηθόηεηα» σο παξάγσγν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά «ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηόρνπο» (Reif: 16). Ο ζπλδπαζκφο «δεισηηθήο» θαη «δηαδηθαζηηθήο» «γλώζεο» 

(«declarative» and «procedural»)  (Reif: 34). Ζ ζπζρέηηζε γλψζεο θαη «εξκελείαο λνεηηθώλ 

ζπιιήςεσλ» («concepts») (Reif: 44-45). Ζ «ελαιιαθηηθή πεξηγξαθή» ελλνηψλ (Reif: 123-

125). Οη «κνξθέο νξγάλσζεο» ησλ γλψζεσλ (Reif: 139-141). Ζ «εθαξκνγή» «θαηλνηόκσλ 

κεζόδσλ» ζε φ,ηη αθνξά ηελ «δηδαζθαιία» (Reif: 420-434). Οη κέζνδνη αλάιπζεο γηα ηελ 

ιχζε κηαο πξνβιεκαηηθήο ζπλζήθεο πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε «λέεο κνξθέο» «γλώζεο»  (Reif: 

204-224). Ζ αλάιεςε θάπνησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ «δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο» ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  (Reif: 274-275). 

Σν βηβιίν ηεο Rogers, J., (2007), αθνξά ηελ κάζεζε πνπ ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα κηαο 

δηαδηθαζίαο γηα ηνπο ελήιηθεο. Σν βηβιίν γεληθφηεξα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζήο ηεο ε Rogers, 

ιακβάλεη ππφςε ηεο βαζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηνλ «δηεπθνιπληηθό» («facilitator») ξφιν 

ηνπ «εθπαηδεπηή ελειίθσλ» (Rogers, 2007: 107-109). Σελ εξκελεία ζα έιεγε θαλείο ηνπ 
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ξφινπ ησλ «εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ» (Rogers, 2007: 115-121). Σνλ «ζρεδηαζκό» ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Rogers, 2007: 121-130). 

Σν βηβιίν ηνπ Wlodkowski, R. J., (2008), απνηειεί έλα βηβιίν πνπ απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

ςπρνινγηθψλ ζεσξήζεσλ –σο επί ην πιείζηνλ- δίδεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ελήιηθα 

εθπαηδεπφκελνπ, αθνχ ζπδεηά θαη εξεπλά ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ελήιηθεο δσήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, αθνξά ηελ ππνθίλεζε («motivation») ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ελειίθσλ θαη θαηαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηά ηεο (Wlodkowski, 2008: 1-7). Δηδηθφηεξα, 

βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζπδεηείηαη ν ξφινο ηεο ππνθίλεζεο ππφ ην πξίζκα κηαο 

ςπρνινγηθήο θαη βηνινγηθήο ζπλζήθεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ κάζεζε. Πεξαηηέξσ, δίδνληαη 

πάληνηε ζηελ βάζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη νη ιφγνη πνπ γηα κηα ηξφπνλ ηηλά 

απνηειεζκαηηθφηεηα –αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν- ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα είλαη θαη πεξηζζφηεξν 

δεθηηθνί κε ςπρνινγηθά θξηηήξηα απέλαληη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη έηζη λα 

θαηαδεηθλχνπλ έλα ηθαλφ επίπεδν ζηελ «επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ» («process 

information») (Wlodkowski, 2008: 6-7). Καηφπηλ δηελεξγεί κηα αλάιπζε ζηελ 

λεπξνθπζηνινγηθή («neuroscientific») βάζε ηεο ππνθίλεζεο, κε αλαθνξά ζηελ δνκή ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ κλήκε θαη ηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε («intrinsic 

motivation») (Wlodkowski, 2008: 8-29). Αλαθέξεηαη, ζηελ γήξαλζε («aging») αιιά θαη ηνλ 

ξφιν ηεο θνπιηνύξαο («culture»), δειαδή ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν πνπ δηέπεη ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθίλεζε γηα κάζεζε. Αλαθέξεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ηνπο ρξνλνινγηθνχο νξίδνληεο ή ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ελειίθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο (18 εηψλ έσο 

24 – απφ 24 εηψλ έσο 64 εηψλ – θαη ηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 65 εηψλ. Μηα δηαβάζκηζε 

ζηελ νπνία βαζίζηεθε θαη ε ελ ιφγσ έξεπλα), (Wlodkowski, 2008: 32). Αλαιχεη, ην πεδίν 

ησλ δηαλνεηηθώλ-λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ («Intellectual Functioning»), αλαθεξφκελνο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνιιαπιήο-πνιπεπίπεδεο λνεκνζύλεο («multiple intelligences») θαηαδεηθλχεη κηα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ βηνινγηθώλ θαηαβνιψλ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ πνπ δηέπεη ηνλ 

ελήιηθα θζάλνληαο ζην ζπκπέξαζκα ηεο πνιιαπιήο θχζεο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ηελ 

λνεκνζχλε (Wlodkowski, 2008: 38).  Αλαιχεη ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνγξακκίδνληαο ηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα κε  θάπνηεο 

ςπρνινγηθνχ ηχπνπ απνιήμεηο («life transition»), αιιά θαη ηνλ θνηλσληνινγηθφ 

(«sociological view point») παξάγνληα. Καηά ζπλέπεηα, αλαθέξεηαη θαη ζηηο πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο θαη ην καθξν-πνιηηηζηηθό παξάγνληα («Cultural Diversity and Macrocultural 
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Perspective»). ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ελ νιίγνηο, θαηαδεηθλχεηαη φηη ην άηνκν δηέπεηαη 

απφ έλα θάζκα θνηλσληθώλ ηαπηνηήησλ πνπ εμ νξηζκνχ ζα έιεγε θαλείο φηη δείρλνπλ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα γλψζεσλ. Αλαιχεη έηζη, θάησ απφ κηα ςπρνινγηθή ζεψξεζε ηνπο 

βαζηθνχο ηχπνπο ελεξγεηψλ («assumptions») γηα ηελ ππνθίλεζε: ε πξνζνρή («attention») ζε 

θάηη θαη ε ελζσκάησζε ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαβιεηώλ πξνο 

ππνθίλεζε («motivational variables»)  (Wlodkowski, 2008: 42-45). Πεξαηηέξσ, ζην ηξίην 

θεθάιαην δίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηθαλόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή. Ηδηαίηεξα ζηέθεηαη 

ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δχν παξάγνληεο: ηελ ηξφπνλ ηηλά, 

απινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε («empathy») θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπκβάιιεη εμίζνπ θαηάιιεια  (Wlodkowski, 2008: 54-57). Έηζη, ε θαηαλόεζε 

ησλ πξνζδνθηώλ ζρεηηθά κε ην ηη ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο κάζεζεο, αιιά θαη πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ζηάδηα ή επίπεδα 

ελ πνιινίο, αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ («Skill Development») θαη ησλ εκπεηξηώλ ηνπο 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη (Wlodkowski, 2008: 59-66). Δπηπξφζζεηα, ε ζαθήλεηα, 

(«clarity»), ζην επίπεδν επηθνηλσλίαο απνηειεί έλα δεηνχκελν γηα ηελ ππνθίλεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Wlodkowski, 2008: 77-83). (Wlodkowski, 2008: 77-83). Σν ηέηαξην  

θεθάιαην, αζρνιείηαη κε ηελ ππνθίλεζε πξνο κάζεζε. Απηφ αξρηθψο πνπ αλαθέξεηαη είλαη ε 

δηαπίζησζε πνπ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο ελήιηθεο 

εθπαίδεπζεο. Οη ελήιηθνη απνηεινχλ κηα θαηεγνξία πνπ πξνηηκά λα καζαίλεη απηφ πνπ έρεη 

πεξηζζόηεξε αμία γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη λα εμαζθεί ζε επίπεδν πξάμεο απηφ πνπ καζαίλεη 

(Wlodkowski, 2008: 96-97). Πεξαηηέξσ, κηα απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

πιαηζίσλ («inclusion»), απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (Wlodkowski, 2008: 102). Απφ ηελ άιιε, ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζαθήλεηα ελφο λνήκαηνο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν απνηειεί 

έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Wlodkowski, 2008: 107-

109). Σν έθην θεθάιαην αθνξά ηελ παξνρή βνεζεηαο πξνο ηνπο ελήιηθεο ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ κάζεζε. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ν ελήιηθαο ζρεηηθά κε ηελ κάζεζε: ηνλ 

«εθπαηδεπηή», («instructor») ην «ζέκα-αληηθείκελν» («subject»), ζηελ «ηθαλόηεηά ηνπο πξνο 

κάζεζε» («self-efficacy for learning») θαη ζηνλ «εηδηθό καζεζηαθό ζηόρν» («specific learning 

goal») (Wlodkowski, 2008: 172). ην φγδνν θεθάιαην αλαθέξεηαη ν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αμίεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 
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(Wlodkowski, 2008: 312-313).  Σέινο ην έλαην θεθάιαην αθνξά ηελ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθώλ 

ππνθίλεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό (Wlodkowski, 2008: 377-434).           

Γ) Σέηαξηε Καηεγνξία – Βηβιηνγξαθία κε αλαθνξέο ζηελ ηαηηζηηθή θαη ηελ 

Μεζνδνινγία. 

Σν βηβιίν ησλ Cohen, L. Manion, L. And Morrison, K. (2008), αθνξά ηελ «κεζνδνινγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο». Σν βηβιίν αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο, ζηα ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο κε 

αλαιχζεηο γηα ηνλ θάζε «ηύπν έξεπλαο».  

Σν βηβιίν ηνπ Ησαλλίδε (Ησαλλίδεο, Γ., 2011), αθνξά γεληθφηεξα ηελ επηζηήκε ηεο 

ζηαηηζηηθήο. ην βηβιίν αλαθέξνληαη φια ηα πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Σν βηβιίν ησλ Howitt, D., and Cramer, D. (2010), αθνξά ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησ 

δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. 

Σν βηβιίν ηεο Εαραξνπνχινπ, Υ., (2003), αθνξά ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

φπσο θαη εθαξκνγέο.  

Σν βηβιίν ηνπ Γηαιακά (Γηαιακάο, Β., 2005), αθνξά ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηαηηζηηθέο ζηελ 

εθπαίδεπζε. ην ζπγθεθξηκέλν αλαθέξνληαη θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζηαηηζηηθψλ 

εθαξκνγψλ. 
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Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγία ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνξνχζε ηελ επηηφπην 

επίζθεςε ζε ηκήκαηα επξίζθνλην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Οη ζθνπνί ηεο έξεπλαο εμάγνληαη απφ ηα πεδία θαη ηηο ζπλαπνηεινχκελεο 

ζεκαηηθέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα πεδία κε ηηο ζπλαπνηεινχκελεο ζεκαηηθέο ηνπο θνξνχλ: 

1) Α) Σελ νξγάλσζε ηνπ –εθάζηνηε παξαθνινπζνχληνο απφ ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ - 

πξνγξάκκαηνο. Β) Σν επίπεδν πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Γ) Σν επίπεδν επηθνηλσλίαο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε ην ζχλνιν 

ησλ δπλάκεη εθπαηδεπνκέλσλ. Γ) Σελ δηάξζξσζε θαη ηελ δφκεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 2) Α) Σελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Β) Σελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν πνπ 

πηνζεηήζεθε. Γ) Σνλ εθπαηδεπηή. 3) Α) Σελ αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο, ή ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο γλψζεο. 4 Α) Σελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ηελ 

παξερφκελε πνηφηεηα απφ έλα Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ή ην γεληθφηεξν –ηξφπνλ ηηλά- 

παξερφκελν επίπεδν πνηφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη, ην επίπεδν νξγάλσζεο, ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ κέζνδν θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ζε επίπεδν 

πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ζε επίπεδν γλψζεο. Βέβαηα, γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νξηζκέλεο ζπληζηψζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πλεπάγεηαη, φηη ν γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο, αθνξά ην επίπεδν ηεο γεληθφηεξεο, -αθνχ είλαη επλφεην, πσο είλαη δπλαηφλ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία θάλνληαο ρξήζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ λα εζηηάδεη ζε ηδηαίηεξεο ζεκαηηθέο- 

παξερφκελεο πνηφηεηαο ζε επίπεδν Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. (Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ 

πνξεία κηαο έξεπλαο θαη δε κηαο εθπαηδεπηηθήο ζην:  Cohen,  Manion,  and Morrison, 2008: 

117-147). 
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1. Σν Γείγκα - Γεηγκαηνιεςία 

Σν Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε έλα ζχλνιν εθαηφλ ηξηάληα ηεζζάξσλ αηφκσλ (134). Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, εθαηφλ είθνζη ηξείο (123) γπλαίθεο θαη 

έληεθα (11) άλδξεο. Σν δείγκα θάιππηε φιν ην θάζκα ηεο ελήιηθεο δσήο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ειηθίεο απφ δεθανθηψ (18) έσο άλσ ησλ εμήληα πέληε εηψλ (65 θαη 

άλσ).  

ε φ,ηη αθνξά ηελ δεηγκαηνιεςία αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία: Ζ επηηφπνπ επίζθεςε 

ζηα ηκήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηνπ ηκήκαηνο, αιιά θαη ηελ ζπκπιήξσζε ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ άηνκα πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο αλάινγα εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα.  

πλεπάγεηαη, φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ζην νπνίν νη 

δεηγκαηνιεςίεο αλάινγνπ ηαθηηθήο αλαθέξνληαη σο δεηγκαηνιεςίεο «ζθνπηκόηεηαο»
1
. Έηζη, 

ε ελ ιφγσ δεηγκαηνιεςία, γεληθφηεξα αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε 

θάπνην «ζθόπηκν δείγκα»
2
. Χζηφζν, απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ήηαλ 

ζε εμέιημε επηιέρηεθαλ δεθαπέληε, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ ζην επίπεδν ησλ 

παξαθνινπζεζάλησλ ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη ζην επίπεδν ησλ ελ εμειίμεη 

ηκεκάησλ, ην ζαξάληα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (44%). (Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ δεηγκαηνιεςία: 

Cohen,  Manion,  and Morrison, 2008: 149-174 & Ησαλλίδεο, 2011: 185-194). 

2. Οη Πεξηνξηζκνί 

Οη πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη ζηελ δπλαηφηεηα γηα έλα πιεξέζηεξν δείγκα πνπ ζα αθνξνχζε 

έλα –ηξφπνλ ηηλά- επξχηεξν κέξνο ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο πξνζθεξφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα κηα πιεξέζηεξε αληηθεηκεληθή αλάιπζε θαη θαη’ επέθηαζε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

3. Σα Γεδνκέλα – Ζ Δπεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αμηνινγήζεθαλ ζε έλα πξσηνγελέο επίπεδν κε ηελ θαη’ 

επέθηαζε απφξξηςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δελ παξνπζίαδαλ ηελ απαηηνχκελε 

πιεξφηεηα, ήηαλ δειαδή ελ κέξεη ζπκπιεξσκέλα, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ 

                                                           
1
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ δεηγκαηνιεςία πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ ζην: Cohen, Manion, 

and Morrison, (2008: 163-164) 

2
Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ζέκα ησλ βαζηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ: Ησαλλίδεο, (2011: 190-194). 
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πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Διήθζεζαλ ππφςε ηα πνζνζηά 0,05 θαη 0,01 

σο επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο.  

4. Ο θνπόο ηεο Έξεπλαο -Τπνζέζεηο 

Ζ έξεπλα έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο, ή ηεο 

πνηφηεηαο θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ απφ έλα Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Γειαδή, έρεη σο εηδηθφηεξν ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνηφηεηαο θαη 

παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ζηελ βάζε θάπνησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Οη ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ αθνξνχλ ηελ ζπζρέηηζε, ή κάιινλ ηελ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο, πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ
3

–ήηνη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ- ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ εξσηήζεσλ φισλ ησλ νκάδσλ.  

5. Ζ Παξνπζίαζε ησλ Γεδνκέλσλ 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην, ε παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ –ήηνη ηεο αλάιπζεο- πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ βάζε 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ απφ ηηο νπνίεο θαηαδεηθλχνληαη νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπληζηψζεο πνπ αληρλεχνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ. ην δεχηεξν ζηάδην, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο –ήηνη ησλ crosstabs-, κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα γεληθφηεξα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη  εξσηήζεσλ 

απφ θάζε νκάδα εξσηεκάησλ. 

 

 

 

  

                                                           
3
Γηα ηηο κεηαβιεηέο θα ηα δεδνκέλα γεληθφηεξα βιέπε: Εαραξνπνχινπ, (2003: 27 & 28-29). 
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ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 

ην πξψην κέξνο αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα φπσο ηεθκαίξνληαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία, αιιά θαη θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ή ηεο ζπλερηδφκελεο 

κάζεζεο θαη’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο θαη ε ζχλδεζε κε ηελ δηνίθεζε 

νιηθήο πνηφηεηαο. Μηα ζπληζηψζα πνπ έρεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νπνηαδήπνηε 

αλάιπζε θαη έξεπλα ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ελφο θέληξνπ πνπ 

έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνπο ελήιηθεο.   

1. Πξνο έλα νξηζκό ηεο πνηόηεηαο 

Ζ πνηφηεηα ζην πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ έρεη λα θάλεη πξσηίζησο κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ πειάηε
4
 πνπ έρεη κε ηελ απφθηεζε ελφο πξντφληνο ή 

επξχηεξα, κηαο ππεξεζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζεκαηηθή ηεο πνηφηεηαο, ζην πεξηβάιινλ 

ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ηνπιάρηζηνλ, ζπλδέεηαη κε ηηο «πξνδηαγξαθέο
5
» πνπ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεη ην πξντφλ. Έηζη, ην πξντφλ δχλαηαη λα νξηζηεί έρνληαο σο βάζε έλα 

νξηνζεηεκέλν πιαίζην δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ, -εθηφο απφ δηαδηθαζίεο ηερληθνχ 

ραξαθηήξνο γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηερληθνχ πξντφληνο-, ην επίπεδν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο
6
, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πειάηε
7
 ζην νπνίνλ απνηείλεηαη ην πξντφλ

8
. Σν επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

θαη εγγξάθεηαη ε πξφζθηεζή ηνπ. Δίλαη επλφεην, φηη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ελδερνκέλσο, 

                                                           
4
Βιέπε: παλφο, (1993: 19-20) & Σζηφηξαο, (2002: 14-15). 

5
 Goetsch, and Davis, (2013: 3-4) & Σζηφηξαο, (2002: 21). 

 
6
Σζηφηξαο, (2002: 14-15). 

7
Βιέπε: Munro-Faure, L. And Mundo-Faure, M. (1992: 44-45), φπνπ αλαθέξεηαη έλα γεληθφηεξν πιάλν 

αλάιπζεο πνπ εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πειάηε («external customer»). 

8
Βιέπε: Munro-Faure, L. and Mundo-Faure, M., (1992: 16-20). Παξέβαιε επίζεο: ηελ επξχηεξε ζεκαηηθή ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ πνηφηεηα: Σζηφηξαο, (2002: 23), αιιά θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Deming φπσο δίδεηαη ζε 

παξάζεζε ζην: Goetsch, and Davis, (2013: 5) 
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-θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή θάπνησλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο πνπ είλαη εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα- λα ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά γηα ηελ επηινγή θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζηψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηεο «θνηλσληθέο παξακέηξνπο» γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνησλ 

πξνζσπηθψλ αλαγθψλ
9
.  

Ζ πνηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ δηνίθεζε ηεο νιηθήο πνηόηεηαο
10

 θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε ζχλδεζε απηή θαηαδεηθλχεηαη ζε ζέκαηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο θαη ηηο ζπληζηψζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ
11

.   

2. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο. 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο αθνξά ηελ δηνίθεζε
12

 κηαο επηρείξεζεο ή νξγάλσζεο πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ πνηόηεηα ελόο πςεινύ επηπέδνπ πξντόληνο
13

. Απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη εκθαλέο 

φηη, ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ «κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ»
14

, φπνπ εκπίπηνπλ θαη νη ππεξεζίεο 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο έλα Κέληξν 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο φπσο πξναλαθέξζεθε ζπκπεξηιακβάλεη  

φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο ή ηηο ζπληζηψζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πνηφηεηαο
15

. Έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ε εζηίαζε ζην 

«αλζξψπηλν δπλακηθφ» απφ ην νπνίν απνηειείηαη κηα ππεξεζία ή κηα επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε 

ησλ αλαγθψλ πνπ δηέπνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη πξνηαζεί απφ πνιινχο θνηλσληθνχο 

επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ πξνηείλεη θαηά θαηξνχο έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο
16

. Οη πξνεθηάζεηο απηψλ ησλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ φπσο είλαη 

                                                           
9
Βιέπε: ηελ ζεσξία ηνπ Katz κε ζεκαηηθή ηηο Σηάζεηο (Γεψξγαο, 1990: 153-155) 

10
 Βιέπε ηνλ νξηζκφ γηα ηελ «νιηθή πνηφηεηα» Goetsch, and Davis,  (2013: 9), & παλφο (1993: 26). 

11
Βιέπε γεληθφηεξα : Paul T. J. J. (1998: 155-156). 

12
Γηα ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Βιέπε: Σζηφηξαο (2002: 132-133) 

13
 Βλζπε: Σζηφηξαο, (2002: 138)  

14
Βιέπε: Πεηξίδνπ, (2011: 66). 

15
 Βλζπε: Σζηφηξαο, (2002: 132-133), γηα ηελ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο. 

16
Γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια-ππνδείγκαηα γηα ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο: 

Γεξβηηζηψηεο, (2005: 101-105). 
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επλφεην, δελ αθνξνχλ κφλνλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο αιιά θαη 

ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ.  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ «εκπινθή» φισλ ησλ 

«εξγαδνκέλσλ» ζε κηα νξγάλσζε ή ππεξεζία αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην πξντφλ ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία
17

. Πεξαηηέξσ, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο κε ηελ 

ρξήζε θάπνησλ κεζφδσλ εξγαιεηαθνχ ραξαθηήξα κπνξεί λα απνηηκήζεη ην επξχηεξν πιαίζην 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παξνρή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Σα 

εξγαιεία απηά είλαη ν ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε αλαηξνθνδόηεζε («feedback») 

θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο νξγάλσζεο ή ππεξεζίαο
18

.(Linsday and Petrick,  

1997: 55). 

Βέβαηα, κηα δηαδηθαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί απφ πνιιέο απφςεηο σο εξγαιείν 

γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ, είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ «κάλαηδκελη ησλ 

γλψζεσλ». Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο, ζρεηίδεηαη κε ηελ γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ δηάζεζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Έηζη, έλα ζηέιερνο ζα πξέπεη -αθνχ 

ηαπηνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ππεξεζίαο- λα γλσξίδεη ηηο «απαηηήζεηο» ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηθή ηνπ ζέζε, ηελ ζέζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε
19

.  (Paul T. J. J., 1998: 396). 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα θαίλεηαη φηη ε δηνίθεζε ελφο Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

εκπεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη θνηλά κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ νξγαλσηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σελ αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ ζην 

πεξηβάιινλ ην νπνίν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη
20

. Καζψο φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ 

Arcaro, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο επξίζθεηαη ηξφπνλ ηηλά ζην επίθεληξν ελφο ζπλερνχο 

                                                           
17

Linsday and Petrick  (1997: 55). 

18
Linsday and Petrick  (1997: 55). 

19
Paul T.J. J. (1998: 396). Βιέπε θαη Σδσξηδάθεο, θαη Σδσξηδάθε Α. (2007: 338-344 & 351-) γηα ηνλ ξφιν ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ γλψζεσλ «knowledge management» πνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ή 

νξγαλψζεσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ θαζνξηζηηθά. Βιέπε θαη Πεηξίδνπ (2011: 185-186). 

20
Παξέβαιε: ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο Σδσξηδάθεο, θαη Σδσξηδάθε Α. ζην 

θεθάιαην 14 γηα ην Μάλαηδεκελη Οιηθήο Πνηφηεηαο (2007: 376). 
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πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ «εθπαίδεπζε», ηελ «νξγάλσζε» («business»), θαη ηελ «δηνίθεζε» 

(«government»)
21

. (Arcaro, 1995: 6-7). 

3. Ο πειάηεο – «customer». 

Ζ έλλνηα ην πειάηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ξφιν ησλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ην 

«εμσηεξηθό πεξηβάιινλ»
22

 κηαο εηαηξείαο, νξγάλσζεο ή ππεξεζίαο. Τπάξρεη κηα πεξαηηέξσ 

ελλνηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο, αθνχ ν πειάηεο δηαθξίλεηαη ζε 

«εζσηεξηθφ
23

» θαη ζε «εμσηεξηθφ
24

». Έηζη, ν «εζσηεξηθφο πειάηεο» απνηειεί κηα έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζε θάζε εξγαδφκελν-ζηέιερνο (ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο), 

πνπ εξγάδεηαη ζε κηα αλάινγε δνκή ή Κέληξν, πνπ ζηφρν έρεη κεηά απφ ηελ δηαβνχιεπζε κε 

ηελ νξγάλσζε ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη θαη ε  ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη παξνπζηάδεη ζρέζεηο 

εξγαδνκέλνπ θαη νξγάλσζεο. Δζσηεξηθφο πειάηεο σζηφζν, ζεσξείηαη θαη ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπηήο πνπ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γηαθαίλεηαη φηη 

ν εζσηεξηθόο πειάηεο ζπλδέεηαη κε δηαδηθαζίαο νξγαλσηηθνύ ραξαθηήξα πνπ απφ ηελ άιιε 

εκπιέθνπλ θαη ην ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν «εμσηεξηθφο πειάηεο» 

απνηειεί ηνλ «απνδέθηε θαη ρξήζηε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
25

» πνπ είλαη ν εθπαηδεπφκελνο 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. (παλφο, 1993: 65). 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηαθαίλεηαη φηη κηα δηαδηθαζία γηα λα έρεη ην ζηνηρείν ηεο 

πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην ζπλερέο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζρέζεο
26

. Έηζη, νη 

«απνθάζεηο»
27

 θαη νη «ζρεδηαζκνί»
28

 κηαο ζηξαηεγηθήο πθήο
29

, -ζε επίπεδν δηαρείξηζεο
30

 ηνπ 

                                                           
21

Arcaro, (1995: 6-7). ΟArcaro, βέβαηα αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο νιηθήο πνηφηεηαο κε γλψκνλα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληφο ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, σζηφζν, ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο ζε πεξηβάιινληα απηνχ ηνπ είδνπο δχλαηαη λα θαηαδείμεη –ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ- θαη ηνλ ξφιν ηεο ζε 

πεξηβάιινληα κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ, φκσο ζε κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο κάζεζε φπσο απηή 

δηαπξαγκαηεχεηαη ζην θεθάιαην ηεο έξεπλαο.  

22
Βιέπε: Πεηξίδνπ, (2011: 119-161). 

23
 Βιέπε: Σζηφηξαο, (2002: 138). 

24
παλφο (1993: 65). 

25
παλφο (1993: 65). 

26
Γηα ην ζέκα ησλ δηαδηθαζηψλ κε επίθεληξν ηνλ πειάηε βιέπε: Paul T., J., J. (1998: 154). 

27
Αλάκεζα ζηηο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο εγγξάθνληαη θαη νη «απνθάζεηο» γηα «πξνγξακκαηηζκό», κε ζθνπφ ηνλ 

«έιεγρν» θαη ηελ «νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ» πνπ «αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα» ζην πεξηβάιινλ κηαο 

επηρείξεζεο ή νξγάλσζεο (Πεηξίδνπ, 2011: 135-136). 
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Κέληξνπ δηα Βίνπ Μάζεζεο- ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φρη κφλνλ ηηο πνηνηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ πξντφληνο –δειαδή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο- αιιά θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε, ζε πνιιά θαίξηα ζεκεία, ηεο πξναλαθεξφκελεο ζρέζεο.   

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη ε δηαρείξηζε ή ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο 

αλαπηχζζεη θαηά θάπνην ηξφπν κηα θνπιηνύξα «εζηίαζεο» ζηνλ πειάηε
31

. 

4. Ο ρεδηαζκόο θαη ν Έιεγρνο ησλ Γηαδηθαζηώλ ζε επίπεδν Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηόηεηαο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Linsday and Petrick (1997), 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «δηαδηθαζία» («process»), δειαδή κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

«πξνζζέηεη αμία» ζην ηειηθφ πξντόλ. Σν «ζύζηεκα» («system»), δειαδή ηελ ζπζρέηηζε 

επηκέξνπο ζρεδηαζκώλ απφ δηάθνξα γεηηληάδνληα ηκήκαηα. Σελ «δνκή» («structure»), πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ «ηππηθή» θαη «άηππε» «κνξθή» ηεο νξγάλσζεο. Καη ηελ «ηερληθή» 

                                                                                                                                                                                     
28

Γηα ηνλ ζρεδηαζκό πνπ εκπίπηεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ππφ ηελ νπηηθή κηαο ζηξαηεγηθήο:  

Paul T., J., J. (1998: 158-159). 

29
Βέβαηα, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζην επίπεδν ηεο δνκήο ή ηνπ Κέληξνπ έρεη έλαλ θξηηηθφ ξφιν γηα ηελ 

ζπλέρηζε θαη ηελ επφδσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε επίθεληξν ηελ πνηφηεηα. Έηζη αλάκεζα ζηα κνληέια ζηξαηεγηθήο 

πνπ παξνπζηάδνληαη θαη έρνπλ κηα ζα έιεγε θαλείο δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο –θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πνηφηεηα φπσο ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξηρηεί-, ζα κπνξνχζε λα θαηαδεηρζεί έλα «κνληέιν απόθαζεο» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ «πνιηηηζηηθή 

άπνςε» («the cultural view»). Ζ πξναλαθεξφκελε εζηηάδεη ζην δηαθνξεηηθφ πιαίζην εκπεηξηώλ γηα ηελ 

ζηξαηεγηθή επηινγή κηαο απόθαζεο. Λνγηθή πνπ ζπλάδεη κε ηελ ιεηηνπξγία ελφο θαηά ηα άιια Κέληξνπ 

αλάινγνπ χθνπο αθνχ νη εκπεηξίεο πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηα δηαθνξεηηθά πεδία γλψζεσλ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή 

ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ζέκα ηεο πνιηηηζηηθήο άπνςεο ζην: Θεξίνπ (2014:38). 

30
χκθσλα κε ηα «ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο» («Quality Management System») ην ηκήκα δηαρείξηζεο 

πνπ έρεη ζηφρν ηελ πνηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ζα έπξεπε λα ελεξγεί βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά  «ζηόρνπο» ζηνπο νπνίνπο λα θαηαγξάθνληαη ή λα 

εκπεξηέρνληαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ «πειάηε» θαη ηηο δηαδηθαζίεο γεληθφηεξα πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ 

δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο. (Mauch, (2010:15-16). 

 
31

Βιέπε θαη ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Δλέξγεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ εζηίαζε ζηνλ πειάηε. Πεξαηηέξσ: Γεξβηηζηψηεο, 

(2005:147) & Σζηφηξαο, (2002: 58) & Goetsch, and Davis, (2013: 222-223). 
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(«technique»), πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηθψλ αιιά θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 

επηινγψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ επηινγώλ θαη ησλ ζθνπώλ πνπ έρεη ζέζεη κηα νξγάλσζε. 

(Linsday and Petrick, 1997: 159-160). Γηαθαίλεηαη φηη νη επηινγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην επίπεδν 

ηεο δηνίθεζεο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο αθνξνχλ ηελ δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

δηαθνξεηηθά ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα ζε ζρέζε κε ηελ «ζρεδίαζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ πνηόηεηαο»
32

 απηφ πνπ ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί είλαη φηη ε εζηίαζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
33

 κε ζεκαηηθή ηελ πνηφηεηα
34

 ζρεηίδεηαη θαη κε 

ελέξγεηεο ιεηηνπξγηθνχ αιιά θαη εξγαιεηαθνχ ραξαθηήξα φπσο ζα κπνξνχζαλ άιισο λα 

ραξαθηεξηζηνχλ.  

Έηζη, νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηερληθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Σελ «εθπαίδεπζε» θαη ηελ «θαηάξηηζε». Σελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ δηέπνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο νκαδηθόηεηαο πξνο έλαλ θνηλφ ζα έιεγε θαλείο ζθνπφ. Σελ 

«κέηξεζε» θαη ηελ «αλαηξνθνδόηεζε»
35

 («measurement» and «Feedback»), ελέξγεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ αθ’ ελφο λα νξίζνπλ έλα επίπεδν ζηηο δηαδηθαζίεο θαη αθ’ εηέξνπ, λα 

αλαπξνζαξκόζνπλ ηκήκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα είλαη ζχζηνηρα πξνο ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

πειάηε. (Dale, and Cooper Wilkinson, 1997: 29-31). 

Δλέξγεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί θαη κε ηελ «εηαηξηθή 

θνπιηνύξα» («Corporate Culture») ή πην ζπγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Kotter, 

and Heskett
36

, (Kotter, and Heskett, 1992: 4) «θνπιηνύξα ηεο νξγάλσζεο» («organizational 

culture»). Μηα θνπιηνχξα πνπ φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα εζηηάδεη ζε κηα 

γξακκή ζθέςεο πνπ έρεη σο θχξηα ζεκαηηθή ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο.  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε «δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ» ζηα επξχηεξα πιαίζηα ηεο «πνηόηεηαο» 

(«Process Quality Planning») (Mauch, (2010:19), αθνξά ζχκθσλα κε ηνλ Mauch (2010), ηνλ 

«ζρεδηαζκό» κηαο ζεηξάο ζηαδίσλ, φπνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ 

                                                           
32

(«Business Process Planning»), Linsday  and Petrick  (1997: 159-160).  

33
Βιέπε Σζηφηξαο, Γ. (2002: 136) φπνπ αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ «kaizen» ζηα πιαίζηα ηεο «ζπλερνύο 

βειηίσζεο». 

34
Οη Goetsch, and Davis, (2013: 14-15) αλάκεζα ζε άιια, αλαθέξνπλ γεληθά ηελ «εκκνλή» κε ηνλ ηνκέα ηεο 

πνηφηεηαο. 

35
Βιέπε θαη Howe, Gaeddert, and Howe, (1995: 81) 

36
Οη Kotter, andλHeskett, (1992: 15-17 & 11), βέβαηα φηαλ αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπο γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηη κηα αιιαγή ζηα ζέκαηα λννηξνπηψλ ζα εληζρχζεη πεξαηηέξσ 

ηελ ζέζε ηεο εηαηξίαο ζην νηθνλνκηθό πεδίν. 
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«πειάηε» -ελ πξνθεηκέλσ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, έρεη σο ηειηθφ –ζα έιεγε θαλείο- ζθνπφ ηελ 

«ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ» ηνπ. Πξφθεηηαη δειαδή ελ πνιινίο, γηα κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνξά θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηνλ Mauch θάπνηαο δπλακηθήο κνξθήο θαη εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο «αιιειεπίδξαζεο». 

(Mauch, (2010: 19). 

Οη Tenner, and De Toro (1992) ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πξνηείλνπλ κηα 

ζεηξά ζηαδίσλ ή βεκάησλ
37

, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί κε έλαλ δηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ 

έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη, απφ απηνχο πξνηείλεηαη ζε έλα πξψην ζηάδην ν νξηζκφο ηνπ 

πεδίνπ, δειαδή γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο νπνηεζδήπνηε «πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο» 

παξνπζηαζηνχλ. ην δεχηεξν ζηάδην, θάλνπλ «ρξήζε ησλ ηερληθώλ εξγαιείσλ» γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. ην ηξίην, «κεηξάηαη ε απόδνζε». ην ηέηαξην, εμεγνύληαη νη 

«ιόγνη ηεο πνξείαο» πνπ είρε κηα απφδνζε ή δηαδηθαζία. ην πέκπην, «αλαπηύζζνληαη» θαη 

«ειέγρνληαη» «λέεο ηδέεο» γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία. Καη ζην έθην, «εθαξκόδνπλ» ηνλ 

«ζρεδηαζκό» γηα ηελ «πινπνίεζε» ησλ ηδεώλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

«αμηνιόγεζε». (Tenner, and De Toro, 1992: 109-124). Σα πξναλαθεξφκελα θαηαδεηθλχνπλ 

φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ηφηε ε δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζα έπξεπε ελδερνκέλσο λα αθνινπζεί κηα αλάινγε πνξεία
38

.  

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θαη ν «έιεγρνο»
39

 ησλ «δηαδηθαζηώλ» σο κέξνο ηνπ 

επξχηεξνπ «ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο
40

». Έηζη, ν έιεγρνο πέξα απφ ην πεδίν ηνπ ηερληθνχ 

ειέγρνπ αλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο ηερληθνχ ραξαθηήξα
41

 ππάξρεη –φπσο 

ζπλάγεηαη- θαη ν έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ κε ηερληθνχ 

                                                           
37

 Ο ζρεδηαζκφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Tenner, and De Toro (1992), ζπλάδεη κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ζπλήζσο 

γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. Γηα ην ζέκα απηφ βιέπε: Linsday and Petrick (1997: 213).  

38
Γειαδή, λα «νξηζηνύλ νη δηαδηθαζίεο», λα γίλεη ε «ρξήζε ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ» γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

θάπνηνπ ελδερφκελνπ «πξνβιήκαηνο». ηελ ζπλέρεηα, λα «κεηξεζεί» ε «απόδνζε ησλ δηαδηθαζηώλ» πνπ αθνξά 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπφκελνπο. Καηφπηλ, λα θαηαγξάθνληαη νη ιόγνη κηαο πνξείαο πνπ ζα είρε κηα 

δηαδηθαζία. ην επφκελν ζηάδην λα αλαπηύζζνληαη «λέεο ηδέεο» –ήηνη λα πξνηαζεί έλαο ηξφπνλ ηηλά 

αλαζρεδηαζκόο ησλ δηαδηθαζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ είραλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε. Καη ηέινο, λα 

πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαζρεδηαζκώλ πνπ πξνηάζεθαλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ πνξεία πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί: Tenner, and De Toro, (1992: 109-124). 

39
 Γηα ην ζέκα ηνπ «ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο», ησλ «πξνδηαγξαθώλ» πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ησλ «δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο»,  βιέπε: Γεξβηηζηψηεο, (2005: 239-253) 

40
 βιέπε: Γεξβηηζηψηεο, (2005: 239). 

41
Βιέπε: Munro-Faure, L. and Mundo-Faure, M. (1992: 83-87). 
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ραξαθηήξα
42

. Έηζη, θαηά κηα επξχηεξε άπνςε, ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηώλ έρεη σο ζηφρν ηελ 

πνηφηεηα
43

. Ο έιεγρνο, γεληθφηεξα σο έλλνηα παξνπζηάδεη κηα πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, αθνχ 

ζηελ Ακεξηθή κε ηνλ έιεγρν ελλννχληαλ νη «έιεγρνη ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ», ελψ 

ζηελ Ηαπσλία ζχκθσλα κε ηνλ Kano θαηεδείθλπε φιεο ηηο «απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηελ 

επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ
44

».  

5. Πξνσζώληαο ηελ Βειηίσζε. 

Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί κηα ζεκαηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νξγάλσζεο ή κηαο ππεξεζίαο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο 

βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ πξνηαζεί θαη πηνζεηεζεί δηάθνξα κνληέια δηαθνξεηηθψλ 

ζα έιεγε θαλείο πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ. Ζ «έλλνηα ηνπ Kaizen»
45

, ηνπ Massaki Imai γηα 

παξάδεηγκα, αθνξά έλα κνληέιν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «ζπλερνύο βειηίσζεο»
46

 ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη ε θάζε νξγάλσζε ή επηρείξεζε.  

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ κνληέινπ ζθέςεο αθνξνχλ: ηνλ «πειάηε», ηελ «εξγαζία» 

ζε νκαδηθό επίπεδν θαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν «ζπλεξγαζίαο» (Εαβιαλφο, 2003: 146). 

Απφ ην πξναλαθεξφκελν κνληέιν, δηαθαίλεηαη φηη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο φπσο 

πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, κάιινλ απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ελφο Κέληξνπ δηα βίνπ 

Μάζεζεο. 

6. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε επίπεδν Αλζξώπηλσλ Πόξσλ. 

Σα θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο δελ απνηεινχλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ν θέξδνο φπσο 

κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα δεδνκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ιεηηνπξγηθφο ξφινο ησλ θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο έγθεηηαη ζηελ παξερφκελε γλψζε κε 

αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθνχο –επηζηεκνληθνχο θαη κε - ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ ηα – δηάθνξα 

γλσζηηθά ή ηα επηζηεκνληθά- θελά ησλ ελειίθσλ. Έηζη, ν ξφινο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

                                                           
42

 Βιέπε Σζηφηξαο, Γ. (2002: 24) 

43
Βιέπε: Paul T., J., J. (1998: 67). 

44
Linsday M. W. and Petrick  J. A. (1997: 57). 

45
Βιέπε: Λνγνζέηεο (2005: 135-140), αιιά θαη Εαβιαλφο, (2003: 146-148).  

46
 Γηα ην ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο βιέπε: Γεξβηηζηψηεο, (2005: 271-278). Βιέπε Σζηφηξαο, Γ. (2002: 

136). 
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έγθεηηαη ζην επίπεδν ηεο πνηνηηθήο νξγάλσζεο απηήο ηεο παξερφκελεο γλψζεο δηα κέζνπ ησλ 

ζηξαηεγηθώλ επηινγψλ πνπ ην θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο αθνινπζεί
47

.  

πλεπψο, ηα πξναλαθεξφκελα εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ άπηεηαη ζεκάησλ πνηνηηθνχ 

ραξαθηήξα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ζρεηίδνληαη, πέξα 

απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ πνξεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε πνηνηηθέο ζπληζηώζεο, φπσο ηε «δέζκεπζε»
48

 (commitment), 

ηελ «ππνθίλεζε» (motivation) θαη ηηο «ζρέζεηο» (employee relations) πνπ ελ πξνθεηκέλσ 

ζπλάγνληαη, απφ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηειερώλ ηνπ θέληξνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθό. (Roger Cooke: Human  Resources Strategies for Business Success at: Armstrong, 

1992: 31-32).  

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

ην παξψλ θεθάιαην, δίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, φπσο ην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εγγξάθεηαη, θαη δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ θάπνηεο έλλνηεο 

πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ γεληθφηεξν φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο.   

1.Οη πληζηώζεο ηνπ ύγρξνλνπ Οηθνλνκηθνύ Πεξηβάιινληνο– Δθπαηδεπηηθέο 

απνιήμεηο 

 

Σν ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηέπεηαη απφ θάπνηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Ζ 

«παγθνζκηνπνίεζε»
49

 κπνξεί λα αλαθεξζεί σο ν πξψηνο παξάγσλ, (Jarvis, 2004: 2). Ζ 
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 Ο Collard αλαθέξεηαη ζηελ «ζηξαηεγηθή αιιαγή» πνπ δηέπεη κηα επηρείξεζε θαζψο εηζάγεηαη ε έλλνηα ή ε ηδέα 

ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο» ζηηο «δηαδηθαζίεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο «αλζξώπηλνπο πόξνπο». Πεξαηηέξσ, ν 

«ζρεδηαζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ» ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο «ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο» ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο» ή ηεο 

παξερφκελεο πνηφηεηαο. πλεπψο ε ζεκαηηθή ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ πφξσλ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα. (Collard R., Total Quality The Role of 

Human Resources, 165-176 ζην: Armstrong, M. (1992: 172-173). 

48
Ζ «δέζκεπζε» ζηα πιαίζηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαηαδεηθλχεη ηελ «αλάπηπμε» θαη ηνλ «έιεγρν» ηνπ 

«ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ», πεξαηηέξσ:  Bratton,  and Gold,  (2003: 54). 

49
 ηνλ Halliday, Halliday,  J., Lifelong Learning, Changing Economies and World of Work, 92-106 at: Asprin, 

Chapman, Harton, and Sawano, (2001: 96-97), αλαθέξεηαη φηη ζρεηηθά κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, πσο 

θαηαδεηθλχεη γεληθφηεξα κηα «επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο γλώζεο», κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία «νηθνλνκηθνύ 
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«αλάπηπμε ζηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα» ζεσξείηαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ φπσο ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε αιιαγψλ ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν (Illeris, 2004: 17). Δλψ νη αιιαγέο πνπ επηζπκβαίλνπλ ζηνλ «δεκνγξαθηθό ηνκέα» κε 

ηηο θαη’ επέθηαζε –φπσο εμίζνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί- αιιαγέο ζην θνηλσληθφ 

επίπεδν, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάδεημε ηεο «θνηλσλίαο πνπ εδξάδεηαη ζηελ γλώζε»
50

 

(«Learning Society») (Cross, 1981: 4). Ζ ζεκεηνχκελε επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ
51

 είλαη θαη απηφο έλαο ζεκαληηθφο παξάγσλ. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην 

θνηλσληθφ επίπεδν, απηφ πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί είλαη πσο ε κεηεμέιημε ή αλαβάζκηζε 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν
52

 ζα έιεγε θαλείο φηη απνηειεί, ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ 

εμειίμεσλ, κηα επηηαθηηθή αλάγθε. Έηζη, ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν πιαίζην, 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ε εθπαίδεπζε κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
53

 απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο
54

. Δπηπξφζζεηα, θαηαδεηθλχεηαη 

φηη, φηη ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλάπηπμε ζε «καθξννηθνλνκηθό επίπεδν», 

παξνπζηάδνπλ κηα ζπζρέηηζε. (Albert Tuijnman and MaxVan Der Kamp, Learning for Life: 

New Ideas, New Significance, 3-16 at: Tuijnman, and Van Der Kamp, 1992: 9). Έηζη, ηα 

θξάηε εζηηάδνπλ ζηελ «δηάδνζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο», ψζηε κέζσ ηεο γλψζεο λα 

παξακέλνπλ «αληαγσληζηηθά» ζε δηεζλέο επίπεδν. (Peter Jarvis, The Corporate University, 

43-55 at: Field, and Leicester, 2003: 46). Δλψ, ε «ηδενινγία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ» 

                                                                                                                                                                                     
πιενλεθηήκαηνο» –γηα ηα θξάηε- ζε επίπεδν «δεμηνηήησλ» πνπ δηαζέηεη ην ζχγρξνλν «αλζξώπηλν δπλακηθό», 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ «επέλδπζε» ζηελ «εθπαίδεπζε» θαη ηελ «θαηάξηηζε».  

50
Γηα ηελ «Κνηλσλία ηεο Γλώζεο» θαη ηηο απνθάζεηο ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν, Βιέπε: ηπεηάλνπ, (2014: 118-

122). Ζ Cross αλαθέξεηαη ζηελ Learning Society, σζηφζν, απηφ πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηεο 

κάιινλ ζπλάδεη κε ηνλ φξν Κνηλσλία ηεο Γλώζεο.  

51
Πξφθεηηαη γηα ηελ επνλνκαδφκελε «επηζηεκνληθή επαλάζηαζε» (Usher, Bryant, and Johnston, 1997: 3) 

52
Ο Sinnott αλαθέξεηαη ζηελ ζεκαηηθή ηεο «πξνζσπηθήο αλάπηπμεο» θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ «δηα βίνπ κάζεζε» 

ή ηελ «ζπλερηδόκελε κάζεζε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ». («Adult Lifespan Learning»). (Jan 

D. Sinnott, The Future of Adult Lifespan Learning: Learning Institutions Face Change, 449-463 at: Sinnott, 

1994: 451)  

53
Ζ ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απνηειεί κηα νηθνλνκηθή ζεσξία πνπ δίδεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ 

αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο θαηά ηα άιια κνξθήο «θεθαιαίνπ» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο θαη κε ηηο 

θαη’ επέθηαζε «δεμηόηεηεο» πνπ απνθηψληαη κέζα απφ ηελ «εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», κε ηειηθφ ζηφρν πάληνηε 

ηελ «αλαβάζκηζε» ζε «νηθνλνκηθό» επίπεδν ηνπ θξάηνπο. (Φξαγθνπδάθε, 1985: 23 - Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ 

ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζην ίδην έξγν: 23-37). 

54
πλαθή είλαη θαη απηά πνπ ππνζηεξίδεη ε Cross ζην θεθάιαην γηα ηηο αιιαγέο ζην θνηλσληθφ επίπεδν (Cross, 

1981: 9-12). 
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«πεξηνξίδεη ηελ  θξαηηθή παξεκβαηηθόηεηα». (Burke, and Jackson, 2007: 15). Έηζη ζηα 

πιαίζηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ αλαθαηεπζύλεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο γλώζεο, φπσο ζε γεληθέο 

γξακκέο ππνζηεξίδεη θαη ν Johnson. (Lynn Johnson, The Future Impact of the 

Communication Revolution, 22-29 at: Sinnott, 1994: 22-23). 

2. Βαζηθέο πληζηώζεο ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ απνηείλεηαη ζε Δλήιηθεο. 

Ζ πξψηε βαζηθή ζα έιεγε ζπληζηψζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα έρεη λα θάλεη κε ηελ ειηθία. 

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ν παξάγσλ ειηθία απνηειεί έλαλ 

δείθηε ηεο αλάπηπμεο πνπ ζπκβαίλεη ζε αηνκηθφ επίπεδν. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ 

Donald Baer, «ε ειηθία είλαη άζρεηε κε ηελ αλάπηπμε» θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζε λα 

πξνζζέζεη θαλείο κε ηελ σξίκαλζε. Γειαδή, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ Baer, ε 

ειηθία δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ ζηαζκηζκέλν δείθηε γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

σξίκαλζεο
55

 (κε απνηέιεζκα, ε ελειηθίσζε λα απνηειεί ελδερνκέλσο, έλα πεδίν ζεσξεηηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ).  (Salkind, 1997: 58-59). 

Μηα ζπληζηψζα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα νθείιεηαη θαη ζηελ κεηαηφπηζε 

«απφ ηελ δαζθαινθεληξηθή ζηελ καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε». («from teacher-centred to 

student-centred education») (Jarvis, Twentieth Century Thinkers in Adult & Continuing 

Education, 2001: 6). Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη θαλείο, θαη ην φηη ε γλώζε 

ζπλερώο κεηαβάιιεηαη. (Peter Jarvis, The Learning  Society as a Reflective Society, 1998 ζην: 

Holford, Jarvis, and Griffin, 1998: 63). Δλψ δεηήκαηα πνιηηηθήο δηεπζέηεζεο ζε φηη αθνξά ην 

εξγαηηθό δπλακηθό ζπλεηζθέξνπλ εμίζνπ. (Illeris, 2004: 26). Ζ κάζεζε κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφκνπ σο ελεξγνύ κέινπο ηεο θνηλσλίαο
56

. 

πσο, επίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Jarvis, έλαο αθφκε παξάγσλ ζην ίδην πιαίζην ζεψξεζεο 

είλαη θαη ε «βηνκεραλνπνίεζε ηεο γλψζεο» κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. (Jarvis, P., Questioning 

the Learning Society, 195-204 at: Jarvis, The Age of Learning  2001: 198). 

 

                                                           
55

Ο Rogers αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε πνπ απνηείλεηαη ζε ελήιηθεο αθνξά φια εθείλα ηα άηνκα ηα νπνία είλαη 

«έκπεηξα», «ππεύζπλα» θαη παξνπζηάδνπλ έλα «επίπεδν σξηκόηεηαο». (1996, αλαθνξά ζην:  Tight, 2002: 62) 

56
Stewart Ranson, Glenn Rikowski and Michael Strain, Lifelong Learning for a Learning Democracy, 135-153 – 

Learning for Lifelong Democratic Citizenship,145-148 ζην: Asprin, Chapman, Harton, and Sawano, 2001: 145). 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ – ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ & ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ 

Οη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο είλαη θαηεγνξίεο, δειαδή πξφθεηηαη γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα. 

Έηζη, ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε είλαη ε θάησζη: 

I. Αλάιπζε ησλ ηαηηζηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ βάζε Πηλάθσλ θαη Ραβδνγξακκάησλ ηεο 

Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο – Descriptive Statistics 

II. Αλάιπζε Δπξεκάησλ ησλ Πηλάθσλ πλάθεηαο 
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I. Αλάιπζε ησλ ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ ζηελ βάζε Πηλάθσλ θαη Ραβδνγξακκάησλ ηεο 

Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο – Descriptive Statistics 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δίδεηαη ε αλάιπζε ζηελ βάζε ησλ πηλάθσλ κε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

θαηεγνξηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Α) Γεληθά ηνηρεία Δθπαηδεπνκέλνπ 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Έηζη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηνηρεία γηα θάζε εξσηψκελν: 

Φχιν, Ζιηθηαθή Οκάδα, Καηεγνξία κε Δηδηθέο Αλάγθεο –αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

δελ πξνζκεηξήζεθε θαζψο δελ ππήξμε ηθαλφο αξηζκφο ζην λα επεξεάζεη ηελ γεληθφηεξε 

αλάιπζε-, Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξγαζηαθή-Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε. 

 

1. Φύιν 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπρλνηήησλ ζπλεπάγεηαη φηη ζην εξσηεκαηνιφγην ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ έιαβε κέξνο ήηαλ γπλαίθεο (91,8%) εθαηφλ είθνζη ηξεηο 

γπλαίθεο, έλαληη έληεθα αλδξψλ (8,2%).   

Ζ παξνπζίαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεη, φηη έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη ην πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ –κε κηα 

ελδερνκέλσο αδπλακία ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαη’ επέθηαζε γελίθεπζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ πιεζπζκφ - έλαληη ηνπ άιινπ θχινπ. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο είλαη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κεηαμχ είθνζη πέληε 

θαη ζαξάληα ηεζζάξσλ εηψλ, πνπ απνηεινχλ ην 53,7% ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα, φπσο ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ θάησζη πίλαθα. 

2. Ζιηθηαθή Οκάδα 

 

Ζ θάιπςε ησλ ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηα έξεπλαο απφ ηελ ειηθηαθή 

νκάδα, ησλ εηθνζηπέληε έσο ζαξάληα ηεζζάξσλ εηψλ ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη έλα 

νπζηαζηηθφ δεδνκέλν γηα ηελ εμήγεζε ηεο θαηεγνξίαο πνπ έρεη σο ζέκα ην επίπεδν 
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εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ. Απφ ηελ άιιε, ην 29,1% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ζαξάληα πέληε 

έσο εμήληα ηεζζάξσλ εηψλ απνηειεί εμίζνπ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ. 

3. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη, φηη ηα άηνκα κε εθπαίδεπζε Λπθείνπ, θαηαιακβάλνπλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (25,4%). Χζηφζν, ηα πνζνζηά απφ ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Έηζη, ηα άηνκα κε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο αιιά θαη εθείλα ησλ ηερληθψλ ζρνιψλ απνηεινχλ αζξνηζηηθά έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ (27,6%). Απφ ηελ άιιε, ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, απνηεινχλ έλα άιιν εμίζνπ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ, πνπ αζξνηζηηθά θαηαδεηθλχνπλ έλα 18,7% ή ηξηάληα επηά άηνκα, ζε έλα 

ζχλνιν εθαηφλ ηξηάληα ηεζζάξσλ αηφκσλ. Σα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά, δχλαηαη λα 

έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο, αθνχ ε ζπκκεηνρή αηφκσλ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, ζε ηκήκαηα –γεληθήο- εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δείρλεη δχν ηάζεηο ή 

ραξαθηεξηζηηθά: αθ’ ελφο, ηελ θάιπςε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ κε ηελ ζπκκεηνρή ζε 

αλαιφγνπ ηχπνπ δηαδηθαζίεο θαη αθ’ εηέξνπ, έλαλ αλαθαζνξηζκφ, ή αλαδηάξζξσζε –ηξφπνλ 

ηηλά- κηαο πξνζσπηθήο ζέαζεο γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο είηε θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα, είηε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα ηκήκαηα 

ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα παξάδεηγκα, εγγξάθνληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ζεκαηηθή. ε φ,ηη 

αθνξά ηα πνζνζηά ησλ άιισλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο –Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην- 

είλαη εκθαλήο, φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ε αλάγθε ηεο θάιπςεο –ηδηαίηεξα ζηηο 

βαζηθέο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην- βαζηθψλ αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο γλψζεο αιιά θαη επέθηαζεο ηνπο ζε άιια πεδία -ελδερνκέλσο- θνηλσληθνχ ραξαθηήξα.  

4. Δπάγγεικα 

Ζ επφκελε θαηεγνξία, απηή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε, αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα ησλ παξαζεκάησλ. 

Απφ ηα δεδνκέλα, θαηαδεηθλχεηαη φηη αζξνηζηηθά ην 61,2% ησλ εξσηψκελσλ είλαη άλεξγν. 

Γειαδή, νγδφληα δχν άηνκα (82), ζε ζχλνιν εθαηφλ ηξηάληα ηεζζάξσλ αηφκσλ. Απφ ηελ 

άιιε, ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε θάπνηνλ ηνκέα, δειαδή εξγάδνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ-ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, παξνπζηάδνπλ 

αζξνηζηηθά ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,7% -ή είθνζη πέληε εξγαδφκελα άηνκα- πνπ ζε 
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ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ ζεσξείηαη ζεκαληηθά θαηψηεξν. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία δελ απερνχλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ή θάπνηνλ 

αληηθεηκεληθφ δείθηε, αιιά φηη απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθέο ελδείμεηο ή αληηπξνζσπεπηηθά 

ζηνηρεία, ελδερνκέλσο, γηα θάπνηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ.  

B) Οξγάλσζε Πξνγξάκκαηνο/Δπίπεδν Πιεξνθόξεζεο – Δπηθνηλσλία – 

Γηάξζξσζε/Γόκεζε Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ. 

 

1. Παξαθνινύζεζε Αλάινγσλ Πξνγξακκάησλ. 

Πέξα απφ ηα γεληθά ζηνηρεία, αθνινπζεί ε ζεηξά ησλ εξσηεκάησλ. Σα εξσηήκαηα έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζε ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ Έηζη, ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία ην πξψην εξψηεκα αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ. 

Σν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία ησλ εξσηψκελσλ κε άιια πξνγξάκκαηα αλάινγνπ 

χθνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη αζξνηζηηθά εμήληα ελλέα (69) 

άηνκα, δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 51,5% έλαληη ηνπ 48,5% –ήηνη 65 άηνκα- έρεη 

παξαθνινπζήζεη αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ην εξψηεκα αθνξά 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ησλ δνκψλ ησλ Κέληξσλ 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, αιιά θαη δνκψλ ή θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ αλάινγα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ο εηδηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ εξσηήκαηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπζρέηηζε ηνπ 

εξσηήκαηνο κε άιια, ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα -αληηθεηκεληθήο ζα έιεγε θαλείο 

θχζεσο- γηα ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνζπνξίδεηαη απφ ηελ αλάγλσζε αιιά θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ππφινηπσλ δεδνκέλσλ.  

2. Γεληθόο Υαξαθηεξηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν δεχηεξν εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε ηνλ γεληθφηεξν ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη απφ ηα ζηνηρεία ην 46,3% ραξαθηεξίδεη ην πξφγξακκα άξηζην, ελψ έλα 

44,8% ην ραξαθηεξίδεη πνιχ ελδηαθέξνλ. πλάγεηαη φηη ζε έλα πξσηνγελέο επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ, ηα πξνγξάκκαηα παξνπζίαζαλ έλα γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Απηφ ελδπλακψλεηαη θαη απφ ηελ απνπζία αμηνιφγεζεο ζηα πεδία κε ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο: Αδηάθνξν θαη Ειάρηζηα ελδηαθέξνλ. Βέβαηα, φπσο πξνειέρζε ην δείγκα δελ 
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ήηαλ αξθεηά κεγάιν έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα γελίθεπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηνλ 

πιεζπζκφ. Χζηφζν, απνηεινχλ κηα έλδεημε ησλ ηάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3. Ζ Γηάξζξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ. 

Σν ηξίην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Καη αλ θαηά πφζν αληαπνθξίλνληαλ αθ’ ελφο, ζην αληηθεηκεληθφ πεξηερφκελν ησλ ζηφρσλ 

πνπ είρε ην –εθάζηνηε- πξφγξακκα θαη αθ’ εηέξνπ, ζηα ελδηαθέξνληα ηηο αλάγθεο θαη ηελ 

καζεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σν 56% ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή εβδνκήληα πέληε άηνκα, ραξαθηεξίδεη ηελ δηάξζξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ σο πνιχ θαιή. Δλψ έλα 26,1% -ηξηάληα πέληε άηνκα- ην ραξαθηεξίδεη 

άξηζην. Βέβαηα, ε ζεκαηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ
57

 είλαη ζεκαληηθή θαζψο ζπλδέεηαη 

κε ηελ «πξόνδν
58

» ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη 

ζηφρνη ησλ εθάζηνηε ελνηήησλ θαηαδεηθλχνπλ φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί θαη ην 

επίπεδν ηεο πνηφηεηαο, πνπ έρεη έλα πξνζθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαζψο νη κε θαιά 

δηαηππσκέλνη ζηόρνη
59

 είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ –πέξα απφ ηελ νπνηαδήπνηε ππνβάζκηζε 

ζε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν δηάξζξσζεο πνπ παξνπζηάδεη ην πιηθφ θαη- ζηελ θζνξά ησλ 

πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαη’ 

επέθηαζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
60

. Απφ ηελ άιιε, πέξα απφ ηελ ζχλδεζε ηεο 

γεληθφηεξεο δηάξζξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηνπο ζηφρνπο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ή κάιινλ ε  νξγάλσζε ηνπ ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ «απνδνηηθόηεηα»
61

 θαη 

ηελ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζχζηνηρν –

                                                           
57

ε φ,ηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη ηελ ηππνινγία πνπ πξνηείλεηαη, κε ηελ θαη’ επέθηαζε 

δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην: Courau. (2000: 32-34 & 86-87), αιιά θαη ζην: Noyé, and Piveteau, 

(1999: 15-28 & 107-109). Δπηπξφζζεηα, θαη ζηνλ: Rogers, (1999: 165-191), φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. 

58
 Rogers, (1999: 169), έλλνηα κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε «κάζεζε» 

59
 Γηα ηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο, Βιέπε: Noyé, and Piveteau, (1999: 19, 20, 22, 23, 24-26). 

60
Παξέβαιε ηηο αλαθνξέο ηνπ Rogers γηα ηελ «δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ» κε ηελ -θαη’ επέθηαζε –δηαθαηλφκελε 

ζχλδεζή ηνπο κε ην «πεξηερόκελν» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Rogers, 1999: 168-178 & 182-186). 

61
Ζ «απνδνηηθόηεηα» ζε  φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπλδέεηαη –φπσο ηεθκαίξεηαη- κε ηελ 

επηδησθφκελε «πνηόηεηα» ζε επίπεδν «απνηειεζκαηηθήο επίηεπμεο» –ή θαηάθηεζεο- ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

«ζηόρσλ» απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. (Reif, 2008: 346). Δλψ ν Rogers αλαθέξεη φηη «νη ζηφρνη είλαη ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ-καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ», Rogers, (1999: 165). 
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θαη εηδηθφηεξα νη ελφηεηέο ηνπ-, κε ηηο «αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ»
62

. Δπηπξφζζεηα, ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ εηνηκφηεηα πξνο κάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελδερνκέλσο 

λα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε «θιίκαθα δπλαηνηήησλ» («Ladder of Competence
63

») 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Rogers. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθέξεηαη ζηα –ςπρνινγηθά σο επί ην 

πιείζηνλ- ζηάδηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δπλαηόηεηα-«ηθαλόηεηα
64

» πξνο κάζεζε. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηή λα δψζεη ιύζεηο 

ζε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ κάζεζε. (Rogers, J., 2007: 12-17). Δπνκέλσο, νη επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ζα έπξεπε -ελδερνκέλσο- λα ζρεηίδνληαη –ηνπιάρηζηνλ ζε έλα 

πξσηνγελέο ζηάδην- κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζεσξεηηθή άπνςε, θαζψο ην επίπεδν 

εηνηκφηεηαο πξνο κάζεζε, ή ε δπλαηφηεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ ζηαδίσλ ηθαλφηεηαο πνπ δηέπνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηα νπνία απφ ηελ 

άιιε, αληηζηνηρνχλ ελδερνκέλσο θαη ζε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο
65

γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.   

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελδερνκέλσο, -θαζψο ζα 

έπξεπε λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη απαληήζεηο πνπ δελ είλαη πξντφλ κηαο ζχλδεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα- παξνπζίαζε έλα αλάινγν επίπεδν πνηφηεηαο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ δηάξζξσζή ηνπ. 
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Βιέπε: Rogers, φπνπ κηιά γηα ηηο «αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ», Rogers, (1999: 176). ρεηηθέο είλαη νη 

αλαθνξέο ηνπ Κφθθνπ γηα ην επίπεδν πνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ «εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ», αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ «κάζεζε».  (Κφθθνο, 2005: 93-94-95-96-97-98). ην ίδην πιαίζην πάληνηε ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ κάζεζε, ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ –αλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ γεληθφηεξε εθαξκνγή 

ησλ πνξηζκάησλ ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο ζηελ εθπαίδεπζε-  θαη νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ Reif, (2008: 343-

356), φπνπ ζηελ νξηνζέηεζε ηεο «καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο» («Learning Process»), ιακβάλνληαη ππφςε 

παξάγνληεο ζρεηηθά κε ην «επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ δηέπεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο» («Prior  Notions») θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηκήκαηνο πνπ αθνξνχλ επξχηεξα ην πιαίζην εκπεηξηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπο 

(«Students Characteristics»). (Reif, 2008:343-349).  

63
 Rogers, J. (2007: 12-13). 

64
 ε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κάζεζε, Βιέπε: 

Courau, S. (2000: 35-36). 

65
Βιέπε ηελ αλαθνξά –παξάγξαθν- ηνπ Κφθθνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ «κάζεζε» (Κφθθνο, 2005: 88). 
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4. Ζ Οξγάλσζε θαη ε Φζνξά ησλ Πνηνηηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο. 

Σν ηέηαξην εξψηεκα αθνξά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλέδξακαλ ζηελ 

ππνβάζκηζε θαη ηελ θζνξά ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σν 29,1% -ηξηάληα ελλέα άηνκα- αλαθέξεη φηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

παξάγνληα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινχζεζε. Σν 43,3% αλαθέξεη 

ηελ έιιεηςε βηβιίσλ, ελψ έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,4% δειαδή, 

δεθανθηψ (18) άηνκα αλαθέξεη ηνλ παξάγνληα ηεο επάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Θέζε πνπ αληηβαίλεη κε ηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε ησλ εξσησκέλσλ ζηελ ηξίηε εξψηεζε, 

αθνχ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε ην πεδίν ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηάξζξσζε ηνπ πιηθνχ -κε ηηο 

νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο πνπ θαηαδεηθλχνληαη απφ ηελ δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ- 

κε ηελ έλδεημε πνιύ θαιή ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία (56%). Έλα 13,4% 

αλαθέξεη ηνλ παξάγνληα ηεο επειημίαο ζην σξάξην παξαθνινχζεζεο, κηα κεηαβιεηή πνπ 

κπνξεί λα εμεγεζεί ζηελ βάζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηέπνπλ ηνπο ελήιηθεο
66

. Χο 

ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γεληθφηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ ζηελ δσή ηνπο. Έηζη, ε επειημία ζην σξάξην απνηειεί έλα απφ ηα 

δεηνχκελα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε έιιεηςε ζην 

ζέκα ησλ βηβιίσλ αιιά θαη ηα πξναπαηηνχκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ηελ ρξήζε θάπνησλ κέζσλ, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο. Οη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο είλαη βέβαην φηη ζπκβάιινπλ 

ζηελ θζνξά ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνχ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

«πειάηε
67

». Έλλνηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. Αλ 

ζεσξεζεί σο πειάηεο ν εθπαηδεπφκελνο, ηφηε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο, ζα έπξεπε λα δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα έλαλ 

αλάινγν ζρεδηαζκφ γηα ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα παξνπζηάδεη έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Βέβαηα, ν ζρεδηαζκφο κε ηηο αλάινγεο δηαζηάζεηο –ήηνη παξνρή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, επνπηηθψλ κέζσλ, δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο-, απνηειεί έλα απφ ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εγγχεζε ελφο αλεθηνχ ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξηρηεί ζε έλα επίπεδν ηεο πνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  
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Βιέπε: Rogers (1999: 81-82).  

67
Βιέπε Goetsch, and Davis, (2013: 15) - Μπξίληα, (2008: 275) & Εαβιαλφο, (2003: 85-91). 
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Απφ ηελ άιιε, ν ζρεδηαζκφο
68

 ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ λα ζπλάδεη κε ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο, ζπλδέεηαη θαη κε ηελ δηνίθεζε 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, αθνχ ην πξνζσπηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηνίθεζε («management») 

ηνπ Κέληξνπ δηα Βίνπ Μάζεζεο ζα έπξεπε λα πξνρσξά ζε έλαλ αλαζρεδηαζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ πνηφηεηα, θαζψο ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ν 

εθπαηδεπφκελνο επξίζθνληαη φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Dale, and Cooper, ζε κηα 

ζρέζε πνπ θαηαδεηθλχεη κηα ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. (Dale, and Cooper, 1992: 

19). 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ φηη ην επίπεδν 

πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ δελ 

ήηαλ αλάινγν ηνπ επηπέδνπ ελφο Κέληξνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο ζπληζηψζεο ζε 

έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.   

5. Ζ Δπάξθεηα ζην Δπίπεδν Πιεξνθόξεζεο γηα ην Πξόγξακκα. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαηαδεηθλχεηαη φηη έλα 53,7% δειαδή εβδνκήληα δχν (72) 

άηνκα ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε σο επαξθή ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ κέγηζην βαζκφ ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε ηξηάληα 

πέληε άηνκα δειαδή έλα 26,1% πνζνζηά πνπ αλ αληηκεησπηζηνχλ αζξνηζηηθά απνηεινχλ ην 

79,8% δειαδή εθαηφλ επηά άηνκα (107) ζε ζχλνιν εθαηφλ ηξηάληα ηεζζάξσλ αηφκσλ. 

Πνζνζηφ πνπ ζπλάδεη κε ηελ πνηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ 

πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπλδέεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην επίπεδν επηθνηλσλίαο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε ην 

εθπαηδεπνκέλνπο. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη 

θαη απφ ηνλ Cooley (1983 ζην: Preedy, Glatter, and Levačić 1997: 19), «ε αμία ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο πειάηεο» -πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο-, «δελ νξηνζεηεί κέζσ ησλ δεδνκέλσλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάιεςε πνιηηηθψλ», -ζε ζρέζε κε ην ηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 
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Ο «ζρεδηαζκόο» εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο «ζηξαηεγηθήο». Οη ζηξαηεγηθνί ζρεδηαζκνί ζην πιαίζην ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ αθνξνχλ ηελ ζρέζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο 

νξγάλσζεο πνπ εγγξάθεηαη ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Κέληξνπ 

δηα Βίνπ Μάζεζεο δχλαηαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ 

Κέληξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο. (Armstrong, 1992: 105-106-110). 
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απνηειεζκαηηθφηεξα-, «αιιά φηη ηα πξναλαθεξφκελα θαηαδεηθλχνπλ πνηα ζέκαηα ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνχλ» -θαηά κηα άπνςε- «παξαγσγηθφηεξα».  

Απφ ελ άιιε πιεπξά σζηφζν, ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε
69

 κε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζθνπφ ηελ –φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί- ελεκέξσζε γηα ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα, –ήηνη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο αιιά θαη γηα ην 

επίπεδν πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ-, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε βέβαηα ησλ ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βέβαηα κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνπιηνχξα –φπσο πάιη ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί- εζηίαζεο ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ πειάηε
70

. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή, δειαδή 

ηεο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο- δείρλεη φηη ε επαθή κε ηνλ εθπαηδεπφκελν – πειάηε- δηέπεηαη 

θαη απφ κηα ζπλζήθε ζπλερνχο κεηαβνιήο, ή απφ κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία. Καζψο, ην 

Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο αθ’ ελφο, κπνξεί λα πιεξνθνξεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηα 

πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αθ’ εηέξνπ, λα αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηελ 

ζρέζε πνπ έρεη κε ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπφκελν. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ επαθή κε ηνλ 

πειάηε θαηαδεηθλχεη θαη ην επίπεδν ησλ δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο («Quality Process
71

»), πνπ 

έρνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε.  
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Βιέπε θαη Goetsch, and Davis, (2013: 203-204) ζρεηηθά κε ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε. 

70
Βιέπε George, and Weimerskirch, (1994: 2-4), φπνπ αλαθέξνληαη νη λέεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο δηνίθεζεο πνπ 

απνβιέπεη ζηελ πνηφηεηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη γίλεηαη ιφγνο γηα ην λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο 

(«New Management Model»), πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε («Customer Driven»), αιιά 

θαη γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ δηαδηθαζηψλ –πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πνηφηεηα- θαη αηφκσλ πνπ θπζηθά εκπιέθνληαη κε 

απηέο ζε έλα πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ.  

71
Βιέπε: Howe, Gaeddert, and Howe, (1995), φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε 

ζηφρν ηελ πνηφηεηα («Quality Review Process»), κέζα απφ ηελ επαθή κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε. Καηαδεηθλχεηαη φηη ην επίπεδν ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε είλαη ππφ ην θαζεζηψο 

κηαο «ζπλερνύο κεηαβνιήο». Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ πειάηε επέξρεηαη κέζσ 

ηεο «αλαηξνθνδόηεζεο» («feedback») –ήηνη κεηά απφ ηελ επαθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε- γηα ηελ πηνζέηεζε 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. (Howe, Gaeddert, and 

Howe, 1995: 80-81), 
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Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο κηαο δηνίθεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ην 

επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο
72

 κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ζα έπξεπε εθηφο απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε –ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ελ πξνθεηκέλσ-, λα αμηνινγεί θαη ην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απνθνκίδεηαη απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιεςε πνιηηηθψλ γηα 

ηελ –ελδερνκέλσο θαη θαηά πεξίζηαζε- βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ήηνη ηελ παξνρή 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γηαπίζησζε, πνπ ζπλάδεη κε ηα πξναλαθεξφκελα –εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αλαθέξεηαη απφ  ηνλ 

Cooley γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα- θαζψο ε αλάδεημε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε 

νξηζκέλεο ζεκαηηθέο θαηαδεηθλχεη κηα παξαγσγηθφηεηα έξγνπ απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο.  

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη ζην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο ην Κέληξν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαηέδεημε έλα επίπεδν πνηφηεηαο πνπ ζπλάδεη κε ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 

δηνίθεζεο ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα. 

6. Ζ πλεξγαζία ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ κε ηα ηειέρε ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Σν έθην εξψηεκα αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ. 

Καηαδεηθλχεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 44.8% εμήληα άηνκα (60) 

ραξαθηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ σο άξηζηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ην παξαηεξνχκελν πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκαηηθή κηαο ηππηθήο ζπλεξγαζίαο είλαη 

8,2% δειαδή έληεθα άηνκα (11). Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ηνπ κεγαιχηεξνπ 

θαη ηνπ κηθξφηεξνπ –απηνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηππηθή ζπλεξγαζία θαίλεηαη φηη ην Κέληξν 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηφρεπζε ζηελ πνηφηεηα, ή ζε έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζκψλ ζην πεδίν 

θαθή (0,7% ή έλα άηνκν), απνηειεί έλδεημε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαπηζηψζεσλ.  
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Βιέπε: Howe, Gaeddert, and Howe, (1995: 60-64) φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

«αιιειεπίδξαζεο» («interaction») κεηαμχ πειαηψλ θαη δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη ηα επίπεδα 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ –εμσηεξηθψλ- «πειαηώλ» θαη «δηνίθεζεο» ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ.  
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7. Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζε Δπίπεδν Παξαγσγήο – Πξαγκαηνπνίεζε 

Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ. 

Σν έβδνκν εξψηεκα αθνξά ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ήηνη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ηκεκάησλ απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 46,3% δειαδή 62 άηνκα ραξαθηεξίδεη 

ηελ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο θαιή. Αλ αζξνηζηνχλ ηα πνζνζηά ησλ πεδίσλ: 

Αξθεηά Καιή, Καιή θαη Άξηζηε, θαηαδεηθλχεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

είλαη ζχζηνηρε κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πνηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ πεδίσλ: Αξθεηά Καιή, Άξηζηε θαη Καιή. Αζξνηζηηθά ηα 

πνζνζηά ησλ Αξθεηά Καιή θαη Άξηζηε ζπγθεληξψλνπλ ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 45,5% 

δειαδή ην ζχλνιν ησλ εμήληα ελφο αηφκσλ. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πεδίν Καιή 

ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 46,3% δειαδή εμήληα δχν άηνκα. Απφ ηελ 

ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ δηαθαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ εζηίαζαλ 

πεξηζζφηεξν ζην πεδίν Καιή αμηνιφγεζαλ σο ηθαλνπνηεηηθφ ην επίπεδν ππεξεζηψλ ηνπ 

Κέληξνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δεδνκέλν πνπ αλ 

ζπζρεηηζηεί κε ην πεδίν: Τππηθή θαηαδεηθλχεη θαη ηελ ελ ζπλφισ δηαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε.  

8. Αμηνιόγεζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Σαθηηθήο. 

Σν φγδνν εξψηεκα αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή ηαθηηθή ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

Δξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πέκπην ην νπνίν αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην 

πξφγξακκα. 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηαθηηθήο ηνπ Κέληξνπ ζε 

φ,ηη αθνξά βέβαηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλείηαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Σν πνζνζηφ ζην πεδίν: Καιή 36,6 % ζπλεγνξεί ππέξ ηεο πξναλαθεξζείζαο 

δηαηχπσζεο. Σα πνζνζηά ζηα πεδία: Αξθεηά Καιή 22,4% θαη Άξηζηε 24,6% είλαη φπσο ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί ελδείμεηο ηεο εθηίκεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε γηα ηελ γεληθή 

ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζέκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ, δειαδή φηη 

είλαη ζχζηνηρε κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο.   
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9. Αμηνιόγεζε ησλ Δλεξγεηώλ-Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ Καηάηαμε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε 

Σκήκα Δθπαίδεπζεο. 

Σν έλαην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ ηελ θαηάηαμε -κεηά απφ θάπνηεο δηαδηθαζίεο επηινγήο- ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε 

θάπνην ηκήκα εθπαίδεπζεο. 

Απφ ηα δεδνκέλα δηαθαίλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή 

θαη θαηάηαμε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ηκήκα θξίλεηαη επηηπρήο. Σα πνζνζηά ζην ηξίην πεδίν 

αιιά θαη ζην πξψην ην θαηαδεηθλχνπλ. Σν πνζνζηφ ζην ηξίην πεδίν είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 

67,2% δειαδή ελελήληα (90) άηνκα. Σν πνζνζηφ ζην πξψην πεδίν είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 

29,1% δειαδή ηξηάληα ελλέα (39) άηνκα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ 

πνζνζηψλ αθνξά κηα ζπληζηψζα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζην πξψην πεδίν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε πσο νη απαληήζεηο ηνπ ηξίηνπ πεδίνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξψην, φπσο θαη ην 

δεχηεξν κε ην ηέηαξην, ηφηε ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νη εξσηψκελνη είηε δελ έιαβαλ 

ππφςε ζε θάπνηνλ βαζκφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπληζηψζα, είηε απάληεζαλ βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ δηαηππψζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ ηα εξσηήκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην πξψην 

πεδίν αλαθέξεηαη ε ζπληζηψζα ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, 

ζπληζηψζα πνπ δελ ππάξρεη ζην ηξίην πεδίν, αιιά ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηαδεηθλχεηαη ζε θάπνηνλ βαζκφ απφ ην επίπεδν ησλ ελδηαθεξφλησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. Καζψο, δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεσλ ελδερνκέλσο λα 

ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Παξ’ φια απηά, δηαθαίλεηαη πσο ε θαηάηαμε 

ζε θάπνην ηκήκα κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη 

απνηειεί έλα ηζρπξφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. 

10.  Αμηνιόγεζε ηεο πλνιηθήο Οξγάλσζεο πνπ Παξνπζίαζε ην Δθπαηδεπηηθό 

Πξόγξακκα. 

Ζ δέθαηε εξψηεζε αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ελ ζπλφισ πνπ παξνπζίαζε ην Δθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, δεηείηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 

αμηνινγήζνπλ ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ. Αμηνινγείηαη ην 

επίπεδν ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλέβαιε ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη ζην ηέηαξην πεδίν: 

Καιή, ζπγθεληξψλεη ην 56% -δειαδή εβδνκήληα πέληε άηνκα-, ελψ ην πεδίν: Άξηζηε, 

ζπγθεληξψλεη ην 24,6% ήηνη, ηηο απαληήζεηο ησλ ηξηάληα ηξηψλ (33) αηφκσλ. Οη απαληήζεηο 

ζην πεδίν: Τππηθή, ζπγθεληξψλνπλ ην 6% δειαδή νρηψ άηνκα, πνπ αλ ζπγθξηζεί κε ηα 

πνζνζηά ησλ άιισλ πεδίσλ παξνπζηάδνπλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Χζηφζν, ζα έπξεπε λα 

αλαθεξζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αληηπξνζσπεχεη εθείλνπο ηνπο εξσηψκελνπο πνπ 

ελδερνκέλσο λα αμηνιφγεζαλ ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε ιακβάλνληαο ππφςε -ίζσο ιφγσ 

εκπεηξίαο- ηελ επηθξαηνχζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε αλάινγεο δνκέο. Γειαδή ζε δνκέο ή 

Κέληξα πνπ έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθά κηαο κε εκπνξηθήο επηρείξεζεο θαη αμηνιφγεζαλ ην 

έξγν δίρσο λα ιακβάλνπλ ππφςε άιιεο ζπληζηψζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ηελ βειηίσζε 

ζηελ ζεκαηηθή ηεο πνηφηεηαο. Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηέηαξηε 

πνπ αθνξά ηελ ζρέζε νξγάλσζεο θαη θζνξάο πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηα πεδία ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηεο έιιεηςεο βηβιίσλ θαηαδεηθλχνπλ κηα ηξφπνλ 

ηηλά επηβξάδπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο. Ίζσο, νη 

απαληήζεηο ηνπ πεδίνπ: Τππηθή λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα πεδία ηεο ηέηαξηεο εξψηεζεο. 

Απφ ηελ άιιε ζε φ,ηη αθνξά ηα πεδία ηεο ηέηαξηεο εξψηεζεο απηά ηέζεθαλ θαζψο φπσο 

είλαη επλφεην ζε πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ είδνπο, δειαδή θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα, είηε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή
73

, είηε 

κε ηελ έιιεηςε ζε θάπνηα αληίηππα βηβιίσλ. Απηφ σζηφζν, δελ ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί 

κεησηηθά γηα ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο. Απηφ πνπ ζα ζπλέδξακε πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνηφηεηαο είλαη ε επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δμάγεηαη, πσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηκήκαηνο ηα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ έλα κάιινλ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

είραλ σο ζηφρν ηελ πνηφηεηα. 

Γ) Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία – Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Δθπαηδεπηήο. 

ηελ ηξίηε νκάδα εξσηεκάησλ, ηα εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν πνπ πηνζεηήζεθε θαη ηνλ εθπαηδεπηή.  

 

                                                           
73

Παξέβαιε ηελ αλαθνξά ηνπ Εαβιαλνχ (2003: 57), ζρεηηθά κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, αλ θαη απνηειεί 

κέξνο ελφο δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ, εληνχηνηο απνηειεί έλαλ δείθηε.  
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11.  Ζ Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο 

Σν ελδέθαην εξψηεκα αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απφ ηα δεδνκέλα ζπλεπάγεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ην πεδίν: Σε έλαλ 

κεγάιν βαζκό, 52,2% ήηνη εβδνκήληα άηνκα. Αθνινπζνχλ, ην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό κε 32,8% -ζαξάληα ηέζζεξα άηνκα- θαη ην πεδίν: Αξθεηά πνπ ζπγθεληξψλεη ην 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,4% ήηνη δεθανθηψ (18) άηνκα. πλεπάγεηαη πσο γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ήηαλ ε θαηάιιειε γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα είλαη ε ζπληζηακέλε 

πνιιψλ παξαγφλησλ. Έηζη, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε  ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν νξηνζεηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Καηφπηλ, ε θαηάηαμε ησλ ελδηαθεξφλησλ 

θαη ησλ αλαγθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, ή ηηο νπνηεζδήπνηε απνιήμεηο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ην γεληθφηεξν επίπεδν γλψζεσλ πνπ έρεη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη 

ειηθίεο, απφ ηελ άιιε κεξηά, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα, 

θαζψο ίζσο  λα παξνπζηαζηεί ε δπζθνιία ηεο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηελ 

θάιπςε ηεο χιεο. Οη πξναλαθεξφκελεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ δηαηππψζεηο, βαζίδνληαη ζε 

γεληθφηεξεο παξαδνρέο –αιιά θαη επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο- γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
74

 ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
75

. Έηζη, ζηελ βάζε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ ε κάζεζε
76

 ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν
77

.  

                                                           
74

Βιέπε: Rogers (1999: 81-85), αιιά θαη Illeris, (2004: 134-135, 136-140), & Wlodkowski, (2008: 42-44). 

75
 Βιέπε θαη Boshier (2006), φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, 

αλαθέξεηαη  ζηνπο «ιόγνπο» («motivation») θαη ζηηο «πξνζδνθίεο» («expectations») ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηνπο «πξνζσπηθνύο παξάγνληεο» («personal factors») θαη ην «πεξηβάιινλ κάζεζεο» 

(«learning environment») «κπνξεί» λα έρνπλ έλαλ «ζεκαληηθό αληίθηππν» ζην «πσο καζαίλνπλ»  (Boshier, 2006: 

75). 

 
76

Γεληθφηεξα, ε κάζεζε νξίδεηαη «σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνθηάηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ε γλψζε»  

(Schunk, 1996: 2). Απφ ηελ άιιε κεξηά ζε φ,ηη αθνξά ην επξχηεξν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ε κάζεζε 

απφ ηνλ Mezirow ελλνείηαη σο «ε δηαδηθαζία» («Process»), δηα ηεο νπνίαο «ε πξόηεξε εξκελεία» («prior 

interpretation») ρξεζηκνπνηείηαη κε «ζθνπό ηελ εμήγεζε» (ή ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε) «κηαο λέαο» –εξκελείαο- 

«ή κηαο επαλεμεηαδόκελεο», ζε φ,ηη αθνξά «ην λόεκα ελόο εκπεηξηθνύ γεγνλόηνο», κε απψηεξν «ζθνπό (ην 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα) λα απνηειέζεη ηνλ νδεγό πξνο κειινληηθή δξάζε» («future action»). (Mezirow, 1991: 12). 



66 
 

Βέβαηα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1999) είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξμεη -παξ’ φιεο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ- κηα εθπαηδεπηηθή 

κέζνδνο πνπ λα πξνζαξκφδεη «ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ 

δηαζέηνπλ». (Rogers 1999: 111). Απηφ ζεκαίλεη φηη παξ’ φιεο ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο 

πνπ ζεκεηψλνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ λα 

θάλεη ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζηνρεχζεη ζε κηα πνηνηηθνχ ηχπνπ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ο  Brookfield, (1986) αλαθέξεη νξηζκέλεο αξρέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

εζηηάδεη ζηνπο ελήιηθεο. Απηέο ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο: 1) Ζ «ζπκκεηνρή» ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλ είλαη «εθνύζηα» («voluntary 

participation»). 2) Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

νη ελήιηθεο είλαη ν «ζεβαζκόο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ». 3) Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

βαζίδεηαη ζηηο «ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο» κεηαμχ «εθπαηδεπηώλ» («Facilitators») θαη ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ ελειίθσλ. 4) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη 

εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ζε κηα ζπλερή «δηαδηθαζία δξάζεο» 

(«Process of Activity») πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ «γλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα» («Cognitive 

Activity»), ηελ «ζπλεξγαηηθή αλάιπζε» («Collaborative Analysis») θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιεςε δξάζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζσπηθή νπηηθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα 

πξάγκαηα. 5) Οη εθπαηδεπηέο εζηηάδνπλ ζηελ πηνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ηνπ «θξηηηθνύ
78

 ζηνραζκνύ» («Critical Reflection»). 6) Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε «απηνδηαρείξηζε» ηνπ ελήιηθα. (Brookfield, 1986: 9-11).   

                                                                                                                                                                                     
Δπηπξφζζεηα, βιέπε: Mezirow, θαη πλεξγάηεο (2007: 45). πλάγεηαη, φηη ε κάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ βάζε απηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ν Mezirow, ιακβάλεη σο παξάκεηξν ηηο 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

77
Παξέβαιε θαη ηηο ζέζεηο ηνπ Rogers γηα ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν δχλαηαη λα εγγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Έηζη, δηαθνξεηηθά πιαίζηα εκπεηξηψλ θαη γλψζεο θαηαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. (Rogers, 1999: 110-112). 

78
χκθσλα κε ηνλ Brookfield ν θξηηηθόο ζηνραζκόο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ «θξηηηθή κάζεζε» θαη ηελ «θξηηηθή 

ζθέςε/γλψκε» («critical thinking»), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξήζε  «ζηξαηεγηθώλ». (Brookfield, 2005: 

11). πλεπψο, ν θξηηηθόο ζηνραζκόο απνηειεί κηα βαζηθή ζα έιεγε θαλείο ζπληζηψζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ ελειίθσλ.  
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12. Ζ αθήλεηα ζηελ Γηαηύπσζε ησλ ηόρσλ. 

Σν δσδέθαην εξψηεκα αθνξά ηελ ζαθήλεηα απφ ην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ δηαηχπσζε 

ησλ ζηφρσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο. Ζ «ζαθήλεηα
79

 ζηελ δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ»
80

 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηνλ ζπλνιηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά 

θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εηδηθφηεξα. 

Απφ ηα δεδνκέλα δηαθαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 61,9% δειαδή νγδφληα ηξία 

(83) άηνκα. Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο ησλ ηκεκάησλ ήηαλ άκεζα θαηαλνεηνί θαηά ηελ 

δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ θαη έθαλαλ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ γισζζηθψλ θξάζεσλ θαηά ηελ 

δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπλάγεηαη ην κάιινλ πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε θαζψο ε ζαθήο 

δηαηχπσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ απνηειεί έλα απφ ηα πξναπαηηνχκελα ζα έιεγε θαλείο 

ηεο ελδεδεηγκέλεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ. 

13. Ζ Γηαιιαθηηθόηεηα ηνπ Δθπαηδεπηή. 

Σν δέθαην ηξίην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαιιαθηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό ζπγθέληξσζε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ 59% ήηνη, εβδνκήληα ελλέα (79) άηνκα. Απφ ηελ άιιε ε απνπζία 

αξλεηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαζψο ζην εξσηεκαηνιφγην ελππάξρνπλ δχν πεδία πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν πάληνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηνλ 

ξφιν ησλ νκάδσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ζαθέο, φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

                                                           
79

 Ο Wlodkowski, ζηα πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζε έλα ζα έιεγε θαλείο πνηνηηθφ απνηέιεζκα, 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ «ζαθήλεηα ησλ πξνο δηαηύπσζε ζηόρσλ» (Wlodkowski 2008: 153). 

80
 Βιέπε: Noyé, and Piveteau, (1999: 19) 
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ζπγθξνηνχληαη απφ άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα, έλα θνηλφ επίπεδν ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο
81

. Ζ νκάδα ελ νιίγνηο, απνηειεί έλα ζχλνιν 

αηφκσλ, πνπ ην δηέπεη -φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί-, έλα ζχλνιν θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ
82

. Ο ελδερφκελνο ζρεκαηηζκφο νκάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ν εθπαηδεπηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Ο εθπαηδεπηήο πξνθεηκέλνπ 

λα ηαπηνπνηήζεη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη, ζα έπξεπε ίζσο 

ζε έλα πξψην ζηάδην λα αληρλεχζεη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο. Σν 

πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα άηνκα, ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο –θαζψο 

ελδερνκέλσο άηνκα κε έλα θνηλφ επίπεδν γλψζεσλ λα ζπγθξνηνχλ θαηά έλαλ επθνιφηεξν 

ηξφπν κηα νκάδα-, ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θνηλσληθή βάζε, δειαδή πνηεο πξνηεξαηφηεηεο έρνπλ 

ζέζεη ζηελ δσή ηνπο, αλ δηέπνληαη απφ θάπνηνπ είδνπο πξνθαηαιήςεηο αιιά θαη ηηο ζηάζεηο
83

 

ηνπο ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ή αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Απφ πεηξακαηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πεδίν ησλ δηνκαδηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ζην 

πεδίν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ζπλάγνληαη θάπνηεο ζπληζηψζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

απνηεινχλ κηα παξάκεηξν γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ Sherif θαηαδεηθλχεηαη φηη: 1) «Μηα νκάδα 
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Γηα κηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο νκάδεο, Βιέπε: Douglas, (Douglas, 1997: 31-55). Ο 

Douglas, αλαθέξεηαη θαη ζηελ «δπλακηθή» πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηηο νκάδεο. Ζ δπλακηθή κπνξεί λα θαηαδείμεη 

–ζε ζρέζε κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ αηφκσλ πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ- δηάθνξεο δηαζηάζεηο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη ζα έιεγε θαλείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο: ε «αιιειεπίδξαζε» κεηαμύ ησλ κειώλ, ε 

«ζπκκεηνρή» ησλ αηφκσλ ηεο ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, ε «ζπλνρή» πνπ παξνπζηάδεη, ε ηδηαηηεξόηεηα («θύζε») 

ηεο «δνκήο» ηεο (Douglas, 1997: 62-65). Βιέπε θαη Rogers, (1999: 193-213). 

82
πδεηψληαο γηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε εξκελεία πνπ δίδεηαη απφ ηνλ Tajfel ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ «θνηλσληθή ηαπηφηεηα» ησλ κειψλ κηαο νκάδαο. ηνηρείν έξεπλαο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο θαη δε ζηνλ ηνκέα ησλ δηνκαδηθώλ ζρέζεσλ, αθνχ θαηαδεηθλχεη «κηα θνηλή βάζε» θάπνησλ 

«θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ» πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε. Ο Tajfel ζε ζρέζε κε ηελ «ηαύηηζε» θαη κε ηελ 

θνηλσληθή ζπληζηψζα πνπ δηέπεη κηα νκάδα (ηελ «θνηλσληθή ηαπηφηεηα» ελ πξνθεηκέλσ), ππνζηεξίδεη φηη ην 

ζηνηρείν ηεο «αιιειεμάξηεζεο» ησλ κειψλ είλαη εθείλν ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνηειεί ηελ «αθεηεξία ζηελ 

εμέιημε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο».   (Jacob M. Rabbie-Murray Horwitz,  Καηεγνξίεο/Οκάδεο σο εξκελεπηηθέο 

έλλνηεο ζηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο, 223-232, ζην: Παπαζηάκνπ, 1997: 227). Σεθκαίξεηαη, φηη ε αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δηακνξθψλεη, φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, θαη ην πιαίζην ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ δηέπνπλ. 

83
Γηα ηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ βιέπε: Γεψξγαο, (1990:121-163). 

Δπηπξφζζεηα βιέπε θαη Rogers, (1999: 276-278). 
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ζπγθξνηείηαη απφ άηνκα πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ νξηζκέλνπο ζηφρνπο ελψλνληαο ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο». 2) Γχλαηαη λα ππάξρνπλ ζρέζεηο αληηπαιόηεηαο κεηαμχ δχν νκάδσλ φηαλ 

νη ζηφρνη ηεο κηαο παξεκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο άιιεο. 3) Ζ 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ κπνξεί λα εμαιεηθηεί φηαλ νη «ζηόρνη πνπ είλαη θνηλνί» γηα 

απηέο εθπιεξσζνχλ. (Παπαζηάκνπ, 1999: 17-18).  

Βέβαηα, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε αληηπαιφηεηα πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί 

λα πξνθχςεη κεηαμχ νκάδσλ ζε έλα ηκήκα εθπαίδεπζεο δείρλεη ηελ επηδίσμε –

εθπαηδεπηηθψλ- ζηφρσλ δηαθνξεηηθνχ χθνπο. ηα πιαίζηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δηαπηζηψζεσλ, ν εθπαηδεπηήο ζα έπξεπε –φηαλ ζεκεηψλνληαη θάπνηνπ είδνπο αληηπαιφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο ελδερνκέλσο ηα κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ ζα θαιπθζνχλ- λα 

πηνζεηήζεη έλα θαηάιιειν επίπεδν δηαιιαθηηθφηεηαο, ψζηε λα ζπλππνινγίδεη φιεο ηηο 

ζπληζηψζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηελ πξφνδν ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.    

14. Ζ Παξαθίλεζε πξνο Δλεξγεηηθή πκκεηνρή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία. 

Σν δέθαην ηέηαξην εξψηεκα αθνξά ηελ παξαθίλεζε απφ ην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν ζέκα ηεο 

«παξαθίλεζεο» απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ηελ «κάζεζε».
84

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό 

ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 54,5% πνπ αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα ηξία (73) άηνκα. 

Σν ακέζσο επφκελν πνζνζηφ 33,6% πνπ αληηζηνηρεί ζε ζαξάληα πέληε (45) άηνκα ην 

ζπγθεληξψλεη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό. πλεπάγεηαη φηη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαθίλεζεο 

γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη έλα πςειφ επίπεδν 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

15. Σν Δπίπεδν πλεξγαζίαο κε ηνλ Δθπαηδεπηή. 

Σν δέθαην πέκπην εξψηεκα αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνλ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ. Δίλαη ζαθέο φηη ην επίπεδν ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ηνλ εθπαηδεπηή απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 
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 Βιέπε: Wlodkowski, R. J. (2008: 96-97). Βιέπε Courau, (2000: 28-29). 
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ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
85

. πσο πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ ελδέθαηε εξψηεζε –

ζχκθσλα κε φζα ππνζηεξίδεη ν Brookfield, (1986: 9-11)- ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ελήιηθεο ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνλ εθπαηδεπφκελν απνηειεί κηα 

απφ ηηο αξρέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπλεπάγεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ην πεδίν: 

Άξηζηε, 74,6% πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε εθαηφ (100) άηνκα. Σν πεδίν Καιή ζπγθεληξψλεη 

ην πνζνζηφ 27% πνπ αληηζηνηρεί ζε είθνζη επηά (27) άηνκα. Έηζη, ζπλάγεηαη φηη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπνκέλνπ κε ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηή ζηα πιαίζηα 

κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαδεηθλχεη έλα φπσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, πςειφ 

επίπεδν πνηφηεηαο. 

16. Σν Δπίπεδν πλεξγαζίαο ησλ Μειώλ ελόο Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο. 

Σν δέθαην έθην εξψηεκα αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ή εθπαηδεπνκέλσλ ζε 

έλα ηκήκα εθπαίδεπζεο. Αθνξά κε άιια ιφγηα ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ νη 

εθπαηδεπφκελνη. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάπνην ηκήκα απνηειεί κηα 

άιιε ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καζψο, ην 

επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο ή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε έλα αλάινγν ηκήκα 

εθπαίδεπζεο ιακβάλεηαη σο πξνυπφζεζε
86

 γηα ηελ γεληθφηεξε πνηφηεηα πνπ ζα παξνπζηάζεη 

ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ην πεδίν: Άξηζηε, 53,7% 

πνπ αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα δχν (72) άηνκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ακέζσο επφκελν 

πνζνζηφ κε ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε είλαη εθείλν πνπ αθνξά ην πεδίν: Καιή, 35,1% πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζαξάληα επηά (47) άηνκα. Απφ ηα πνζνζηά δηαθαίλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ έλα κάιινλ πςειφ 

επίπεδν πνηφηεηαο. 

 

                                                           
85

 Απηφ πνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε «αλάπηπμε» ησλ «ηθαλνηήησλ» 

γηα κηα «απηόλνκε κάζεζε» απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Robert and Simons, Theories and Principles 

of Learning to Learn, 159-171 at: Tuijnman,  and Van Der Kamp, 1992: 165). 

86
Βιέπε ηελ ελδέθαηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα φζα ππνζηεξίδεη ν Brookfield, (1986: 9-11). 
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17.  Ο Αλαζρεδηαζκόο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

Σν δέθαην έβδνκν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κε γλψκνλα ηελ αθνκνίσζε βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ή ηκεκάησλ ηεο χιεο πνπ παξνπζίαδαλ 

έλαλ βαζκφ δπζθνιίαο.  

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν: Καιή, ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ πνπ είλαη ην 46,3% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εμήληα δχν (62) άηνκα. Ακέζσο κεηά 

αθνινπζεί ην πεδίν: Άξηζηε, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 

34,3% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζαξάληα έμη (46) άηνκα. πλεπάγεηαη, φηη αζξνηζηηθά ηα δχν 

πεδία ζπγθεληξψλνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηα άιια. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξηρηεί φηη ζηνλ ηνκέα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην 

επίπεδν  πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα. 

Ο αλαζρεδηαζκφο ζρεηίδεηαη κε ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

εθπαηδεπφκελνπο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ έλα επίπεδν γλψζεσλ –ζχκθσλα πάληνηε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη αιιά θαη κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηεκάησλ- ηθαλφ πνπ λα ζπκβαδίδεη ζα έιεγε θαλείο κε ην 

επίπεδν ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα αθνξά 

γεληθφηεξα, ηκήκαηα ή ζεκαηηθέο ηνπ πιηθνχ πνπ ελδερνκέλσο λα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

αλάιπζεο γηα κηα κεξίδα εθπαηδεπνκέλσλ. θνπφο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ζε έλα πξψην ζηάδην 

ηνπιάρηζηνλ, ε πξνζκέηξεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζα έιεγε 

θαλείο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο. Ο εθπαηδεπηήο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κπνξεί λα πηνζεηήζεη θάπνηεο πξνζεγγίζεηο
87

 θαη λα πξνβεί ζηελ αλαζεψξεζε 

ηκεκάησλ ηεο χιεο, δειαδή λα πξνρσξήζεη ζηελ πεξαηηέξσ ηκεκαηνπνίεζε
88

 ηεο χιεο πνπ 

ζεσξείηαη φηη παξνπζηάδεη έλα απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο. Να πηνζεηήζεη έλαλ ζπλδπαζκφ 

                                                           
87

ε φηη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο βιέπε: Jarvis,  Σπλερηδόκελε Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Θεσξία θαη 

Πξάμε (2003: 160-203) αιιά θαη ζην: Jarvis, Adult Education and Lifelong Learning, Theory and Practice,  

(2004:139-188).  
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Βιέπε θαη Illeris (2004), φπνπ πέξα απφ ηελ αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κάζεζε, 

ζπδεηνχληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ 

κάζεζε. Πξνηείλνληαη δχν δηεξγαζίεο φπσο ζα κπνξνχζε λα ηηο ραξαθηεξίζεη θαλείο: η) ε απνδόκεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε ελόηεηεο. ηη) Καη ε αλαδόκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ βάζε ηεο «γλσζηηθήο», ηεο 

«ςπρνδπλακηθήο» θαη ηεο «θνηλσληθήο» δηάζηαζεο. Ζ δεχηεξε, απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ εμάγεηαη απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηνπ Mezirow. (Illeris, 2004: 95-97). Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηελ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε Βιέπε: Mezirow θαη πλεξγάηεο (2007: 58-59). 
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κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εζηίαζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν
89

, φπσο 

«εξγαζίεο» εηδηθνύ ζθνπνύ θαη πεξηερνκέλνπ ζα έιεγε θαλείο, γηα ηελ κεξίδα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα, ε λα πξνηείλεη θάπνην επηπξόζζεην 

πιηθό
90

 πνπ ζα απνβεί ρξήζηκν.  

Βέβαηα, απηφ πνπ κπνξεί λα πξνηαζεί ζε ζεσξεηηθή βάζε είλαη ε «εμαηνκίθεπζε» ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
91

 Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο ιακβάλνληαη ππφςε ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

«εθπαηδεπόκελνπο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν πνπ παξνπζηάδνπλ, αιιά θαη ην 

«εθπαηδεπηηθό πιηθό». (Jarvis, 2004: 181-182). 

18. Ο Πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ Δθπαηδεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

Σν δέθαην φγδνν εξψηεκα αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην 

κέξνο ηνπ εθπαηδεπηή. Αθνξά εηδηθφηεξα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ην πεδίν 

πνπ αθνξά ηελ αξκνληθή αιιεινεπηθάιπςεο ησλ δπν ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη αθ’ ελφο κε 

ηελ δφκεζε ελφο ¨πγηνχο¨ θιίκαηνο θαη αθ’ εηέξνπ, κε ηελ εζηίαζε ζε ζεκεία ηεο χιεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ έλαλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 62,7% πνπ αληηζηνηρεί ζε νγδφληα ηέζζεξα 

(84) άηνκα. Σν πεδίν πνπ αθνξά ηνλ επαξθή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθπαηδεπηή ζηνπο δπν 

πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ πνπ είλαη 25,4% πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ηξηάληα ηέζζεξα (34) άηνκα. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηαθαίλεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηνκέαο ζπλάδεη κε ζρεηηθά πςειφ επίπεδν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

                                                           
89

Βιέπε: Jarvis,  Σπλερηδόκελε Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Θεσξία θαη Πξάμε (2003: 192-201) 

90
 Βιέπε: Race (1999), ζηα πιαίζηα πηνζέηεζεο θάπνησλ αξρψλ ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπηήο ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη ρξήζε «πξναηξεηηθνύ πιηθνύ» γηα καζεηεπφκελνπο πνπ ζεσξείηαη φηη δελ ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ πνξεία ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο, αιιά θαη γηα λα πξνζθέξεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ελαχζκαηα θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο γηα κηα απνδνηηθφηεξε ηξφπνλ ηηλά αθνκνίσζε ησλ γλψζεσλ Race (1999: 225-226). 

91
Βιέπε: Jarvis,  Σπλερηδόκελε Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Θεσξία θαη Πξάμε (2003: 197-198), αιιά θαη ζην: 

Jarvis, Adult Education and Lifelong Learning, Theory and Practice,  (2004: 181-182). 



73 
 

Σν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ην δέθαην έθην πνπ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Αλ ζπγθξηζνχλ ηα πνζνζηά ηνπ παξφληνο κε ην δέθαην έθην ηφηε ηεθκαίξεηαη φηη κάιινλ ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εζηίαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπληζηψζεο ή ηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηήκαηνο απηφ 

πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί είλαη φηη ε ζπλεξγαηηθόηεηα κεηαμχ ησλ κειώλ ηνπ ηκήκαηνο 

θαηαδεηθλχεη φηη ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηκήκαηνο «ζπκκεηέρνπλ ελεξγώο»
92

 θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ κπνξεί λα είλαη απφξξνηα ηεο «δεκηνπξγίαο ησλ νκάδσλ»
93

 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί έλα εγρείξεκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο, θαζψο 

πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

εγθαζηδξχνληαη «ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο»
94

 θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή.  

Δπνκέλσο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή θαίλεηαη φηη ν ηνκέαο απηφο ζπλάδεη 

κε έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο. 

19.  Οη Δλέξγεηεο ηνπ Δθπαηδεπηή θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

 Σν δέθαην έλαην εξψηεκα αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα αθνξά ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην λα γίλεη ρξήζε 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηαθηηθψλ θαη ηερληθψλ κάζεζεο. Βέβαηα, νη ελέξγεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηή ζρεηίδνληαη βέβαηα θαη κε ηελ ππνθίλεζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Απφ ηα  δεδνκέλα ηεθκαίξεηαη, φηη ην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 52,2% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα (70) 

                                                           
92

 Βιέπε: Courau, (2000: 28), αιιά θαη Wlodkowski, (2008), φπνπ ζπδεηά ηνπο φξνπο ελφο πιαηζίνπ πνπ 

θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα κάζεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ν Wlodkowski πξνηείλεη: 1) Σελ δεκηνπξγία 

ελφο «θαηάιιεινπ θιίκαηνο» πξνο κάζεζε κε ηελ «απνδνρή φισλ» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 2) Σελ 

δεκηνπξγία κηαο «ζηάζεο πξνο κάζεζε» πνπ έρεη έλαλ «πξνζσπηθό αληίθηππν» ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 3) Σελ 

δεκηνπξγία ζπλζεθώλ «κάζεζεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο «εκπεηξίαο» θαη ησλ «πξννπηηθώλ» ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ. 4) Σελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γλώζεσλ γεληθφηεξα, πνπ ζα έρεη «αμία» («learning 

something they value») γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν  (Wlodkowski, 2008: 114). 

93
Παξαδεηγκαηηθά γηα ηελ ρξήζε ησλ «εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ» ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο «κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο», βιέπε ζην: Kathleen Taylor, Δηδάζθνληαο κε Αλαπηπμηαθή Πξόζεζε, 183-209, ζην Mezirow, θαη 

πλεξγάηεο (2007: 197-198) 

94
 Βιέπε Rogers, A. (1999: 224) αιιά θαη Courau, (2000: 29). 
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άηνκα. Σν πεδίν: Σηνλ κέγηζην βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 39,6% πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πελήληα ηξία (53) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ δηαθαίλεηαη φηη ηα 

δχν πεδία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαδεηθλχεη θαη ην επίπεδν ηεο 

πνηφηεηαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ –αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ-πνπ δηαζέηνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ κε βάζε ηελ ππνθίλεζε γηα ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηηο εμήο: Σελ ζπζρέηηζε ησλ ηκεκάησλ ηεο χιεο 

κε δηαζηάζεηο ηεο εκπεηξίαο ηνπο
95

. Σελ πξνψζεζε ηεο αμηνιόγεζεο
96

 ησλ γλψζεψλ ηνπο, πνπ 

κπνξεί λα αλαιάβεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Σελ θαηά ζπλέπεηα, πξνζνκνίσζε
97

 ηνπ λένπ 

πιαηζίνπ ησλ γλψζεψλ ηνπο, ζε ζρέζε κε ην πξφηεξν, ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκπεηξία ηνπο, κε ηελ έλλνηα ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ -λέσλ- γλψζεσλ θάζε ελφηεηαο κε ην 

δεδνκέλν θνηλσληθφ πιαίζην αθ’ ελφο  θαη αθ’ εηέξνπ, κε ην δεδνκέλν πιαίζην ησλ γλψζεσλ 

ην νπνίν θαηέρνπλ
98

. Σελ εζηίαζή ηνπο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο θάζε ελφηεηαο πνπ 
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Γηα παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο γηα ελειίθνπο , νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο κάζεζεο κε ην λα ζπλδένπλ ηελ δηαδηθαζία κε ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη έηζη κε ηελ εκπεηξία ηνπο. (Smith,  and Pourchot, 1998: 260-261). Βιέπε θαη Wlodkowski, 

(2008: 65). 

96
Βιέπε: Race, (1999), φπνπ ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπφκελνη είλαη 

δπλαηφλ λα πξνρσξήζνπλ ζε «αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «εθαξκνγή» φζσλ έρνπλ 

δηδαρηεί, ηελ «δηεύξπλζε» φζσλ έρνπλ κάζεη, ηελ «δηάγλσζε» ιαζψλ θαη ηελ «αλαθάιπςε» θάπνηαο δηάζηαζεο 

πνπ έρεη κηα βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ην πιαίζην ησλ γλψζεψλ ηνπο   (Race, 1999: 103). 

97
Σα πνξίζκαηα ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «πξνζαξκνγή», κηα γλσζηηθή ελέξγεηα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαδόκεζεο ησλ πξόηεξσλ γλώζεσλ κε ζθνπφ ηελ αληηζηνίρεζή ηνπο ζηα λέα 

δεδνκέλα ή ζηελ λέα γλώζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή ελέξγεηα ζρεηίδεηαη –επξχηεξα ζα κπνξνχζε λα 

πξνζζέζεη θαλείο- θαη κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε («επαλαηξνθνδφηεζε» ζην θείκελν), γηα ην αλ νη ελέξγεηεο ηνπ 

αηφκνπ –εθπαηδεπφκελνπ ελ πξνθεηκέλσ- ζπλάδνπλ κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζην πεδίν ηεο ρξήζεο 

ηεο λέαο γλψζεο. (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1992: 25). Γηα κηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηεο «Πξνζαξκνγήο»: 

Salkind, (1997: 258-259). 

98
Γεληθφηεξα, βιέπε (Armstrong, 2003: 546-547). Βέβαηα, απηφ πξνυπνζέηεη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηελ ζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ αιιά θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κε ηα «λέα» «γλσζηηθά ζρήκαηα», (ζρεηηθά κε ηνλ φξν γλσζηηθό «ζρήκα», βιέπε: Κσζηαξίδνπ-

Δπθιείδε, 1992: 40-41) ή ην λέν γλσζηηθό πιαίζην. Απφ  ηελ άιιε, ν Kegan ζε φ,ηη αθνξά ην γλσζηηθφ ζρήκα, 

ππνζηεξίδεη ηελ ελ πνιινίο αλαδόκεζε («αλαζρεκαηηζκόο») απηνχ πνπ έρεη ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ζε έλα πξψην 

επίπεδν εξκελείαο. (Kegan, Κεθ. 2 Πνην Σρήκα Μεηαζρεκαηίδεη; 73-104 ζην: Mezirow, θαη πλεξγάηεο, Robert, 

2007: 85,89). Θα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί φηη ε αληηπαξαβνιή ηνπ πξφηεξνπ πιαηζίνπ ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη ν 
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ελδερνκέλσο, αληηζηνηρνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεσλ.
99

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ 

φζσλ γλσξίδνπλ κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε
100

 πνπ επέξρεηαη κεηά απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηα 

άιια κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηκήκαηνο, ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ, ή κεηά ηελ επαθή 

ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ ηκήκαηνο.  

Γηαθαίλεηαη φηη νη ηερληθέο κάζεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ηθαλνηήησλ πνπ εγγξάθνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ
101

 

γηα ηελ κάζεζε.  

20. Ζ Παξαθίλεζε γηα ηελ πζρέηηζε ησλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ. 

Σν εηθνζηφ εξψηεκα αθνξά γεληθφηεξα ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα 

εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο ζπζρέηηζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ γλψζεσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή κηαο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε άιιεο
102

 κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα 

                                                                                                                                                                                     
εθπαηδεπφκελνο κε ην λέν εγγξάθεηαη ζην πεδίν ηεο κεηαγλώζεο.  Ζ «κεηαγλψζε» αθνξά ηελ «γλώζε» γηα ην 

«επίπεδν ησλ γλώζεσλ» πνπ θάπνηνο δηαζέηεη. πλεπάγεηαη φηη ε ρξήζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ λέα κπνξεί λα έρεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε λέα πεδία δξαζηεξηνηήησλ, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1992: 135). Δλ νιίγνηο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Schraw, νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα «επηηπρεκέλε» πνξεία «κάζεζεο» θάλνπλ ρξήζε ησλ «γλσζηηθώλ» 

θαη «κεηαγλσζηηθώλ» «ηθαλνηήησλ» ηνπο. Οη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο –πάληνηε ζην πεδίν ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ- έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ «γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ» («cognitive processes»). 

Δπηπξφζζεηα, ζρεηίδνληαη κε ηελ «ζρεδίαζε» («planning»), ηελ «παξαθνινύζεζε» («monitoring»), θαη ηελ 

«δηόξζσζε» («correcting») ζε «πξαγκαηηθό ρξόλν», ήηνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. (Gregory Schraw, On the Development of Adult 

Metacognition, 89-105 ζην: Smith, and Pourchot, 1998: 89-92). Επιπρόςθετα Βιέπε και ςτον Schunk: (1996: 

204-208). 

99
Γεληθφηεξα, βιέπε (Armstrong, 2003: 546-547). 

100
Γεληθφηεξα, βιέπε: Race, (1999: 107). 

101
Παξαδεηγκαηηθά, αλαθέξεηαη κηα ζπληζηψζα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Bruner πνπ ελδερνκέλσο, ζα κπνξνχζε 

λα ζπζρεηηζηεί κε ην πιαίζην ησλ ηερληθψλ κάζεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αλαθέξεηαη ζηελ «αλαθαιππηηθή κάζεζε» («Discovery Learning»), πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

«επαγσγηθή αηηηνιόγεζε» («inductive reasoning») ζε ζρέζε κε έλλνηεο. Σερληθή, πνπ πξνζδίδεη έλα λόεκα ζηελ 

κάζεζε («meaningful learning»). (Schunk, 1996: 194). 

102
 Βλζπε: Dee Fink, (2003), φπνπ ζηα πιαίζηα κηαο πνηνηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαδεηθλχεηαη ε 

«ζύλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ» ελφο πεδίνπ γλψζεσλ κε «δξαζηεξηόηεηεο» -ή άιια ζεκαηηθά πεδία- γηα ηελ 

«πξνώζεζε» άιισλ «κνξθώλ κάζεζεο»  (Dee Fink, 2003: 168-169).  
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ζπζρεηίδεηαη κε ην πξνεγνχκελν ζην ζέκα ηεο ρξήζεο ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ 48,5% πνπ αληηζηνηρεί. ζε εμήληα πέληε (65) άηνκα.  Σν πεδίν: ε έλαλ 

πνιύ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην 38,1% πνπ αληηζηνηρεί  ζε πελήληα έλα (51) άηνκα. 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο παξνπζηάδεηαη 

σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ.  

Ζ παξαθίλεζε («motivation»), απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξεο ζπληζηψζεο φπσο, 

ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο, ην 

πιαίζην ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζεο θαη άιια.
103

 

Βέβαηα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππνθίλεζε/παξαθίλεζε απηή θαζαπηή ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη, 

πξνηείλεηαη δειαδή κηα ηππνινγία πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ «εγγελή» («Intrinsic motivation») 

«ηύπν» θαη ηνλ «εμσηεξηθό ηύπν» («Extrinsic motivation»). Ο εγγελήο ηύπνο αθνξά ηνπο 

«εζσηεξηθνύο» –ςπρνινγηθνύο ζα έιεγε θαλείο- παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηαιπηηθά γηα 

κηα «εθδεινύκελε ζπκπεξηθνξά». Ο εμσηεξηθόο ηύπνο αθνξά ηνπο «εμσηεξηθνύο παξάγνληεο» 

πνπ ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά γηα ηελ «θηλεηνπνίεζε» ηνπ αηόκνπ, πνπ ελ πξνθεηκέλσ αθνξά 

ηνλ εθπαηδεπηή. (Armstrong, 2003: 217). 
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Γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ θαη άιινπο παξάγνληεο 

ζρεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  βιέπε: Wlodkowski, (2008: 32-36 & 228-230). Δπηπξφζζεηα, 

ζην πεξηβάιινλ ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ηέζεθαλ νη ζεσξεηηθέο βάζεηο γηα ηελ απηνξπζκηδόκελε κάζεζε 

(«Self-Regulated Learning» Pintricht, 1995 –Schunk and Zimmerman, 1998 & 1999), πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

ξχζκηζε ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ κάζεζε. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: «ε παξαηεξνύκελε 

ζπκπεξηθνξά» («observable behavior»), ε «παξαθίλεζε» («motivation»), ε «αθνζίσζε» («affect») θαη ην 

«γλσζηηθό επίπεδν» («cognition»). (Dee Fink, 2003: 51). Απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηαθαίλεηαη φηη ε ππνθίλεζε 

ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ κάζεζε ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ αθνζίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν 

θαη ηελ δηαδηθαζία θαη ην γλσζηηθό επίπεδν (πνπ ελδερνκέλσο θαηαδεηθλχεη ηελ κεηαγλψζε θαη ηηο 

κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο). Δπηπξφζζεηα, βιέπε θαη Schunk, 1996: (112-114), φπνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Κνηλσληθήο Γλσζηηθήο Θεσξίαο («Social Cognitive Theory»), ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηεο «παξαηεξνύκελεο 

κάζεζεο» («Observational Learning») ζεσξεί σο παξάκεηξν ζηελ φιε ηελ δηαδηθαζία ηελ «ππνθίλεζε». 

Δπηπξφζζεηα, βιέπε Rogers, (1999: 158). 
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Σεθκαίξεηαη, φηη ε ππνθίλεζε απνηειεί κηα δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. Δλαπφθεηηαη ζηνλ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζην λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο –θάλνληαο ρξήζε ηεο ππνθίλεζεο ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ πνπ δηαζέηνπλ νη ελήιηθεο- γηα λα νδεγήζεη
104

 ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ζην λα ζπλδέζνπλ ηελ κάζεζε κε θάπνηα άιιε ζεκαηηθή. 

21. Ζ Υξήζε ελόο Δπξέσο Φάζκαηνο Δθπαηδεπηηθώλ Μεζόδσλ. 

Σν εηθνζηφ πξψην εξψηεκα αθνξά ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθπαηδεπηή. 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 52,2% πνπ αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα (70) άηνκα. Σν πεδίν: ε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην ακέζσο πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη 35,8% πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζαξάληα νρηψ (48) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε δηαθαίλεηαη φηη ην επίπεδν πνηφηεηαο πσο είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ίζσο ζα έπξεπε ηα απνηειέζκαηα λα 

αλαγλσζζνχλ κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα, θαζψο ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε φηη κε ηνλ 

φξν εθπαηδεπηηθνί κέζνδνη, ίζσο νη εθπαηδεπφκελνη/εξσηψκελνη –κηα αξθεηά κεγάιε κεξίδα- 

λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. 

Δπηπξφζζεηα, αλ ν εθπαηδεπηήο δελ πξνρψξεζε ζηελ εμήγεζε ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο 

κεζφδνπ πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη, ηφηε ίζσο ηα απνηειέζκαηα λα κελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο.    

Ζ ζεκαηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηή γηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ην πεξηβάιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο πξνηείλνληαη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθνί κέζνδνη γηα 
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Αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηα πνξίζκαηα ηεο Θεσξίαο κε επίθεληξν ηελ Δηαδηθαζία («Process Theory») θαη 

εηδηθφηεξα κηα ζπληζηψζα ηεο πνπ είλαη νη «πξνζδνθίεο» («expectations – Expectancy Theory»), ζηα πιαίζηα 

ηεο νπνίαο ε ππνθίλεζε ζεσξείηαη σο κηα παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πεδίν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθώλ, ηφηε εμάγεηαη φηη ν εθπαηδεπηήο ζα έπξεπε λα δηεμάγεη ηελ δηαδηθαζία κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη θαηάιιεια. Βέβαηα, ζα έπξεπε λα ζεκεησζεί πσο ε παξνπζίαζε 

ηεο πξναλαθεξνκέλεο ζεσξεηηθήο ηάζεο εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο ππνθίλεζεο πνπ αθνξά ηελ δηνίθεζε ησλ 

αλζξώπηλσλ πόξσλ, σζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ ελειίθσλ θαζψο νη δχν ηνκείο παξνπζηάδνπλ κηα ζπλάθεηα, απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο.  

(Armstrong, 2003: 220-223). 
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ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
105

. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηα ζεσξεηηθά πνξίζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο ν γλσζηηθόο ηνκέαο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

γεληθφηεξε αλάιπζε γηα ην πνηα κέζνδνο ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί. Πξνηείλνληαη 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ πξναλαθεξφκελν ηνκέα. Φαίλεηαη, φηη 

είλαη πάληνηε ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηνλ –ηξφπνλ ηηλά- ζπζρεηηζκό ησλ 

κεζόδσλ πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
106

.  

22. Σν Φάζκα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

Σν εηθνζηφ δεχηεξν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
107

 θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα δείρλνπλ φηη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθέληξσζε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ 46,3% πνπ αληηζηνηρεί ζε εμήληα δχν (62) άηνκα. Σν πεδίν: Σε έλαλ 

πνιύ κεγάιν βαζκό, ζπγθέληξσζε ην πνζνζηφ 35,1% πνπ αληηζηνηρεί ζε ζαξάληα επηά (47) 

άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν κε ηα ππφινηπα θαίλεηαη φηη ην επίπεδν πνηφηεηαο 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ.  

Γ) Αμηνιόγεζε ηεο Παξερόκελεο Γλώζεο 

23. Νέεο Μνξθέο Γλώζεο. 

Σν εηθνζηφ ηξίην εξψηεκα αθνξά ηελ επαθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε λέεο κνξθέο γλψζεο. Οη 

λέεο κνξθέο, βέβαηα, είλαη απφξξνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο. Με ηνλ φξν λέεο κνξθέο γλψζεο θαηαδεηθλχεηαη ην επξχηεξν πιαίζην 

ησλ κεηαζρεκαηηζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ρξήζε ηεο θξηηηθήο 
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Αλαιπηηθφηεξα βιέπε: Jarvis, (2003: 164-201). 

106
Αλαιπηηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο Γλσζηηθήο 

Φπρνινγίαο: Juan Pascual-Leone and Ronald R. Irwin, Abstraction, the Will, the Self, and Modes of Learning in 

Adulthood, 35-66, ζην: Smith, S. M., and Pourchot, T. (1998: 56-62). 

 
107

 Βλζπε: Dee Fink, (2003), φπνπ ζηα πιαίζηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηέπεηαη απφ δηαζηάζεηο 

πνηφηεηαο ν εθπαηδεπηή ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο «επξύηαηνπ» θάζκαηνο «καζεζηαθώλ 

εκπεηξηώλ» πνπ ζπλεπάγνληαη –φπσο είλαη επλφεην- δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Dee Fink, 2003: 111).   
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ζθέςεο
108

. Αλ ν εθπαηδεπηήο θαηνξζψζεη λα αλαπηχμεη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ –πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα κε ηελ θαη’ επέθηαζε εζηίαζε ζην 

πεδίν ησλ θξηηηθψλ ηθαλνηήησλ -, ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα πηνζεηήζεη, ηφηε ην 

απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε επαθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ –ή κηαο κεγάιεο κεξίδαο 

ηνπιάρηζηνλ- κε θάπνηνπο λένπο ηύπνπο γλώζεσλ, ή κε κνξθέο γλψζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ λόεκα
109

, ή λα ζεκαηνδνηνχλ κηα λνεκαηηθή ζχλδεζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ ζρέζε ηνπο 

κε ην πιαίζην ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ, ή κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο 

ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο. 

Σν πεδίν: Πάξα πνιύ, ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 45,5% πνπ αληηζηνηρεί ζε 

εμήληα έλα (61) άηνκα. Σν πεδίν: Πνιύ, ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ πνπ είλαη ην 37,3% πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πελήληα (50) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ, δηαθαίλεηαη φηη ε 

πνηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη κάιινλ πςειή.  

24. Ζ Γπλακηθή ηεο Νέαο Γλώζεο. 

Σν εηθνζηφ ηέηαξην εξψηεκα αθνξά ηελ ¨δηάξθεηα¨ ή ηελ δπλακηθή πνπ ζα έρεη ε λέα απηή 

κνξθή ή είδνο ηεο γλψζεο. Δπεηδή, ην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ην πξνεγνχκελν, ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Mezirow γηα ηελ κάζεζε. Ζ κάζεζε ζχκθσλα κε ηνλ 

Mezirow επέξρεηαη θαηά ηελ –ηξφπνλ ηηλά- επαλαδφκεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ εκπεηξηψλ θαη 

ησλ φζσλ ππνζηεξίδεη κε ηηο ζηάζεηο ηνπ θαη ηεο «πεπνηζήζεηο» ηνπ ν εθπαηδεπφκελνο.
110

 

ηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο είλαη ε «δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία κεηαζρεκαηίδνπκε ηα δεδνκέλα πιαίζηα 

αλαθνξάο (λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηνδνηηθέο πξννπηηθέο, λνεηηθά ζχλνια)
111

». Απηφ πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ην κεηαζρεκαηηζκέλν πιαίζην αλαθνξάο, κηαο αλαθνξάο πνπ ελδερνκέλσο 

εκπεξηέρεη θαη λέεο κνξθέο γλψζεο κε θάπνηα ίζσο δπλακηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 
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Αλαιπηηθφηεξα: Mezirow Jack, Μαζαίλνληαο λα Σθεθηόκαζηε όπσο έλαο Ελήιηθνο, 43-71 ζην: Mezirow, θαη 

πλεξγάηεο (2007: 43-71), αιιά & Kathleen Taylor, Δηδάζθνληαο κε Αλαπηπμηαθή Πξόζεζε, 183-209, ζην 

Mezirow, θαη πλεξγάηεο (2007: 190) 

109
Αλαιπηηθφηεξα ζην: Mezirow Jack, How Critical Reflection Triggers Transformative Learning, 1-20 ζην: 

Mezirow, and Associates (1990: 1-3 &5-6). 

110
 Βλζπε: Mezirow Jack, Μαζαίλνπκε λα Σθεθηόκαζηε όπσο έλαο Ελήιηθνο, 43-71, ζην: Mezirow, J. θαη 

πλεξγάηεο (2007: 45-48). 

111
Mezirow Jack, Μαζαίλνπκε λα Σθεθηόκαζηε όπσο έλαο Ελήιηθνο, 43-71, ζην: Mezirow, J. θαη πλεξγάηεο 

(2007: 47). 



80 
 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό, 

ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη ην 42,5% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πελήληα 

επηά (57) άηνκα. Σν πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη 38,8% ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζε πελήληα δχν (52) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ θαίλεηαη φηη ην επίπεδν 

πνηφηεηαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θξίλεηαη αξθνχληνο ηθαλνπνηεηηθφ.  

25. Ζ πζρέηηζε ηεο Νέα Γλώζεο κε Παιαηόηεξεο Μνξθέο Γλώζεο. 

Σν είθνζη πέκπην εξψηεκα αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ηεο λέαο –ή ηνπ λένπ γλσζηηθνχ πιαηζίνπ- 

κε ην παιαηφηεξν. Δίλαη ζαθέο πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη ην 47,8% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εμήληα ηέζζεξα (64) άηνκα. 

Σν πεδίν: Αξθεηά – Σε έλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ πνπ είλαη 

ην 26,1% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα πέληε (35) άηνκα. Απφ ηελ πεξαηηέξσ ζχγθξηζε 

ησλ πνζνζηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην επίπεδν πνηφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ήηνη ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπ λένπ πιαηζίνπ ησλ γλψζεσλ κε θάπνην πξφηεξν, είλαη κάιινλ ηθαλνπνηεηηθφ. 

26. Ζ Δθαξκνγή ηεο Νέαο Γλώζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Πξνζσπηθώλ Δλδηαθεξόλησλ. 

Σν εηθνζηφ έθην εξψηεκα αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ ησλ γλψζεσλ
112

 πνπ 

απνθηήζεθαλ, ή γεληθφηεξα ηεο κάζεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

θάπνησλ πξνβιεκάησλ, ή θαηαζηάζεσλ γεληθφηεξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ απφ ηελ άιιε κεξηά, είραλ λα θάλνπλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη ην 38,1%  ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πελήληα έλα (51) άηνκα. Σν 

πεδίν: Αξθεηά – Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 34,3% ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε  ηξηάληα ηέζζεξα (46) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ 

δηαθαίλεηαη φηη ε πνηφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

                                                           
112

Ο Boshier ζπδεηψληαο γηα ηελ πνηφηεηα ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαθέξεηαη θαη ζε απηφλ ηνλ 

παξάγνληα. Αλαιπηηθφηεξα, Βιέπε ην θεθάιαην κε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο, Boshier, (2006: 80-99). 

Δπηπξφζζεηα, βιέπε θαη Reif, (2008) γηα ηελ «αλίρλεπζε» «λέαο γλώζεο» θαηά ηελ «ιύζε» «πξνβιεκάησλ», 

φπνπ ηεθκαίξεηαη, φηη ε λέα γλψζε ίζσο, λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε λέεο θαηαζηάζεηο,  (Reif, 2008: 207) 
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27. πκκεηνρή ζε Αμηνιόγεζε πνπ Δθπνλήζεθε από Δπίζεκν Φνξέα. 

Σν εηθνζηφ έβδνκν εξψηεκα αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνηαο κνξθήο αμηνιφγεζε πνπ 

εθπνλήζεθε απφ θάπνηνλ επίζεκν θνξέα. Ο ζθνπφο ηεο εξψηεζεο είλαη λα εμάγεη θάπνηα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα κεηά απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κε ηα  

άιια εξσηήκαηα. Έηζη, αλ νη εθπαηδεπφκελνη έιαβαλ κέξνο ζε θάπνηα αμηνιφγεζε είλαη 

πηζαλψο εμνηθεησκέλνη κε ηνλ γεληθφηεξν ηχπν ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη πηζαλφηαηα λα θαηαλννχλ ην λφεκα θαη ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ θάζε εξσηήκαηνο. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ην πεδίν: 

Όρη, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 53% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 

εβδνκήληα έλα (71) άηνκα. Σν πεδίν: Ναη, ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 47% 

πνπ αληηζηνηρεί ζε εμήληα ηξία (63) άηνκα. πλάγεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηψκελσλ δελ ζπκκεηείρε ζε θάπνηα αμηνιφγεζε θαη επνκέλσο ζε ζρέζε κε ηηο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη ηα δεδνκέλα λα εξκελεχνληαη κε θάπνηα 

επηθπιαθηηθφηεηα.  

Δ) Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ησλ εξσηεκάησλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν νη έιαβαλ κέξνο νη εξσηψκελνη.  

28. Αμηνιόγεζε ησλ Γλώζεσλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν εηθνζηφ φγδνν εξψηεκα αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δίλαη ζαθέο, φηη ε αμηνιόγεζε
113

 ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά
114

 γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε βιέπε: Rogers, (1999), φπνπ ε αμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ελειίθσλ έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηώλ, ηνλ ζρεδηαζκό ζηξαηεγηθώλ ζηελ βάζε ηεο αμηνιφγεζεο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ «απνηίκεζε» ηεο «πξνόδνπ» πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ζε θάπνην ηκήκα κάζεζεο (Rogers, 1999: 294). Δπηπξφζζεηα, γεληθφηεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

γηα ηνλ εθάζηνηε ζρεδηαζκό θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, Βιέπε:  Rogers, J., (2007: 262-263).  

114
 Βιέπε: Race (1999), φπνπ ζηα πιαίζηα ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνληαη θάπνηεο αξρέο πνπ δείρλνπλ 

πξνο κηα βειηηζηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, 

πξνηείλνληαη «αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο» πνπ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο «αλαηξνθνδόηεζεο». πγθεθξηκέλα, 

απφ ηνλ ζπγγξαθέα πξνηείλνληαη θάπνηεο αζθήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο θαζψο έηζη, ζα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο δείθηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηεο «κάζεζεο» 

(Race, 1999: 37-42). πλεπάγεηαη, φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα φηη ε «κάζεζε» ζηελ 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηηο κεζφδνπο πνπ ζα πηνζεηήζεη ν εθπαηδεπηήο, ηελ 

αληηκεηψπηζε ελδερνκέλσο πξνβιεκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο, ή 

νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Απφ ηα δεδνκέλα ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν: Όρη, ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ 

είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 36,6% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζαξάληα ελλέα (49) άηνκα. Ζ άζξνηζε 

ησλ ππφινηπσλ πεδίσλ δίδεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 63,4% πνπ αληηζηνηρεί ζε νγδφληα 

πέληε (85) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ππφινηπσλ πεδίσλ κε ην πεδίν πνπ έρεη ηελ 

έλδεημε: Όρη, ζπλάγεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζε θάπνην απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έιαβε ζε θάπνηα κνξθήο αμηνιφγεζε, 

είηε θαηά ελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο 

ελφηεηαο, είηε κε ηελ κνξθή θάπνηνπ ηεζη. πλεπάγεηαη, φηη νη εθπαηδεπηέο ησλ 

πξνγξακκάησλ έιαβαλ ππφςε ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο.   

29. Αμηνιόγεζε ησλ Δηδηθόηεξσλ ηόρσλ Κάζε Δλόηεηαο. 

Σν εηθνζηφ έλαην εξψηεκα αθνξά ηελ νξηνζέηεζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζηόρσλ
115

 θάζε 

εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο. Δίλαη επλφεην, φηη θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γεληθφηεξα, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο
116

 εηδηθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ζρεηίδεηαη κε ηηο γεληθφηεξεο 

αλάγθεο
117

 πνπ παξνπζηάδεη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη, νη εηδηθόηεξνη ζηόρνη 

θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα κεγάιν κέξνο, λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Βέβαηα, ηα πεδία είραλ νξηζηεί κε 

παξακέηξνπο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο
118

 ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην πξφγξακκα. 

Γειαδή, αλ ην πξφγξακκα ήηαλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζχζηνηρν κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

θαη ηηο νπνηεζδήπνηε πξνζδνθίεο ηνπο.  

                                                                                                                                                                                     
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πξντφλ ηεο ζσζηήο «αλαηξνθνδόηεζεο» απφ δηάθνξεο «αζθήζεηο» θαη 

«δξαζηεξηόηεηεο» πνπ δίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Race, 1999: 55-60). 

115
 Rogers, (1999: 170-171). 

116
 Rogers, (1999: 171). 

117
 Rogers, (1999: 182). 

118
 Ο Rogers, αλαθέξεη ζρεηηθά, φηη νη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο «πξνζδνθίεο» ζρεηηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. (Rogers, 1999: 183). 
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Οη αληηιήςεηο ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ ζηάζεσλ. Οη ζηάζεηο, αθνξνχλ ηελ νπηηθή ηνπ 

αηφκνπ γηα ηα πξάγκαηα
119

, θαη εθθξάδνπλ «έλα δηαξθέο ζχζηεκα κε γλσζηηθφ ζηνηρείν, 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν» θαη «κε θάπνηα ηάζε πξνο ηελ έθθξαζε ζπκπεξηθνξάο
120

». Απφ 

ηα πξναλαθεξφκελα δηαθαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο Κνηλσληθή Φπρνινγίαο, θαηαδεηθλχνπλ φηη ν γλσζηηθόο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε 

κηα ζπλερή ζρέζε κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο, πνπ 

εθθξάδνληαη, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Katz
121

 θαη ζην πεδίν ησλ αηνκηθώλ 

επηδηώμεσλ.   

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ην πεδίν: Καιή – νη ζηόρνη ήηαλ ζαθείο θαη ζύζηνηρνη κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζπγθέληξσζε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ, πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εμήληα επηά (67) 

άηνκα. Σν πεδίν: Άξηζηε, ζπγθέληξσζε ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 29,9% ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε ζαξάληα (40) άηνκα. Σεθκαίξεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθπιήξσζε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο – δειαδή απηφ πνπ αλέκελαλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ- ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

30. Αμηνιόγεζε ησλ Άκεζα Δπηδησθόκελσλ ηόρσλ ηεο θάζε Δθπαηδεπηηθήο Δλόηεηαο. 

Σν ηξηαθνζηφ εξψηεκα αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ άκεζα επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θάζε 

ελφηεηαο. Οη άκεζα επηδησθόκελνη ζηόρνη
122

 ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ –πνιιέο 

θνξέο- απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνύ. Οη άκεζα επηδησθόκελνη ζηόρνη 

επνκέλσο αθνξνχλ ηελ δηεθπεξαίσζε ηκεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο πνπ είλαη κέξνο 

ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο, φπσο ελδερνκέλσο, ζχληνκεο ζε δηάξθεηα αζθήζεηο –ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα παξάδεηγκα- θαη δξαζηεξηφηεηεο άκεζνπ ραξαθηήξα.  

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 53% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα έλα 

(71) άηνκα. Σν πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό, ζπγθέληξσζε ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

27,6% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα επηά (37) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ 

                                                           
119

Βιέπε: Γεψξγαο (1990: 121-123). 

120
Γεψξγαο, (1990: 124). 

121
Γηα ηελ ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Katz ζρεηηθά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ησλ ζηάζεσλ, βιέπε: Γεψξγαο, 

(1990: 153-155). 

122
 Rogers, (1999: 171). ε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο, βιέπε: Rogers, (1999: 165-191) & Courau, (2000: 32-34). 
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δηαθαίλεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο βνήζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνο 

ηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ. 

31. Ζ δηαζύλδεζε ησλ πξνζδνθηώλ θαη ηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν ηξηαθνζηφ πξψην εξψηεκα αθνξά ηελ ζχλδεζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ είραλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ην πεδίν: Σε έλαλ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 52,2% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα (70) άηνκα. Σν 

πεδίν: Αξθεηά, ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 29,9% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 

ζαξάληα (40) άηνκα. Απφ ηελ πεξαηηέξσ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ δηαθαίλεηαη φηη νη 

πξνζδνθίεο εθπιεξψζεθαλ ζε θάπνην αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

32. Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γηεξγαζίεο πνπ νδεγνύλ ζε άιιεο κνξθέο κάζεζεο. 

Σν ηξηαθνζηφ δεχηεξν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγνχλ ζε απηφλνκε ρξήζε ηνπο γηα άιιεο κνξθέο κάζεζεο
123

. Σν 

εξψηεκα βέβαηα έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηα πνξίζκαηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
124

 κάζεζεο 

θαη γηα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηα δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηεκάησλ. Αλ δειαδή, ν 

εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ
125

 –γλψζεσλ- πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ κάζεζε ζε άιια γλσζηηθά πεδία. Γηαδηθαζία, πνιχπινθε ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί, πνπ θαηαδεηθλχεη θαη ην επίπεδν ηεο –ζα έιεγε θαλείο- απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ πεδίνπ κε αλαθνξά ζηνλ θξηηηθό ζηνραζκό. Παξάδεηγκα, ζα απνηεινχζε ε 

ρξήζε ηνπ γλσζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε κηαο πξαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, γηα ην αλ δειαδή, ε εθκάζεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα νδεγήζεη ζε 

κηα ζπκπιεξσκαηηθή πνπ είλαη ζπλαθήο ζηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ. Ή 

αλ ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο γηα παξάδεηγκα λα κπνξεί ζπζρεηηζηεί κε ηελ εθκάζεζε 

κηαο άιιεο.  

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ην πεδίν: Σε έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό, ζπγθεληξψλεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ, πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 54,5% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα 

                                                           
123

 Βιέπε: Boshier πνπ κηιά γηα ηελ «πνηόηεηα» θαη ηελ «κάζεζε», φπνπ ν Boshier, ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπ αλαθέξεηαη ζε φξνπο φπσο: «αλαθάιπςε γλώζεσλ», «δηαηήξεζε γλώζεο», «δεκηνπξγία λέαο 

γλώζεο» (Boshier, 2006: 87). 

124
 Βιέπε: Mezirow,  (Mezirow, 1991: 4-7). 

125
 Βιέπε: Mezirow,  (Mezirow, 1991: 11). 
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ηξία (73) άηνκα. Σν πεδίν: Αξθεηά, ζπγθεληξψλεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25,4% ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα ηέζζεξα (34) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ φηη ην 

πξφγξακκα επηθεληξψζεθε θαη ζε δηαδηθαζίεο απηήο ηεο κνξθήο.  

33. Αμηνιόγεζε ησλ Γεληθώλ ηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν ηξηαθνζηφ ηξίην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεληθώλ ζηόρσλ
126

 ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζαθήλεηα
127

 κε ηελ νπνία ήηαλ 

θαζνξηζκέλνη. 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ην πεδίν: Καινί-Σαθείο, ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

56% πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε εβδνκήληα πέληε (75) άηνκα. Σν πεδίν: Άξηζηνη, 

ζπγθεληξψλεη ην πνζνζηφ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 27,6% ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα 

επηά (37) άηνκα. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ δηαθαίλεηαη, φηη ην επίπεδν ησλ γεληθψλ 

ζηφρσλ ήηαλ ζε γεληθφηεξα πιαίζηα θαιά νξηνζεηεκέλν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 Γηα ηνπο «γεληθνύο ζηόρνπο», Βιέπε: Rogers, (1999: 169-170). 

127
 Βλζπε Courau, S., γηα ηελ δηαηύπσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ (Courau, 2000: 32-33). 



86 
 

II Αλάιπζε ησλ Πηλάθσλ πλάθεηαο 

ην δεχηεξν επίπεδν δηελεξγείηαη ε αλάιπζε πνπ αθνξά ηελ δεκηνπξγία πηλάθσλ 

ζπλάθεηαο
128

, νη ζπγθεθξηκέλνη πίλαθεο δείρλνπλ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο
129

 

πνπ έρεη νξηζηεί ζε 0,05. Αλαιχνληαη νη πίλαθεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη (Φχιν, Ζιηθία, Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο) κε ηα εξσηήκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη θαη ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

δείγκα πνπ βαζίδεηαη ζηα πνζνζηά ησλ πηλάθσλ. Ο ζθνπφο αθνξά κεηά απφ ηελ ζχγθξηζε 

ηελ θαηάδεημε ηεο ζρέζεο, δειαδή αλ απηή παξνπζηάδεη έλα επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ δείρλεη θαη αλ πθίζηαληαη δηαθνξέο
130

 ή φρη κε 

ηνλ πιεζπζκό
131

. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ θαηαδεηρζεί θάπνηα ζρέζε ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη 

θαη ηελ παξερφκελε πνηφηεηα, ή ην παξερφκελν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο, θαζψο ζηελ 

πξνεγεζείζα αλάιπζε δελ είλαη βέβαην φηη ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά -

ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο - θαη γηα απηφ νη ηνπνζεηήζεηο πνπ έγηλαλ είραλ ην ζηνηρείν ηεο 

επηθχιαμεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν θαηαδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ πηλάθσλ 

ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνπλ αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ ηελ 

νξηζζείζα ηηκή 5 ηεο αλάιπζεο κε ην SPSS, νπφηε ε εξκελεία ηνπο εγείξεη πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηζκνχο
132

.   

Βέβαηα, δελ θαηαγξάθνληαη φινη νη πίλαθεο ζπλάθεηαο θαζψο δελ παξνπζηάδνπλ φινη ην 

πξναλαθεξφκελν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ απνηειεί –ζε έλα πξψην επίπεδν 

ζα έιεγε θαλείο θαη- ην θξηηήξην ηεο επηινγήο. Δπηπξφζζεηα, δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη 

απαληήζεηο ζε πεδία πνπ είραλ πνιχ κηθξέο ηηκέο. Έηζη, ζπλππνινγίζηεθαλ κφλνλ ηα πεδία 

πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά. Δλέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη θαη ζην βηβιίν ησλ 

Howitt, and Cramer, (2010: 164).  

 

                                                           
128

ρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο θαη ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν Βιέπε: Howitt, and Cramer, (2010: 161-165). 

129
Γηα ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο βιέπε: Howitt, and Cramer, (2010: 53). 

130
 Βλζπε: Howitt, and Cramer, (2010: 161). 

131
Γηα ηηο ηξφπνλ ηηλά βαζηθέο παξακέηξνπο κηαο έξεπλαο βιέπε: Ησαλλίδεο, Γ. (2011: 188-189). Θα πξέπεη 

σζηφζν λα ιεθζεί ππφςε θαη κηα βαζηθή ζπληζηψζα, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο Howitt θαη Cramer, ηα 

ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ είλαη «ζπαλίσο γλσζηά ζηελ έξεπλα» (Howitt and Cramer, 2010: 161).  

132
Βιέπε: Howitt, and Cramer, (2010: 164). 
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Α) Φύιν θαη Δξσηήκαηα 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηα εξσηήκαηα φισλ ησλ νκάδσλ.  

1) Φύιν θαη Δξώηεζε 2 (Αμηνινγηθή θξίζε γηα ην Πξόγξακκα). 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ Φχινπ θαη ηνπ δεχηεξνπ 

εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 11,2  Οη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη df= 

2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,004 

Βέβαηα, παξαηεξείηαη φηη ε ειάρηζηε αλακελφκελε ζπρλφηεηα
133

 είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5,0 

(Howitt, and Cramer, 2010: 169),  έλδεημε πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ελδερνκέλσο ζα έπξεπε ηα 

απνηειέζκαηα λα αλαγλσζζνχλ κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα.  

Απφ ηνλ πίλαθα δηαθαίλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ζπρλνηήησλ (αλακελφκελσλ θαη θαηαγεγξακκέλσλ). Έηζη, ζπλεπάγεηαη παξ’ φιν ηνλ δείθηε 

ζεκαληηθφηεηαο, φηη δελ πθίζηαηαη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θχινπ θαη ηξίηνπ 

εξσηήκαηνο. Απηφ πνπ κπνξεί λα επηζεκαλζεί κεηά απφ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ φηη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο δήισζαλ πσο ην πξφγξακκα 

είλαη άξηζην. 

2) Φύιν θαη Δξώηεζε 5 (Παξερόκελε Πιεξνθόξεζε). 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ Φχινπ θαη 

Παξερφκελεο Πιεξνθφξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 7,2  Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,028 

Χζηφζν, απηφ πνπ παξαηεξείηαη θαη ζε απηήλ ηελ ζρέζε είλαη ην γεγνλφο ηεο κηθξήο 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο. Ζ αλακελφκελε ζπρλφηεηα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5,0 αθνξά ηελ 

ηηκή: 1,89 έηζη, ε ζρέζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθπιαθηηθφηεηα. 

.Απφ ηνλ πίλαθα δηαθαίλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθηεί. Έηζη, ζπλεπάγεηαη φηη δελ 

πθίζηαηαη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θχινπ θαη παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο Απηφ πνπ 

κπνξεί λα επηζεκαλζεί είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο δήισζαλ πσο ε παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε ήηαλ επαξθήο ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ. 
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Βιέπε θαη Γηαιακάο, Β., (2005: 167). 
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3) Φύιν θαη Δξώηεζε 14 (Παξαθίλεζε πξνο Δλεξγό πκκεηνρή). 

Απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ Φχινπ θαη 

Δλεξγεηηθήο πκκεηνρήο λα είλαη θάπνηαο ζεκαληηθφηεηαο (p=0,022) . Χζηφζν,ε 

αλακελφκελε ηηκή ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο γηα 

λα αλαγλσζζνχλ ηα δεδνκέλα κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα. 

4) Φύιν θαη Δξώηεζε 16 (πλεξγαζία κεηαμύ ησλ πκκεηερόλησλ ζε Σκήκα). 

Παξ’ φιν ηελ ζρέζε ζεκαληηθφηεηαο πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηνλ Sig δειαδή ηελ ηηκή 

p=0.001 ε ζρέζε ζα έπξεπε πεξαηηέξσ λα αλαγλσζζεί κε επηθπιαθηηθφηεηα φπσο θαη ε 

πξνεγνχκελε.  

5) Φύιν θαη Δξώηεκα 18 (Πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ Δθπαηδεπηή θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο). 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p=0.038<0.05) αιιά ε 

ηηκή ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο θαηαδεηθλχεη θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα γηα 

ηελ χπαξμε δηαθνξάο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν αξηζκφο ησλ αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ δελ 

ππεξβαίλεη
134

 ην 25% θαη επεηδή ππάξρεη ε έλδεημε γηα πίλαθα 2Υ2 κε ηνλ έιεγρν Fisher, 

δηελεξγείηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο. Ο έιεγρνο Fisher θαηαδεηθλχεη φηη ν δείθηεο Sig 

2-sided (δίπιεπξνο
135

) είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,050 ελψ φ Sig 1-sided (κνλφπιεπξνο) είλαη ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,044 Φαίλεηαη δειαδή φηη ππάξρεη κηα ζρέζε ζεκαληηθφηεηαο πνπ σζηφζν ζα 

πξέπεη λα αλαγλσζζεί κε επηθπιαθηηθφηεηα θαζψο γηα λα αλαγλσζζεί κε βεβαηφηεηα ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη έλα κεγαιχηεξν δείγκα.  

6) Φύιν θαη Δξώηεκα 27 (πκκεηνρή ζε Αμηνιόγεζε), 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη ε χπαξμε κηαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ Φχινπ 

θαη ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνηα αμηνιφγεζε πνπ εθπνλήζεθε απφ θάπνηνλ 

επίζεκν θνξέα. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 6,9  Οη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη df= 

1 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,009  

 

                                                           
134

Βλζπε: Howitt, and Cramer, (2010: 164). 
135

Βλζπε: Howitt, and Cramer, (2010: 171). 
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Β) Ζιηθία θαη Δξσηήκαηα 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο ειηθίαο κε ηα εξσηήκαηα φισλ ησλ νκάδσλ.  

1) Ζιηθία θαη Δξώηεκα 9 (Καηάηαμε ζε Σκήκα). 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη θαηάηαμεο. 

Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 13,8 Οη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη df= 3 θαη ην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,003 Χζηφζν, ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο κηθηφηεξεο 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 2,51 έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε θάπνηα 

επηθπιαθηηθφηεηα. 

2) Ζιηθία θαη Δξώηεκα 12 (αθήλεηα ηνπ Δθπαηδεπηή θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο). 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη δσδέθαηνπ 

εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 7,8 Οη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη df= 3 

θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,051 Χζηφζν, ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο 

κηθηφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 2,69 έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε 

θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα. 

3) Ζιηθία θαη Δξώηεκα 13 (Αμηνιόγεζε ησλ Γεληθόηεξσλ ηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο). 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη ηξηαθνζηνχ ηξίηνπ 

εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 19,491 Οη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη 

df= 6 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,003 Χζηφζν, ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο 

κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 1,31 αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ ζηα θειηά πνπ 

ππεξβαίλεη ην 25% (41,7%) έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα. 

Γ) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξσηήκαηα 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη φισλ ησλ 

εξσηεκάησλ απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο εξσηεκάησλ. 

1) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξώηεκα 15 (πλεξγαζία Δθπαηδεπηή θαη 

Δθπαηδεπνκέλσλ). 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

δέθαην πέκπηνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 20,87 Οη βαζκνί 
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ειεπζεξίαο είλαη df= 12 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,05 Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 0,31 αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (66,7%) Άξα, ε ζρέζε φπσο ηεθκαίξεηαη απφ φζα 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο Howitt and Crammer (2010: 164) θαηαδεηθλχνπλ δεδνκέλα ππφ 

ακθηζβήηεζε, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ν έιεγρνο ζα έπξεπε «λα θαζίζηαηαη 

άθπξνο
136

». έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα. 

2) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξσηήκαηνο 17 (Αλαζρεδηαζκόο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηαδηθαζίαο). 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

δέθαην εβδφκνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 32,78 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 18 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,02 Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 0,04 αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (53,6%) έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε θάπνηα 

επηθπιαθηηθφηεηα. 

 

3) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξσηήκαηνο 24 (Ζ Γπλακηθή θαη ε Γηάξθεηα ηεο Νέαο Γλψζεο). 

Απφ ηα δεδνκέλα εμάγεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

εηθνζηνχ ηεηάξηνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 21,53 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 12 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,04 Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 1,12 αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (38,1%) έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε θάπνηα 

επηθπιαθηηθφηεηα. 

 

4) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξώηεκα 25 (Ζ πζρέηηζε ηεο Γλώζεο πνπ απνθνκίζηεθε 

από ην Πξόγξακκα κε άιιεο). 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

εηθνζηνχ πέκπηνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 24,97 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 12 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,02 Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 1,16 αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (38,1%) έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε 

επηθπιαθηηθφηεηα. 

                                                           
136

Howitt and Crammer (2010: 164) 
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5) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξώηεκα 26 (Ζ Δθαξκνγή ηεο Νέαο Γλώζεο ζε πλαθείο 

κε ην Δθπαηδεπηηθό Αληηθείκελν Καηαζηάζεσλ). 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

εηθνζηνχ πέκπηνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 38,6 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 18 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,003 Χζηφζν, 

ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 0,09 αιιά θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (53,6%) έηζη ηα δεδνκέλα αλαγηγλψζθνληαη κε 

επηθπιαθηηθφηεηα. 

6) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξώηεκα 27 (πκκεηνρή ζε Αμηνιόγεζε πνπ Δθπνλήζεθε 

από Δπίζεκν Φνξέα). 

Απφ ηα δεδνκέλα βέβαηα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο 

θαη εηθνζηνχ έβδνκνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 22,4 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 6 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,001 Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 2,82 έηζη κάιινλ ηα 

δεδνκέλα ζα έπξεπε λα αλαγλσζηνχλ  κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα. 

7) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξώηεκα 28 (Αμηνιόγεζε ησλ Γλώζεσλ θαηά ηελ 

Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο). 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

εηθνζηνχ έβδνκνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 39,98 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 24 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,027 Χζηφζν, 

ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 0,63 αιιά θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (77,1%) έηζη κάιινλ ηα δεδνκέλα ζα έπξεπε λα 

αλαγλσζηνχλ  κε θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα. 

 

8) Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξώηεκα 31 (Ζ Δθπιήξσζε ησλ Πξνζδνθηώλ ζε ζρέζε κε 

ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα). 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

εηθνζηνχ έβδνκνπ εξσηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 25,389 Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 12 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,01 Χζηφζν, ππάξρεη 

θαη ην ζέκα ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη 0,99 αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ 
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ζηα θειηά πνπ ππεξβαίλεη ην 25% (38,1%) έηζη κάιινλ ηα δεδνκέλα ζα έπξεπε λα 

αλαγλσζηνχλ  κε επηθπιαθηηθφηεηα. 

Γ) Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξσηήκαηα 

ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ Δξσηεκάησλ φισλ ησλ νκάδσλ. 

1) Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξώηεκα 6 (πλεξγαζία κε ηα ηειέρε ηνπ Κέληξνπ 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο). 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ έθηνπ Δξσηήκαηνο θαη ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ θαλείο ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη  p=0,015 θαίλεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξναλαθεξφκελσλ κεηαβιεηψλ. Χζηφζν, ε ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 49,3 θαη νη  βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 30 απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ηηκή ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηαο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,08 κηθξφηεξε ηνπ 5 αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ 

δείρλνπλ κηα κέηξεζε θάησ ηνπ 5 ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 25% (86,4%). Έηζη, ηα δεδνκέλα 

ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηθπιαθηηθφηεηα.  

2) Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξώηεκα 8 (Αμηνιόγεζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο 

Σαθηηθήο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο). 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ φγδννπ Δξσηήκαηνο θαη ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ θαλείο ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη  p=0,03 θαίλεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξναλαθεξφκελσλ κεηαβιεηψλ. Χζηφζν, ε ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 46,11 θαη νη  βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 30 απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ηηκή ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηαο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,16 κηθξφηεξε ηνπ 5 αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ 

δείρλνπλ κηα κέηξεζε θάησ ηνπ 5 ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 25% (79,5%). Έηζη, ηα δεδνκέλα 

ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηθπιαθηηθφηεηα.  

 

3) Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξώηεκα 10 (Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο). 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ δέθαηνπ Δξσηήκαηνο θαη ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ θαλείο ην επίπεδν 
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ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη  p=0,001 θαίλεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξναλαθεξφκελσλ κεηαβιεηψλ. Χζηφζν, ε ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 58,25 θαη νη  βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 30 απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ηηκή ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηαο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,07 πνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5 αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ 

θειηψλ πνπ δείρλνπλ κηα κέηξεζε θάησ ηνπ 5 ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 25% (84,1%). Έηζη, 

ηα δεδνκέλα ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηθπιαθηηθφηεηα.  

4) Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξώηεκα 18 (Ο Πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ Δθπαηδεπηή 

θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο). 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ δέθαηνπ φγδννπ Δξσηήκαηνο θαη ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο. Δηδηθφηεξα, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ θαλείο ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη  p=0,019 θαίλεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξναλαθεξφκελσλ κεηαβιεηψλ. Χζηφζν, ε ηηκή ηνπ ρ2 είλαη ρ2 = 21,25 θαη νη  βαζκνί 

ειεπζεξίαο είλαη df= 10 απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ηηκή ηεο κηθξφηεξεο αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηαο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,35 πνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5 αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ 

θειηψλ πνπ δείρλνπλ κηα κέηξεζε θάησ ηνπ 5 πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 25% (59,1%). 

Έηζη, ηα δεδνκέλα ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηθπιαθηηθφηεηα.  

5) Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξώηεκα 32 (Ζ Δζηίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε 

Γηαδηθαζίεο πνπ Οδεγνύλ ζε άιιεο Μνξθέο Μάζεζεο). 

Σα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο θαη ηξηαθνζηνχ 

δεχηεξνπ εξσηήκαηνο, θαζψο p=0,002 Χζηφζν, ην ρ2=43,4 θαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο df=20 ε 

ειάρηζηε αλακελφκελε ηηκή είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,17 θαη ην πνζνζηφ ζηα θειηά ππεξβαίλεη 

ην 25% (69,7%). Σεθκαίξεηαη φηη ε ελ ιφγσ ζρέζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

επηθπιαθηηθά. 

Δ) Ζιηθία θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ αθνχ p=0,000 

Χζηφζν, νη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη df=30 θαη ν ρ2=96 επηπξφζζεηα,  φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ πξναλαθεξφκελν πίλαθα ε κηθξφηεξε αλακελφκελε ηηκή είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,06 αιιά 

θαη ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα κε ηηκή πνπ ζα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5 

ππεξβαίλεη ην 25% (81,8%). Άξα, ε ζρέζε –ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνπλ θαη νη Howitt and 

Crammer (2010: 164)- θαηαδεηθλχνπλ δεδνκέλα ππφ ακθηζβήηεζε. Κάηη πνπ θπζηθά –φπσο 
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ζπκβαίλεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ θαηαδεηρηεί- ζπλάδεη κε έλαλ 

επηθπιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζρέζεο.    

Ε) Ζιηθία θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Απφ ηα δεδνκέλα θαηαδεηθλχεηαη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάζηαζεο, σζηφζν φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε επηθπιαθηηθφηεηα.   

Ζ) Δπάγγεικα θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Καη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί γηα ηηο πξνεγνχκελεο. 
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πκπεξάζκαηα 

ε φηη αθνξά ηα δχν πξνεγεζέληα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηφ πνπ 

ζπλάγεηαη είλαη φηη δελ θαηαδείρζεθε φηη ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία απήληεζαλ νη εξσηψκελνη 

πσο ζπλάδνπλ κε κηα απφθαλζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ζηεξηδφκελν ζε νπζηαζηηθέο 

ζρέζεηο επίπεδν πνηφηεηαο. Απφ ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο εμάγεηαη φηη νη 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο δελ δηέθεξαλ ζε θάπνην ζεκαληηθφ βαζκφ απφ απηέο πνπ 

θαηεγξάθεζαλ ζε θάζε πεδίν. Σν γεληθφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο θαηαδεηθλχεηαη κφλνλ ζην 

πξψην ζηάδην απφ ηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ. Οη ππνζέζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο γηα ηελ εχξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εξσηεκάησλ θαη ησλ γεληθφηεξσλ θαηεγνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, δελ 

επηβεβαηψζεθαλ κε ζπλέπεηα λα εθθξάδεηαη ή άπνςε φηη ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ κηα 

ακθίζεκε εξκελεία γηα ηελ ζηήξημε ηνπ φηη ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο πξνζθέξεη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θάπνηαο πνηφηεηαο, ή ελφο επηπέδνπ πνηφηεηαο θαηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. Δλ ηέιεη, απηφ πνπ κπνξεί λα ζεκεησζεί είλαη φηη ελδερνκέλσο, ν 

κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο δελ επλνεί ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε επίπεδν 

ππνζέζεσλ.        
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΩΝ 

Α΄ ΜΔΡΟ: ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Πίλαθαο 1 - Φχιν 

Φύιν 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Άλδξαο 11 8,2 8,2 8,2 

Γπλαίθα 123 91,8 91,8 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 1 – Φχιν 
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Πίλαθαο 2 – Ζιηθηαθή Οκάδα 

Ηλικιακή Ομάδα 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

18-24 8 6 6 6 

25-44 72 53,7 53,7 59,7 

45-64 39 29,1 29,1 88,8 

65 - θαη 
άλσ 

15 11,2 11,2 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 2 – Ζιηθηαθή Οκάδα 
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Πίλαθαο 3 – Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Γεκνηηθό 20 14,9 14,9 14,9 

Γπκλάζην 18 13,4 13,4 28,4 

Λύθεην 34 25,4 25,4 53,7 

ΙΔΚ 19 14,2 14,2 67,9 

Τερληθή 
Σρνιή 

18 13,4 13,4 81,3 

ΑΔΙ 19 14,2 14,2 95,5 

Μεηαπηπρηαθό 6 4,5 4,5 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 3 – Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 
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Πίλαθαο 4 – Δπάγγεικα 

Δπάγγεικα 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 κελώλ (Αθνξά 
άηνκα έσο 24 εηώλ) 

1 ,7 ,7 ,7 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

2 1,5 1,5 2,2 

Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 Μελώλ (Αθνξά 
Άηνκα από 25 έσο 50 
εηώλ) 

10 7,5 7,5 9,7 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

37 27,6 27,6 37,3 

Άλεξγνο 32 23,9 23,9 61,2 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

6 4,5 4,5 65,7 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

4 3,0 3,0 68,7 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

4 3,0 3,0 71,6 

Απηναπαζρνινύκελνο 11 8,2 8,2 79,9 

Σπληαμηνύρνο 19 14,2 14,2 94,0 

Αλελεξγόο (Η έλδεημε 
αλελεξγόο αθνξά ηα 
άηνκα πνπ είλαη 
θνηηεηέο ή εθείλα πνπ 
ε θύξηα αζρνιία ηνπο 
είλαη ηα νηθηαθά) 

8 6,0 6,0 100,0 

Total 134 100,0 100,0   
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Ραβδφγξακκα 4- Δπάγγεικα 
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B) Οξγάλσζε Πξνγξάκκαηνο/Δπίπεδν Πιεξνθφξεζεο – Δπηθνηλσλία – Γηάξζξσζε/Γφκεζε 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 

Πίλαθαο 5- Παξαθνινχζεζε Αλάινγσλ Πξνγξακκάησλ. 

1. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο αλάινγα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναη 
Αλαθέξαηε 
αλ πξόθεηηαη 
γηα 
πξνγξάκκαηα 
ηνπ ΚΓΒΜ 

32 23,9 23,9 23,9 

Ναη 
αλαθέξαηε αλ 
πξόθεηηαη γηα 
πξνγξάκκαηα 
ηνπ Κέληξνπ 
Δθπαίδεπζεο 
Δλειίθσλ 

8 6 6 29,9 

Ναη - 
Αλαθέξαηε 
αλ πξόθεηηαη 
γηα 
πξνγξάκκαηα 
άιισλ 
αλεμάξηεησλ 
θνξέσλ 

2 1,5 1,5 31,3 

Ναη - 
Αλαθέξαηε 
αλ πξόθεηηαη 
γηα 
πξνγξάκκαηα 
άιισλ 
Γνκώλ ηεο 
Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο 

27 20,1 20,1 51,5 

Όρη 65 48,5 48,5 100 

Total 134 100 100   
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Ραβδφγξακκα 5- Παξαθνινχζεζε Αλάινγσλ Πξνγξακκάησλ. 
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Πίλαθαο 6 – Υαξαθηεξηζκφο Πξνγξάκκαηνο 

2. Αλ ζα κπνξνύζαηε λα αλαθεξζείηε ζην πξόγξακκα πνπ 
παξαθνινπζήζαηε ή παξαθνινπζείηε κε κηα γεληθόηεξε αμηνινγηθή 

θξίζε πσο ζα ην ραξαθηεξίδαηε; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Αξθεηά 
ελδηαθέξνλ 

12 9,0 9,0 9,0 

Πνιύ 
ελδηαθέξνλ 

60 44,8 44,8 53,7 

Άξηζην 62 46,3 46,3 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 6- Υαξαθηεξηζκφο Πξνγξάκκαηνο 
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Πίλαθαο 7 – Γηάξζξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 

3. Πσο θξίλεηε ηελ δηάξζξσζε πνπ παξνπζίαζε -ή παξνπζηάδεη- ην 
πξνζθεξόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό;  

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Αθαηάιιειε 1 ,7 ,7 ,7 

Μέηξηα 5 3,7 3,7 4,5 

Αξθεηά 
θαιή 

18 13,4 13,4 17,9 

Πνιύ θαιή 75 56,0 56,0 73,9 

Άξηζηε 35 26,1 26,1 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 7- Γηάξζξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 
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Πίλαθαο 8 – Οξγάλσζε θαη Φζνξά ησλ Πνηνηηθψλ ηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

4. ε ό,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνηα ήηαλ -

είλαη- θαηά ηελ γλώκε ζαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέδξακαλ ζηελ 

ππνβάζκηζε θαη ηελ θζνξά ησλ πνηνηηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Η πιηθνηερληθή 
ππνδνκή 
(αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο, 
επνπηηθά κέζα 
θ.α) 

39 29,1 29,1 29,1 

Η έιιεηςε Βηβιίσλ 58 43,3 43,3 72,4 

Η επάξθεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
πιηθνύ 

18 13,4 13,4 85,8 

Η επειημία ζην 
σξάξην 
παξαθνινύζεζεο 

18 13,4 13,4 99,3 

Ο 
Δπαγγεικαηηζκόο 
ηνπ εθπαηδεπηή 
(Αξγνπνξία, 
απνζηαζηνπνίεζε) 

1 0,7 0,7 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 8 - Οξγάλσζε θαη Φζνξά ησλ Πνηνηηθψλ ηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  



106 
 

Πίλαθαο 9 – Δπάξθεηα ζην Δπίπεδν Πιεξνθφξεζεο 

5. Ζ παξερόκελε πιεξνθόξεζε γηα ην πξόγξακκα ήηαλ επαξθήο;  

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Όρη 2 1,5 1,5 1,5 

Διάρηζηα 4 3 3 4,5 

Αξθεηά 21 15,7 15,7 20,1 

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

72 53,7 53,7 73,9 

Σηνλ 
κέγηζην 
βαζκό 

35 26,1 26,1 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 9 - Δπάξθεηα ζην Δπίπεδν Πιεξνθφξεζεο 
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Πίλαθαο 10 – Ζ πλεξγαζία Δθπαηδεπνκέλσλ κε ηα ηειέρε ηνπ Κέληξνπ 

6.Πώο ζα θξίλαηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε -ή πξαγκαηνπνηείηαη- ην 

πξόγξακκα; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθή 1 0,7 0,7 0,7 

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
ζπγθεθξηκέλσλ 
ζεζκηθώλ 
πιαηζίσλ 

11 8,2 8,2 9 

Αξθεηά θαιή 17 12,7 12,7 21,6 

Καιή 45 33,6 33,6 55,2 

Άξηζηε 60 44,8 44,8 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 10 - Δπάξθεηα ζην Δπίπεδν Πιεξνθφξεζεο. 
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Πίλαθαο 11 – Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 

7. Πσο θξίλεηε ηελ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (ήηνη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ) από ην Κέληξν 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ νπνίνπ ππήξμαηε -ή είζηε- εθπαηδεπόκελνο; 
Κξίλεηε όηη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηα πνπ ειάκβαλαλ 

ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θαη΄επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
αλαγθώλ πνπ αλέθπςαλ; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Καθή 2 1,5 1,5 1,5 

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
ζπγθεθξηκέλσλ 
ζεζκηθώλ 
πξνηύπσλ θαη 
ελεξγεηώλ 

9 6,7 6,7 8,2 

Αξθεηά θαιή 30 22,4 22,4 30,6 

Καιή 62 46,3 46,3 76,9 

Άξηζηε 31 23,1 23,1 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 11 - Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 
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Πίλαθαο 12 - Αμηνιφγεζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Σαθηηθήο 

8. Πσο θξίλεηε ηελ επηθνηλσληαθή ηαθηηθή ηνπ ΚΓΒΜ ζην νπνία είζηε 

εγγεγξακκέλνο/ε; Δλεκεξώλεζηε ηαθηηθά από ην ΚΓΒΜ γηα πξνγξάκκαηα 

πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθή 5 3,7 3,7 3,7 

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη ζηα 
πιαίζηα κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο 
επηθνηλσληαθήο 
πνιηηηθήο 

17 12,7 12,7 16,4 

Αξθεηά θαιή 30 22,4 22,4 38,8 

Καιή 49 36,6 36,6 75,4 

Άξηζηε 33 24,6 24,6 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 12 - Αμηνιφγεζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Σαθηηθήο 
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Πίλαθαο 13 - Αμηνιφγεζε ηεο Καηάηαμεο ζε Σκήκα 

9. Πωρ αξιολογείηε ηην καηάηαξή ζαρ ζηο ημήμα ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ ηος οποίος 

είζηε -ή ςπήπξαηε- μέλορ; (Αθοπά εκπαιδεςόμενοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει από κάποιο 

ημήμα αλλά και εκείνοςρ πος είναι εγγεγπαμμένοι ζε κάποιο πος είναι ζε εξέλιξη). 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δπηηπρήο - θαζώο ην ηκήκα 

παξνπζίαζε -ή παξνπζηάδεη- 

έλα ζεκαληηθό βαζκό 

νκνηνγέλεηαο ζε ό,ηη αθνξά 

ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ 

γλώζεσλ 

39 29,1 29,1 29,1 

Αλεπηηπρήο - θαζώο ην ηκήκα 

δελ παξνπζίαδε -ή 

παξνπζηάδεη- έλαλ ζεκαληηθό 

βαζκό νκνηνγέλεηαο ζην 

επίπεδν ησλ ελδηαθεξόλησλ 

θαη ησλ αλαγθώλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο 

νκάδαο ζηελ νπνία θαη 

αλήθσ 

3 2,2 2,2 31,3 

Δπηηπρήο - θαζώο ην ηκήκα 

παξνπζίαδε -ή παξνπζηάδεη- 

έλαλ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

νκνηνγέλεηαο ζην επίπεδν 

ησλ ελδηαθεξόλησλ θαη ησλ 

αλαγθώλ πνπ δηέπνπλ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο 

νκάδαο ζηελ νπνία θαη 

αλήθσ 

90 67,2 67,2 98,5 

Αλεπηηπρήο - θαζώο ην ηκήκα 

δελ παξνπζίαδε -ή δελ 

παξνπζηάδεη- έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

νκνηνγέλεηαο ζην επίπεδν 

ησλ γλώζεσλ 

2 1,5 1,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0  
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Ραβδφγξακκα 13 - Αμηνιφγεζε ηεο Καηάηαμεο ζε Σκήκα 
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Πίλαθαο 14 - Αμηνιφγεζε ηεο πλνιηθήο Οξγάλσζεο 

10. Πσο αμηνινγείηε ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (ζε επίπεδν παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ελεξγεηώλ 

επηκέιεηαο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο από ηα ζηειέρε 

ηνπ ΚΓΒΜ, επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερώλ ηνπ ΚΓΒΜ κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, 

επηινγήο εθπαηδεπηηθώλ αηζνπζώλ - ππνδνκώλ, θαλνληζκώλ παξαθνινύζεζεο, 

επηιεγόκελνπ/λεο εθπαηδεπηή/ηξηαο) πνπ παξαθνινπζήζαηε ή 

παξαθνινπζείηε; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθή 1 0,7 0,7 0,7 

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο 
εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο 

8 6 6 6,7 

Αξθεηά θαιή 17 12,7 12,7 19,4 

Καιή 75 56 56 75,4 

Άξηζηε 33 24,6 24,6 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 14 - Αμηνιφγεζε ηεο πλνιηθήο Οξγάλσζεο 
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Γ) Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία – Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο – Δθπαηδεπηήο. 

Πίλαθαο 15 – Ζ Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

11. ε ό,ηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν ζα θξίλαηε όηη ήηαλ -είλαη- ε 

ελδεδεηγκέλε; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Διάρηζηα 2 1,5 1,5 1,5 

Αξθεηά 18 13,4 13,4 14,9 

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

70 52,2 52,2 67,2 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

44 32,8 32,8 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 15 – Ζ Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

. 
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Πίλαθαο 16 – Ζ αθήλεηα ζηελ Γηαηχπσζε ησλ ηφρσλ  

12. Ο εθπαηδεπηήο θξίλεηε πσο ήηαλ άκεζα θαηαλνεηόο θάλνληαο ρξήζε 

ησλ –θαηά πεξίζηαζε- θαηάιιεισλ γισζζηθώλ εθθξάζεσλ-πξνηύπσλ θαη 

ζαθήο θαηά ηελ δηαηύπσζε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ θάζε 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο;  

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Διάρηζηα 1 0,7 0,7 0,7 

Αξθεηά 7 5,2 5,2 6 

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

43 32,1 32,1 38,1 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

83 61,9 61,9 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 16 – Ζ αθήλεηα ζηελ Γηαηχπσζε ησλ ηφρσλ  
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Πίλαθαο 17 – Ζ Γηαιιαθηηθφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηή  

13. Κξίλεηε όηη ν εθπαηδεπηήο ήηαλ αξθεηά δηαιιαθηηθόο έηζη ώζηε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκό 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηηο θιίζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ νκάδσλ; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Αξθεηά 14 10,4 10,4 10,4 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

41 30,6 30,6 41 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

79 59 59 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 17 – Ζ Γηαιιαθηηθφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηή  
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Πίλαθαο 18 – Ζ Παξαθίλεζε πξνο Δλεξγεηηθή πκκεηνρή  

14. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
παξαθηλεζήθαηε ώζηε λα έρεηε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Διάρηζηα 1 ,7 ,7 ,7 

Αξθεηά 15 11,2 11,2 11,9 

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

45 33,6 33,6 45,5 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

73 54,5 54,5 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 18 – Ζ Παξαθίλεζε πξνο Δλεξγεηηθή πκκεηνρή 
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Πίλαθαο 19 – Σν Δπίπεδν πλεξγαζίαο κε ηνλ Δθπαηδεπηή 

15. Πσο θξίλεηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην νπνίν ζπκκεηείραηε σο εθπαηδεπόκελνο/λε, ή κε ηνπο εθπαηδεπηέο 

άιισλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία –ελδερνκέλσο– ζπκκεηείραηε σο 

εθπαηδεπόκελνο/λε; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Αξθεηά 
θαιή 

7 5,2 5,2 5,2 

Καιή 27 20,1 20,1 25,4 

Άξηζηε 100 74,6 74,6 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 19 – Σν Δπίπεδν πλεξγαζίαο κε ηνλ Δθπαηδεπηή 
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Πίλαθαο 20 – Σν Δπίπεδν πλεξγαζίαο κε ηα Μέιε ηνπ Σκήκαηνο  

16. Πσο θξίλεηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα άιια κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηκήκαηνο, ή ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ηκεκάησλ ζηα νπνία - ελδερνκέλσο- 

ζπκκεηείραηε σο εθπαηδεπόκελνο/λε; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Τππηθή - 
Οπζηαζηηθά 
δελ ππήξμε 
-ή δελ 
ππάξρεη-  
ζπλεξγαζία 
κε ηα άιια 
κέιε ηνπ  
ηκήκαηνο 

2 1,5 1,5 1,5 

Αξθεηά 
θαιή 

13 9,7 9,7 11,2 

Καιή 47 35,1 35,1 46,3 

Άξηζηε 72 53,7 53,7 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 20 – Σν Δπίπεδν πλεξγαζίαο κε ηα Μέιε ηνπ Σκήκαηνο  
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Πίλαθαο 21 – Ο Αλαζρεδηαζκφο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο  

17. Πσο θξίλεηε ηνλ αλαζρεδηαζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζεκεία 

πνπ εγείξνπλ έλα αίζζεκα δπζθνιίαο ζε ό,ηη αθνξά ηελ αθνκνίσζε βαζηθώλ 

ηκεκάησλ ηεο ύιεο από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Γελ ππήξμε 1 0,7 0,7 0,7 

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο 
εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο 

3 2,2 2,2 3 

Αξθεηά θαιή 21 15,7 15,7 18,7 

Καιή 62 46,3 46,3 64,9 

Άξηζηε 46 34,3 34,3 99,3 

6 1 0,7 0,7 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 21 – Ο Αλαζρεδηαζκφο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο  
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Πίλαθαο 22 – Ο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηή  

18 Κξίλεηε πσο ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ήηαλ -ή είλαη- πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην λα 

ζπλδπάζεη δύν ηνκείο πνπ ζπλεηζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ζηελ πνηόηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο ε δόκεζε ελόο "πγηνύο"-θαινύ ςπρνινγηθνύ 

θιίκαηνο πνπ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο, 

ακνηβαηόηεηαο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηκήκαηνο, ζε 

ζρέζε κε ηελ εζηίαζε ζε κέξε ηεο ύιεο πνπ ζα είραλ έλα βαζκό 

ζεκαληηθόηεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ή όηη ήηαλ -ή είλαη- 

πεξηζζόηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνο/ε ζηελ θάιπςε ηεο ύιεο; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Ήηαλ -ή είλαη- 
πεξηζζόηεξν 
πξνζαλαηνιηζκέλνο 
ζηελ δεκηνπξγία 
ζρέζεσλ 
εκπηζηνζύλεο 

8 6 6 6 

Τππηθά ήηαλ -ή 
είλαη-πεξηζζόηεξν 
πξνζαλαηνιηζκέλνο 
ζηελ νινθιήξσζε 
ηεο ύιεο 

3 2,2 2,2 8,2 

Ήηαλ -ή είλαη- 
επαξθώο 
πξνζαλαηνιηζκέλνο 
θαη ζηνπο δύν 
ηνκείο 

34 25,4 25,4 33,6 

Ο/Η 
εθπαηδεπηήο/ηξηα 
επηδεηθλύνληαο έλα 
αλώηεξν επίπεδν 
εθπαηδεπηηθήο 
επάξθεηαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο 
ζπλδύαζε 
θαηάιιεια θαη ηνπο 
δύν ηνκείο, ή 
ιεηηνπξγεί πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε κηαο 
αξκνληθήο 
αιιεινεπηθάιπςεο 
ησλ δύν ηνκέσλ 

84 62,7 62,7 96,3 

Ο/Η 
εθπαηδεπηήο/ηξηα 
δελ θαηόξζσζε λα 
ζπλδπάζεη ζε 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό ηνπο δύν 
ηνκείο 

4 3 3 99,3 

6 1 0,7 0,7 100 

Total 134 100 100   
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Ραβδφγξακκα 22 – Ο Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηή  
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Πίλαθαο 23 – Οη Δλέξγεηεο ηνπ Δθπαηδεπηή 

19. Κξίλεηε όηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ώζηε λα 

αλαπηύμνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε ρξεζηκνπνηνύκελεο από 

απηνύο ηαθηηθέο ή θαη ηερληθέο κάζεζεο; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Διάρηζηα 2 1,5 1,5 1,5 

Αξθεηά 9 6,7 6,7 8,2 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

70 52,2 52,2 60,4 

Σην 
κέγηζην 
βαζκό 

53 39,6 39,6 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 23 – Οη Δλέξγεηεο ηνπ Δθπαηδεπηή 
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Πίλαθαο 24 – Ζ Παξαθίλεζε γηα ηελ πζρέηηζε Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ 

20. Κξίλεηε όηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα παξαθίλεζε -ή παξαθηλεί- ηνπο 
εθπαηδεπόκελνπο ζην λα ζπζρεηίδνπλ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο κηαο 

δξαζηεξηόηεηαο ή ζεκαηηθήο ελόηεηαο κε άιιεο θαηά ηξόπν πνπ 
πεξαηηέξσ λα νδεγεί  ζε κάζεζε θάπνηνπ εηδηθόηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο  

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Όρη 3 2,2 2,2 2,2 

Αξθεηά 15 11,2 11,2 13,4 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

65 48,5 48,5 61,9 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

51 38,1 38,1 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 24 – Ζ Παξαθίλεζε γηα ηελ πζρέηηζε Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ 
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Πίλαθαο 25 – Ζ Υξήζε Δπξέσο Φάζκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Μεζφδσλ 

21. Κξίλεηε όηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα έθαλε -ή θάλεη- ρξήζε ελόο 
επξέσο θάζκαηνο εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα βνεζήζεη 

θαηάιιεια όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Όρη 1 ,7 ,7 ,7 

Διάρηζηα 4 3,0 3,0 3,7 

Αξθεηά 11 8,2 8,2 11,9 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

70 52,2 52,2 64,2 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

48 35,8 35,8 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 25 – Ζ Υξήζε Δπξέσο Φάζκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Μεζφδσλ 
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Πίλαθαο  26 – Σν Φάζκα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο  

22. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ν/ε 

εθπαηδεπηήο/ηξηα έθαλε -ή θάλεη- ρξήζε ελόο κεγάινπ θάζκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν λα επαπμήζνπλ ηηο γλώζεηο η 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Διάρηζηα 1 0,7 0,7 0,7 

Αξθεηά 24 17,9 17,9 18,7 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

62 46,3 46,3 64,9 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

47 35,1 35,1 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 26 – Σν Φάζκα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηαδηθαζίαο  
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Γ) Αμηνιφγεζε ηεο Παξερφκελεο Γλψζεο 

Πίλαθαο 27 – Νέεο Μνξθέο Γλψζεο  

23. Σν πξόγξακκα ζαο ώζεζε ζηελ αλαθάιπςε κηαο λένπ ηύπνπ ή λέαο 

κνξθήο γλώζεο πνπ ζα κπνξνύζαηε κέζσ απηήο λα θαιύςεηε ηα 

νπνηαδήπνηε θελά πνπ είραηε ζην ζπλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναη 1 0,7 0,7 0,7 

Όρη 2 1,5 1,5 2,2 

Αξθεηά 20 14,9 14,9 17,2 

Πνιύ 50 37,3 37,3 54,5 

Πάξα 
πνιύ 

61 45,5 45,5 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 27 – Νέεο Μνξθέο Γλψζεο  
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Πίλαθαο 28 – Ζ Γπλακηθή ηεο Νέαο Γλψζεο 

24. Ζ γλώζε πνπ απνθνκίζαηε από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζεσξείηε όηη 

ραξαθηεξίδεηαη από κηα δηάξθεηα θαη κηα αλάινγε δπλακηθή πνπ ζην κέιινλ 

ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα εζάο;  

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Όρη 2 1,5 1,5 1,5 

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

23 17,2 17,2 18,7 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

52 38,8 38,8 57,5 

Σε έλαλ πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

57 42,5 42,5 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 28 – Ζ Γπλακηθή ηεο Νέαο Γλψζεο 
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Πίλαθαο 29 – Ζ πζρέηηζε ηεο Νέαο Γλψζεο κε Παιαηφηεξεο Μνξθέο 

25.  Ζ λέα γλώζε πνπ απνθνκίζαηε από ην πξόγξακκα ζα κπνξνύζε 

ελδερνκέλσο λα ζπζρεηηζηεί κε παιαηόηεξεο κνξθέο γλώζεο ζε έλα ζπλαθέο 

γλσζηηθό αληηθείκελν ή γλσζηηθό πεδίν; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Όρη 5 3,7 3,7 3,7 

Διάρηζηα - Σε 
έλαλ κηθξό 
βαζκό 

4 3 3 6,7 

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

35 26,1 26,1 32,8 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

64 47,8 47,8 80,6 

Σε έλαλ πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

26 19,4 19,4 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 29 – Ζ πζρέηηζε ηεο Νέαο Γλψζεο κε Παιαηφηεξεο Μνξθέο 

 



129 
 

Πίλαθαο 30 – Ζ Δθαξκνγή ηεο Νέαο Γλψζεο 

26. Κξίλεηε πσο ε λέα γλώζε πνπ απνθνκίζαηε  ζα κπνξνύζε λα 
εθαξκνζηεί είηε ζηελ δηαρείξηζε ζπλαθώλ κε ην εθπαηδεπηηθό 
αληηθείκελν θαηαζηάζεσλ είηε ζε θάπνηνλ ηνκέα ηνπ δηθνύ ζαο 

ελδηαθέξνληνο; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Όρη 2 1,5 1,5 1,5 

Διάρηζηα - Σε 
έλαλ κηθξό 
βαζκό 

8 6,0 6,0 7,5 

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

46 34,3 34,3 41,8 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

51 38,1 38,1 79,9 

Σε έλαλ πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

27 20,1 20,1 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 30 – Ζ Δθαξκνγή ηεο Νέαο Γλψζεο 
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Πίλαθαο 31 – Ζ πκκεηνρή ζε Αμηνιφγεζε πνπ εθπνλήζεθε απφ Δπίζεκν Φνξέα 

27. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραηε ζε θάπνηα 
αμηνιόγεζε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Όρη 71 53,0 53,0 53,0 

Ναη 63 47,0 47,0 100,0 

Total 134 100,0 100,0   

 

 

Ραβδφγξακκα 31 – Ζ πκκεηνρή ζε Αμηνιφγεζε πνπ εθπνλήζεθε απφ Δπίζεκν Φνξέα 

  



131 
 

Δ) Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Πίλαθαο 32 – Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Γλψζεσλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

28. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβε ρώξα θάπνηα 
αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνθνκίζαηε; 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Όρη 49 36,6 36,6 36,6 

Ναη - ηαθηηθά ζην 
ηέινο θάζε 
εθπαηδεπηηθήο 
ελόηεηαο κε ηελ 
κνξθή 
αζθήζεσλ 
γεληθήο εμέηαζεο 

14 10,4 10,4 47,0 

Ναη - θαηά ηελ 
δηάξθεηα θάζε 
εθπαηδεπηηθήο 
ελόηεηαο κε ηελ 
κνξθή 
αζθήζεσλ 

26 19,4 19,4 66,4 

Ναη - ζην ηέινο 
θάζε 
εθπαηδεπηηθήο 
ελόηεηαο κε ηελ 
κνξθή 
αζθήζεσλ 

27 20,1 20,1 86,6 

Ναη - ζην ηέινο 
ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ 
ζπλαληήζεσλ 
ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  
κε ηελ κνξθή 
ελόο γεληθνύ 
ηεζη 
αμηνιόγεζεο (ην 
ίδην ηζρύεη θαη γηα 
ηνπο 
εθπαηδεπόκελνπο 
θάπνηνπ ελ 
ελεξγεία 
ηκήκαηνο) 

18 13,4 13,4 100,0 

Total 134 100,0 100,0   
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Ραβδφγξακκα 32 – Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Γλψζεσλ θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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Πίλαθαο 33 – Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Δηδηθφηεξσλ ηφρσλ Κάζε Δλφηεηαο 

29. Πσο αμηνινγείηε ηελ νξηνζέηεζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζηόρσλ θάζε 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Αζαθήο 1 0,7 0,7 0,7 

Αξθεηά θαιή - νη 
ζηόρνη είραλ 
πξνζδηνξηζηεί 
ζηελ βάζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
θαη ησλ 
αληηιήςεσλ πνπ 
έρνπλ νη 
εθπαηδεπόκελνη 
γηα ην 
πξόγξακκα 

26 19,4 19,4 20,1 

Καιή - νη ζηόρνη 
ήηαλ ζαθείο θαη 
ζύζηνηρνη κε ηηο 
αληηιήςεηο θαη 
ηηο πξνζδνθίεο 
ηεο πιεηνςεθίαο 
ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ 

67 50 50 70,1 

Άξηζηε - νη 
ζηόρνη  ήηαλ 
ζαθείο θαη 
ζύζηνηρνη κε ηηο 
αληηιήςεηο θαη 
ηηο πξνζδνθίεο 
ηνπ ζπλόινπ 
ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ 

40 29,9 29,9 100 

Total 134 100 100   
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Ραβδφγξακκα 33 – Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Δηδηθφηεξσλ ηφρσλ Κάζε Δλφηεηαο 
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Πίλαθαο 34 – Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Άκεζα Δπηδησθφκελσλ ηφρσλ 

30. Κξίλεηε όηη νη άκεζα επηδησθόκελνη ζηόρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο ζαο βνήζεζαλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

δηεύξπλζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλώζεώλ ζαο; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Όρη 2 1,5 1,5 1,5 

Διάρηζηα 1 0,7 0,7 2,2 

Αξθεηά 23 17,2 17,2 19,4 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

71 53 53 72,4 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

37 27,6 27,6 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 34 – Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Άκεζα Δπηδησθφκελσλ ηφρσλ 
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Πίλαθαο 35 – Ζ Γηαζχλδεζε ησλ Πξνζδνθηψλ θαη ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

31. Οη πξνζδνθίεο ζαο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε πνην βαζκό 

ζεσξείηε όηη εθπιεξώζεθαλ; Ή ζε πνην βαζκό θξίλεηε όηη ε δηαζύλδεζε 

κεηαμύ ησλ πξνζδνθηώλ ζαο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

ελδεδεηγκέλε γηα ηελ επηδίσμε κειινληηθώλ ζηόρσλ 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Διάρηζηα - Σε 
έλαλ κηθξό 
βαζκό 

2 1,5 1,5 1,5 

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

40 29,9 29,9 31,3 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

70 52,2 52,2 83,6 

Σην 
πςειόηεξν 
επίπεδν 

22 16,4 16,4 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 35 – Ζ Γηαζχλδεζε ησλ Πξνζδνθηψλ θαη ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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Πίλαθαο 36 – Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε άιιεο κνξθέο κάζεζεο 

32. Σν πξόγξακκα επηθεληξώζεθε ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ή 

δηεξγαζίεο θαηά ηξόπν πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο λα νδεγεί ζε κηα απηόλνκε 

ρξήζε ηνπο γηα άιιεο κνξθέο κάζεζεο; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Διάρηζηα 4 3 3 3 

Αξθεηά 34 25,4 25,4 28,4 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

73 54,5 54,5 82,8 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

23 17,2 17,2 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 36 – Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε άιιεο κνξθέο 

κάζεζεο 

  



138 
 

Πίλαθαο 37 – Αμηνιφγεζε ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

33.Πσο αμηνινγείηε ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο; 

Δίλαη -ήηαλ- άκεζα θαηαλνεηνί; 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Τππηθνί πνπ 
εγγξάθνληαη 
ζηα πιαίζηα 
κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο 
εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο 

2 1,5 1,5 1,5 

Αξθεηά θαινί 
θαη ζαθείο 

20 14,9 14,9 16,4 

Καινί - ζαθείο 75 56 56 72,4 

Άξηζηνη - 
ζαθέζηαηνη 

37 27,6 27,6 100 

Total 134 100 100   

 

 

Ραβδφγξακκα 37 – Αμηνιφγεζε ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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Καηάινγνο Πηλάθσλ πλάθεηαο 

Πίλαθαο πλάθεηαο 1- Φχιν θαη Δξψηεκα 2 (Γεληθφηεξε Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο) 

Φύιν * 2. Αλ ζα κπνξνύζαηε λα αλαθεξζείηε ζην πξόγξακκα πνπ 
παξαθνινπζήζαηε ή παξαθνινπζείηε κε κηα γεληθόηεξε αμηνινγηθή θξίζε πσο 

ζα ην ραξαθηεξίδαηε; Crosstabulation 

      Δξώηεζε 2 

Total 

      Αξθεηά 
ελδηαθέξνλ 

Πνιύ 
ελδηαθέξνλ Άξηζην 

Φύιν Άλδξαο Count 4 4 3 11 

Expected Count 1,0 4,9 5,1 11,0 

% within 2.   
Δξ. 2 

33,3% 6,7% 4,8% 8,2% 

Γπλαίθα Count 8 56 59 123 

Expected Count 11,0 55,1 56,9 123,0 

% within 2.   
Δξ. 2 

66,7% 93,3% 95,2% 91,8% 

Total Count 12 60 62 134 

Expected Count 12,0 60,0 62,0 134,0 

% within 2.   
Δξ. 2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

11,177
a
 2 ,004 

Likelihood 
Ratio 

7,379 2 ,025 

Linear-by-
Linear 
Association 

6,201 1 ,013 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 2 cells (33,3%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,99. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 2- Φχιν θαη Δξψηεκα 5 (Παξερφκελε Πιεξνθφξεζε) 

Φύιν * 5. Ζ παξερόκελε πιεξνθόξεζε γηα ην πξόγξακκα ήηαλ επαξθήο;  

Crosstabulation 

      Δξώηεζε 5  

Total 
  

  
Αξθεηά 

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

Σηνλ 
κέγηζην 
βαζκό 

Φύιν 

Άλδξαο 

Count 5 5 1 11 

Expected 
Count 

1,9 6,2 2,9 11 

% within 
5.  Δξ. 5 

21,70% 6,60% 2,90% 8,20% 

Γπλαίθα 

Count 18 71 34 123 

Expected 
Count 

21,1 69,8 32,1 123 

% within 
5.  Δξ. 5 

78,30% 93,40% 97,10% 91,80% 

Total 

Count 23 76 35 134 

Expected 
Count 

23 76 35 134 

% within 
5.  Δξ. 5  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

11,177
a
 2 ,004 

Likelihood 
Ratio 

7,379 2 ,025 

Linear-by-
Linear 
Association 

6,201 1 ,013 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 2 cells (33,3%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,99. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 3- Φχιν θαη Δξψηεκα 14 (Παξαθίλεζε πξνο Δλεξγφ πκκεηνρή) 

Φύιν * 14. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παξαθηλεζήθαηε 
ώζηε λα έρεηε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή; Crosstabulation 

      Δξώηεζε 14 

Total 

      

Αξθεηά 

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

Σε έλαλ 
πνιύ 

κεγάιν 
βαζκό 

Φύιν Άλδξαο Count 4 3 4 11 

Expected Count 1,2 3,8 6,0 11,0 

% within 14.  
Δξ. 14 

26,7% 6,5% 5,5% 8,2% 

Γπλαίθα Count 11 43 69 123 

Expected Count 13,8 42,2 67,0 123,0 

% within 14.  
Δξ. 14 

73,3% 93,5% 94,5% 91,8% 

Total Count 15 46 73 134 

Expected Count 15,0 46,0 73,0 134,0 

% within 14.  
Δξ. 14 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

7,678
a
 2 ,022 

Likelihood 
Ratio 

5,482 2 ,064 

Linear-by-
Linear 
Association 

4,748 1 ,029 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 2 cells (33,3%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 1,23. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 4- Φχιν θαη Δξψηεκα 16 (πλεξγαζία κεηαμχ ησλ πκκεηερφλησλ ζε 

Σκήκα) 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

14,335
a
 2 ,001 

Likelihood 
Ratio 

9,720 2 ,008 

Linear-by-
Linear 
Association 

9,364 1 ,002 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 2 cells (33,3%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 1,23. 

 

  

Φύιν * 16. Πσο θξίλεηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα άιια κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηκήκαηνο, ή ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ηκεκάησλ ζηα νπνία - ελδερνκέλσο- 

ζπκκεηείραηε σο εθπαηδεπόκελνο/λε; Crosstabulation 

      Δξώηεζε 16 

Total 
      

Αξθεηά 
θαιή 

Καιή Άξηζηε 

Φύιν 

Άλδξαο 

Count 5 3 3 11 

Expected 
Count 

1,2 3,9 5,9 11 

% within 
16.   33,30% 6,40% 4,20% 8,20% 

 Δξ. 16 

Γπλαίθα 

Count 10 44 69 123 

Expected 
Count 

13,8 43,1 66,1 123 

% within 
16.   66,70% 93,60% 95,80% 91,80% 

 Δξ. 16 

Total 

Count 15 47 72 134 

Expected 
Count 

15 47 72 134 

% within 
16.   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Δξ. 16 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 5- Φχιν θαη Δξψηεκα 18 (Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηή θαηά ηελ 

Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο) 

Φύιν * 18 Κξίλεηε πσο ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ήηαλ -ή είλαη- πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζην λα ζπλδπάζεη δύν ηνκείο πνπ ζπλεηζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ζηελ πνηόηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο ε δόκεζε ελόο "πγηνύο"-θαινύ ςπρνινγηθνύ 

θιίκαηνο πνπ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηε Crosstabulation 

      Δξψηεζε 18 Total 

  
 

  

Ήηαλ -ή είλαη- 
επαξθψο 

πξνζαλαηνιηζκέλνο 

θαη ζηνπο δχν ηνκείο 

Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα 

επηδεηθλχνληαο έλα 

αλψηεξν επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο 

επάξθεηαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπλδχαζε 

θαηάιιεια θαη ηνπο 

δχν ηνκείο, ή 

ιεηηνπξγεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο 

αξκνληθήο 

αιιεινεπηθάιπςεο 

ησλ δχν ηνκέσλ 

Φύιν 

Άλδξαο 

Count 7 4 11 

Expected 
Count 

3,9 7,1 11 

% within 
18   14,90% 4,60% 8,20% 

 Δξ. 18 

Γπλαίθα 

Count 40 83 123 

Expected 
Count 

43,1 79,9 123 

% within 
18   85,10% 95,40% 91,80% 

 Δξ. 18 

Total 

Count 47 87 134 

Expected 
Count 

47 87 134 

% within 
18   100,00% 100,00% 100,00% 

 Δξ. 18 

 

 
Chi-Square Tests 

  

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,293
a
 1 ,038 

    

ContinuityCorrection
b
 3,035 1 ,081 

    

Likelihood Ratio 4,059 1 ,044 
    

Fisher's Exact Test 
      

,050 ,044 
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Linear-by-Linear 
Association 

4,261 1 ,039 

    

N of Valid Cases 134 
        

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 6- Φχιν θαη Δξψηεκα 27 (πκκεηνρή ζε Αμηνιφγεζε) 

Φύιν * 27. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραηε 
ζε θάπνηα αμηνιόγεζε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο; 
Crosstabulation 

      Δξψηεζε 27 Total 

      Όρη Ναη 

Φύιν 

Άλδξαο Count 10 1 11 

Expected 
Count 

5,8 5,2 11,0 

% within 27. 
Δξ. 27 

14,1% 1,6% 8,2% 

Γπλαίθα Count 61 62 123 

Expected 
Count 

65,2 57,8 123,0 

% within 27. 
Δξ. 27 

85,9% 98,4% 91,8% 

Total Count 71 63 134 

Expected 
Count 

71,0 63,0 134,0 

% within 27. 
Δξ. 27 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

6,919
a
 1 ,009 

    

Continuity 
Correction

b
 

5,360 1 ,021 

    

Likelihood 
Ratio 

8,077 1 ,004 
    

Fisher's Exact 
Test       

,010 ,008 

Linear-by-
Linear 
Association 

6,867 1 ,009 

    

N of Valid 
Cases 

134 
        

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
5,17. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 7- Ζιηθία θαη Δξψηεκα 9 (Καηάηαμε ζε ηκήκα) 

Ζιηθηαθή Οκάδα * 9. Πσο αμηνινγείηε ηελ θαηάηαμή ζαο ζην ηκήκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ νπνίνπ είζηε -ή ππήξμαηε- κέινο; (Αθνξά 

εθπαηδεπόκελνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη από θάπνην ηκήκα αιιά θαη 

εθείλνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην πνπ είλαη ζε εμέιημε). 

Crosstabulation 

      Δξψηεζε 9 

Total 
      

Δπηηπρήο - 

θαζψο ην 
ηκήκα 

παξνπζίαζε 

-ή 
παξνπζηάδεη- 

έλα 

ζεκαληηθφ 
βαζκφ 

νκνηνγέλεηαο 

ζε φ,ηη 
αθνξά ηελ 

ειηθία θαη ην 

επίπεδν ησλ 
γλψζεσλ 

Δπηηπρήο - θαζψο 

ην ηκήκα 

παξνπζίαδε -ή 

παξνπζηάδεη- έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ 

νκνηνγέλεηαο ζην 

επίπεδν ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη 

ησλ αλαγθψλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 

ζηελ νπνία θαη 

αλήθσ 

Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

18-24 

Count 7 1 8 

Expected 
Count 

2,5 5,5 8 

% within 
9.  16,70% 1,10% 6,00% 

Δξ. 9 

25-44 

Count 17 55 72 

Expected 
Count 

22,6 49,4 72 

% within 
9.  40,50% 59,80% 53,70% 

Δξ. 9 

45-64 

Count 13 26 39 

Expected 
Count 

12,2 26,8 39 

% within 
9.  31,00% 28,30% 29,10% 

Δξ. 9 

65 - θαη 
άλσ 

Count 5 10 15 

Expected 
Count 

4,7 10,3 15 

% within 
9.  11,90% 10,90% 11,20% 

Δξ. 9 

Total 

Count 42 92 134 

Expected 
Count 

42 92 134 

% within 
9.  100,00% 100,00% 100,00% 

Δξ. 9 
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Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

13,823
a
 3 ,003 

Likelihood 
Ratio 

13,172 3 ,004 

Linear-by-
Linear 
Association 

,566 1 ,452 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 2 cells (25,0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 2,51. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 8- Ζιηθία θαη Δξψηεκα 12 (αθήλεηα Δθπαηδεπηή) 

Ζιηθηαθή Οκάδα * 12. Ο εθπαηδεπηήο θξίλεηε πσο ήηαλ άκεζα 

θαηαλνεηόο θάλνληαο ρξήζε ησλ –θαηά πεξίζηαζε- θαηάιιεισλ 

γισζζηθώλ εθθξάζεσλ-πξνηύπσλ θαη ζαθήο θαηά ηελ δηαηύπσζε ησλ 

επηδησθόκελσλ ζηόρσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο;  Crosstabulation 

      Δξώηεζε 12  

Total 
      

Σε έλαλ  
κεγάιν 
βαζκό 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

18-24 

Count 6 2 8 

Expected 
Count 

2,7 5,3 8 

% within 
12. Δξ. 
12 

13,30% 2,20% 6,00% 

25-44 

Count 22 50 72 

Expected 
Count 

24,2 47,8 72 

% within 
12. Δξ. 
12 

48,90% 56,20% 53,70% 

45-64 

Count 14 25 39 

Expected 
Count 

13,1 25,9 39 

% within 
12. Δξ. 
12 

31,10% 28,10% 29,10% 

65 - θαη 
άλσ 

Count 3 12 15 

Expected 
Count 

5 10 15 

% within 
12. Δξ. 
12 

6,70% 13,50% 11,20% 

Total 

Count 45 89 134 

Expected 
Count 

45 89 134 

% within 
12. Δξ. 
12  

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

7,783
a
 3 ,051 

Likelihood 
Ratio 

7,483 3 ,058 

Linear-by-
Linear 
Association 

2,362 1 ,124 
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N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 1 cells (12,5%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 2,69. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 9- Ζιηθία θαη Δξψηεκα 33 (Αμηνιφγεζε ησλ Γεληθφηεξσλ ηφρσλ) 

Ζιηθηαθή Οκάδα * 33.Πσο αμηνινγείηε ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο; Δίλαη -ήηαλ- άκεζα θαηαλνεηνί; Crosstabulation 

      Δξώηεζε 33 

Total 
      

Αξθεηά 
θαινί θαη 
ζαθείο 

Καινί - 
ζαθείο 

Άξηζηνη - 
ζαθέζηαηνη 

Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

18-24 

Count 0 5 3 8 

Expected 
Count 

1,3 4,5 2,2 8 

% within 
33.  0,00% 6,70% 8,10% 6,00% 

Δξ. 33 

25-44 

Count 10 48 14 72 

Expected 
Count 

11,8 40,3 19,9 72 

% within 
33.  45,50% 64,00% 37,80% 53,70% 

Δξ. 33 

45-64 

Count 5 19 15 39 

Expected 
Count 

6,4 21,8 10,8 39 

% within 
33.  22,70% 25,30% 40,50% 29,10% 

Δξ. 33 

65 - θαη 
άλσ 

Count 7 3 5 15 

Expected 
Count 

2,5 8,4 4,1 15 

% within 
33.  31,80% 4,00% 13,50% 11,20% 

Δξ. 33 

Total 

Count 22 75 37 134 

Expected 
Count 

22 75 37 134 

% within 
33.  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Δξ. 33 

  

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

19,491
a
 6 ,003 

Likelihood 
Ratio 

19,094 6 ,004 
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Linear-by-
Linear 
Association 

,429 1 ,512 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 5 cells (41,7%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 1,31. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 10- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 15 (πλεξγαζία Δθπαηδεπηή θαη 

Δθπαηδεπνκέλσλ) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 15. Πσο θξίλεηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην 
νπνίν ζπκκεηείραηε σο εθπαηδεπόκελνο/λε, ή κε ηνπο εθπαηδεπηέο άιισλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία –
ελδερνκέλσο– ζπκκεηείραηε σο εθπαηδεπόκελνο/λε; Crosstabulation 

      Δξψηεζε 15 

Total 
      

Αξθεηά 

θαιή 
Καιή Άξηζηε 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 1 9 10 20 

Expected 
Count 

1 4 14,9 20 

% within 
15.   Δξ. 
15 

14,30% 33,30% 10,00% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 1 6 11 18 

Expected 
Count 

0,9 3,6 13,4 18 

% within 
15.   14,30% 22,20% 11,00% 13,40% 

 Δξ. 15; 

Λύθεην 

Count 2 4 28 34 

Expected 
Count 

1,8 6,9 25,4 34 

% within 
15.   28,60% 14,80% 28,00% 25,40% 

 Δξ. 15 

ΙΔΚ 

Count 2 1 16 19 

Expected 
Count 

1 3,8 14,2 19 

% within 
15.   28,60% 3,70% 16,00% 14,20% 

 Δξ. 15 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 0 2 16 18 

Expected 
Count 

0,9 3,6 13,4 18 

% within 
15.   0,00% 7,40% 16,00% 13,40% 

Δξ. 15 

ΑΔΙ 

Count 0 5 14 19 

Expected 
Count 

1 3,8 14,2 19 

% within 
15.   0,00% 18,50% 14,00% 14,20% 

Δξ. 15 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 1 0 5 6 

Expected 
Count 

0,3 1,2 4,5 6 

% within 
15.   14,30% 0,00% 5,00% 4,50% 

 Δξ. 15 
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Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 

20,875
a
 12 ,052 .

b
 

    

Likelihood 
Ratio 

22,758 12 ,030 .
b
 

    

Fisher's 
Exact Test 

 19,125 
    

,030 
    

Linear-by-
Linear 
Association 

3,648
c
 1 ,056 ,060 ,030 ,006 

N of Valid 
Cases 

134 
          

a. 14 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,31. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

c. The standardized statistic is 1,910. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 11- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 17 (Αλαζρεδηαζκφο ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 17. Πσο θξίλεηε ηνλ αλαζρεδηαζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζεκεία 
πνπ εγείξνπλ έλα αίζζεκα δπζθνιίαο ζε ό,ηη αθνξά ηελ αθνκνίσζε βαζηθώλ ηκεκάησλ ηεο ύιεο από 
ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; Crosstabulation 

      Δξψηεζε 17 

Total 
  

 
  2 

Αξθεηά 
θαιή 

Καιή Άξηζηε 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 0 5 8 7 20 

Expected 
Count 

0,1 3,7 9,3 6,9 20 

% within 
17. Δξ. 
17 

0,00% 20,00% 12,90% 15,20% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 0 2 9 7 18 

Expected 
Count 

0,1 3,4 8,3 6,2 18 

% within 
17.  0,00% 8,00% 14,50% 15,20% 13,40% 

Δξ. 17 

Λύθεην 

Count 0 4 19 11 34 

Expected 
Count 

0,3 6,3 15,7 11,7 34 

% within 
17.  0,00% 16,00% 30,60% 23,90% 25,40% 

Δξ. 17 

ΙΔΚ 

Count 0 6 8 5 19 

Expected 
Count 

0,1 3,5 8,8 6,5 19 

% within 
17.  0,00% 24,00% 12,90% 10,90% 14,20% 

Δξ. 17 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 0 1 11 6 18 

Expected 
Count 

0,1 3,4 8,3 6,2 18 

% within 
17.  0,00% 4,00% 17,70% 13,00% 13,40% 

Δξ. 17 

ΑΔΙ 

Count 0 6 5 8 19 

Expected 
Count 

0,1 3,5 8,8 6,5 19 

% within 
17. 0,00% 24,00% 8,10% 17,40% 14,20% 

 Δξ. 17 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 1 1 2 2 6 

Expected 
Count 

0 1,1 2,8 2,1 6 

% within 
17.  100,00% 4,00% 3,20% 4,30% 4,50% 

Δξ. 17 
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Total 

Count 1 25 62 46 134 

Expected 
Count 

1 25 62 46 134 

% within 
17. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Δξ. 17 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

32,780
a
 18 ,018 

Likelihood 
Ratio 

18,110 18 ,448 

Linear-by-
Linear 
Association 

,368 1 ,544 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 15 cells (53,6%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,04. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 12- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 24 (Ζ δπλακηθή θαη ε Γηάξθεηα 

ηεο Νέαο Γλψζεο) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 24. Ζ γλώζε πνπ απνθνκίζαηε από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα 

ζεσξείηε όηη ραξαθηεξίδεηαη από κηα δηάξθεηα θαη κηα αλάινγε δπλακηθή πνπ ζην κέιινλ 

ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα εζάο;  Crosstabulation 

      Δξψηεζε 24  

Total 
  

 
  

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 3 9 8 20 

Expected 
Count 

3,7 7,8 8,5 20 

% within 
24. Δξ. 
24 

12,00% 17,30% 14,00% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 1 11 6 18 

Expected 
Count 

3,4 7 7,7 18 

% within 
24.   Δξ. 
24 

4,00% 21,20% 10,50% 13,40% 

Λύθεην 

Count 5 12 17 34 

Expected 
Count 

6,3 13,2 14,5 34 

% within 
24.  Δξ. 
24 

20,00% 23,10% 29,80% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 6 7 6 19 

Expected 
Count 

3,5 7,4 8,1 19 

% within 
24.   Δξ. 
24 

24,00% 13,50% 10,50% 14,20% 

Τερληθή Σρνιή 

Count 1 8 9 18 

Expected 
Count 

3,4 7 7,7 18 

% within 
24.   Δξ. 
24 

4,00% 15,40% 15,80% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 5 4 10 19 

Expected 
Count 

3,5 7,4 8,1 19 

% within 
24.  Δξ. 
24 

20,00% 7,70% 17,50% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 4 1 1 6 

Expected 
Count 

1,1 2,3 2,6 6 
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% within 
24.   Δξ. 
24 

16,00% 1,90% 1,80% 4,50% 

Total 

Count 25 52 57 134 

Expected 
Count 

25 52 57 134 

% within 
24.  Δξ. 
24  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

21,536
a
 12 ,043 

Likelihood 
Ratio 

19,955 12 ,068 

Linear-by-
Linear 
Association 

,932 1 ,334 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 8 cells (38,1%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 1,12. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 13- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 25 (Ζ πζρέηηζε ηεο Νεαο 

Γλψζεο πνπ απνθνκίζηεθε απφ ηα Πξνγξάκκαηα κε άιιεο) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 25.  Ζ λέα γλώζε πνπ απνθνκίζαηε από ην πξόγξακκα ζα κπνξνύζε 

ελδερνκέλσο λα ζπζρεηηζηεί κε παιαηόηεξεο κνξθέο γλώζεο ζε έλα ζπλαθέο γλσζηηθό 

αληηθείκελν ή γλσζηηθό πεδίν; Crosstabulation 

      Δξψηεζε 25 

Total 
  

 
  

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 5 14 1 20 

Expected 
Count 

6,6 9,6 3,9 20 

% within 
25.   11,40% 21,90% 3,80% 14,90% 

Δξ. 25 

Γπκλάζην 

Count 3 11 4 18 

Expected 
Count 

5,9 8,6 3,5 18 

% within 
25.  Δξ. 
25 

6,80% 17,20% 15,40% 13,40% 

Λύθεην 

Count 11 17 6 34 

Expected 
Count 

11,2 16,2 6,6 34 

% within 
25.  Δξ. 
25 

25,00% 26,60% 23,10% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 9 8 2 19 

Expected 
Count 

6,2 9,1 3,7 19 

% within 
25.  Δξ. 
25 

20,50% 12,50% 7,70% 14,20% 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 3 11 4 18 

Expected 
Count 

5,9 8,6 3,5 18 

% within 
25.  Δξ. 
25 

6,80% 17,20% 15,40% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 9 3 7 19 

Expected 
Count 

6,2 9,1 3,7 19 

% within 
25.  Δξ. 
25 

20,50% 4,70% 26,90% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 4 0 2 6 

Expected 
Count 

2 2,9 1,2 6 
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% within 
25.  Δξ. 
25 

9,10% 0,00% 7,70% 4,50% 

Total 

Count 44 64 26 134 

Expected 
Count 

44 64 26 134 

% within 
25.  Δξ. 
25 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

24,977
a
 12 ,015 

Likelihood 
Ratio 

29,132 12 ,004 

Linear-by-
Linear 
Association 

,011 1 ,916 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 8 cells (38,1%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 1,16. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 14- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 26 (Ζ Δθαξκνγή ηεο Νέαο 

Γλψζεο ζε πλαθείο κε ην Δθπαηδεπηηθφ Αληηθείκελν Καηαζηάζεσλ) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 26. Κξίλεηε πσο ε λέα γλώζε πνπ απνθνκίζαηε  ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί 
είηε ζηελ δηαρείξηζε ζπλαθώλ κε ην εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν θαηαζηάζεσλ είηε ζε θάπνηνλ ηνκέα ηνπ 
δηθνύ ζαο ελδηαθέξνληνο; Crosstabulation 

      Δξψηεζε 26 

Total 
  

 
  2 

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 0 8 9 3 20 

Expected 
Count 

0,3 8,1 7,6 4 20 

% within 
26. Δξ. 
26 

0,00% 14,80% 17,60% 11,10% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 2 1 13 2 18 

Expected 
Count 

0,3 7,3 6,9 3,6 18 

% within 
26. Δξ. 
26; 

100,00% 1,90% 25,50% 7,40% 13,40% 

Λύθεην 

Count 0 19 9 6 34 

Expected 
Count 

0,5 13,7 12,9 6,9 34 

% within 
26. Δξ. 
26; 

0,00% 35,20% 17,60% 22,20% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 0 10 4 5 19 

Expected 
Count 

0,3 7,7 7,2 3,8 19 

% within 
26. Δξ. 
26; 

0,00% 18,50% 7,80% 18,50% 14,20% 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 0 4 10 4 18 

Expected 
Count 

0,3 7,3 6,9 3,6 18 

% within 
26. Δξ. 
26; 

0,00% 7,40% 19,60% 14,80% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 0 10 3 6 19 

Expected 
Count 

0,3 7,7 7,2 3,8 19 

% within 
26. Δξ. 
26 

0,00% 18,50% 5,90% 22,20% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 0 2 3 1 6 

Expected 
Count 

0,1 2,4 2,3 1,2 6 
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% within 
26. Δξ. 
26; 

0,00% 3,70% 5,90% 3,70% 4,50% 

Total 

Count 2 54 51 27 134 

Expected 
Count 

2 54 51 27 134 

% within 
26. Δξ. 
26 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

38,624
a
 18 ,003 

Likelihood 
Ratio 

36,574 18 ,006 

Linear-by-
Linear 
Association 

,399 1 ,527 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 15 cells (53,6%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,09. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 15- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 27 (πκκεηνρή ζε Αμηνιφγεζε 

πνπ Δθπνλήζεθε απφ Δπίζεκν Φνξέα) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 27. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπκκεηείραηε ζε θάπνηα αμηνιόγεζε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο; 

Crosstabulation 

      Δξ. 27 
Total 

  
 

  Όρη Ναη 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 12 8 20 

Expected 
Count 

10,6 9,4 20 

% within 
27. Δξ. 
27 

16,90% 12,70% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 4 14 18 

Expected 
Count 

9,5 8,5 18 

% within 
27. Δξ. 
27 

5,60% 22,20% 13,40% 

Λύθεην 

Count 11 23 34 

Expected 
Count 

18 16 34 

% within 
27. Δξ. 
27 

15,50% 36,50% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 14 5 19 

Expected 
Count 

10,1 8,9 19 

% within 
27. Δξ. 
27 

19,70% 7,90% 14,20% 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 11 7 18 

Expected 
Count 

9,5 8,5 18 

% within 
27. Δξ. 
27 

15,50% 11,10% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 15 4 19 

Expected 
Count 

10,1 8,9 19 

% within 
27. Δξ. 
27 

21,10% 6,30% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 4 2 6 

Expected 
Count 

3,2 2,8 6 

% within 
27. Δξ. 
27 

5,60% 3,20% 4,50% 

Total 

Count 71 63 134 

Expected 
Count 

71 63 134 
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% within 
27. Δξ. 
27 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

22,380
a
 6 ,001 

Likelihood 
Ratio 

23,337 6 ,001 

Linear-by-
Linear 
Association 

7,430 1 ,006 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 2 cells (14,3%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 2,82. 

 

  



164 
 

Πίλαθαο πλάθεηαο 16- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 28 (Αμηνιφγεζε ησλ Γλψζεσλ 

θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 28. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβε ρώξα θάπνηα αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ 

απνθνκίζαηε; Crosstabulation 

      
28. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβε ρψξα θάπνηα 

αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκίζαηε; 

Total 

  
 

  Όρη 

Ναη - ηαθηηθά 

ζην ηέινο 

θάζε 
εθπαηδεπηηθήο 

ελφηεηαο κε 

ηελ κνξθή 
αζθήζεσλ 

γεληθήο 

εμέηαζεο 

Ναη - θαηά 

ηελ δηάξθεηα 

θάζε 
εθπαηδεπηηθήο 

ελφηεηαο κε 

ηελ κνξθή 
αζθήζεσλ 

Ναη - ζην 

ηέινο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο 
ελφηεηαο κε 

ηελ κνξθή 

αζθήζεσλ 

Ναη - ζην ηέινο 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
ζπλαληήζεσλ 

ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  
κε ηελ κνξθή 

ελφο γεληθνχ 

ηεζη 
αμηνιφγεζεο (ην 

ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο 

θάπνηνπ ελ 

ελεξγεία 
ηκήκαηνο) 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 9 3 2 1 5 20 

Expected 
Count 

7,3 2,1 3,9 4 2,7 20 

% within 
Δξ.28 

18,40% 21,40% 7,70% 3,70% 27,80% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 10 1 2 4 1 18 

Expected 
Count 

6,6 1,9 3,5 3,6 2,4 18 

% within 
Δξ.28 

20,40% 7,10% 7,70% 14,80% 5,60% 13,40% 

Λύθεην 

Count 15 0 10 4 5 34 

Expected 
Count 

12,4 3,6 6,6 6,9 4,6 34 

% within 
Δξ.28 

30,60% 0,00% 38,50% 14,80% 27,80% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 3 6 4 5 1 19 

Expected 
Count 

6,9 2 3,7 3,8 2,6 19 

% within 
Δξ.28 

6,10% 42,90% 15,40% 18,50% 5,60% 14,20% 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 6 0 3 7 2 18 

Expected 
Count 

6,6 1,9 3,5 3,6 2,4 18 

% within 
Δξ.28 

12,20% 0,00% 11,50% 25,90% 11,10% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 3 3 4 5 4 19 

Expected 
Count 

6,9 2 3,7 3,8 2,6 19 

% within 
Δξ.28 

6,10% 21,40% 15,40% 18,50% 22,20% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 3 1 1 1 0 6 

Expected 
Count 

2,2 0,6 1,2 1,2 0,8 6 

% within 
Δξ.28 

6,10% 7,10% 3,80% 3,70% 0,00% 4,50% 
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Total 

Count 49 14 26 27 18 134 

Expected 
Count 

49 14 26 27 18 134 

% within 
Δξ.28 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

38,983
a
 24 ,027 

Likelihood 
Ratio 

43,709 24 ,008 

Linear-by-
Linear 
Association 

2,206 1 ,137 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 27 cells (77,1%) have expected count 
less than 5. The minimum expected 
count is ,63. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 17- Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο θαη Δξψηεκα 31 (Ζ Δθπιήξσζε ησλ 

Πξνζδνθηψλ ζ ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα) 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * 31. Οη πξνζδνθίεο ζαο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε πνην 

βαζκό ζεσξείηε όηη εθπιεξώζεθαλ; Ή ζε πνην βαζκό θξίλεηε όηη ε δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

πξνζδνθηώλ ζαο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελδεδεηγκέλε γηα ηελ επηδίσμε 

κειινληηθώλ ζηόρσλ Crosstabulation 

      Δξώηεζε 31 

Total 
      

Αξθεηά - Σε 
έλαλ αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

Σην 
πςειόηεξν 
επίπεδν 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 4 16 0 20 

Expected 
Count 

6,3 10,4 3,3 20 

% within 
31. Οη 
Δξ. 31 

9,50% 22,90% 0,00% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 7 10 1 18 

Expected 
Count 

5,6 9,4 3 18 

% within 
31.  Δξ. 
31 

16,70% 14,30% 4,50% 13,40% 

Λύθεην 

Count 17 14 3 34 

Expected 
Count 

10,7 17,8 5,6 34 

% within 
31.   Δξ. 
31 

40,50% 20,00% 13,60% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 3 11 5 19 

Expected 
Count 

6 9,9 3,1 19 

% within 
31.  Δξ. 
31 

7,10% 15,70% 22,70% 14,20% 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 5 8 5 18 

Expected 
Count 

5,6 9,4 3 18 

% within 
31.  Δξ. 
31 

11,90% 11,40% 22,70% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 5 7 7 19 

Expected 
Count 

6 9,9 3,1 19 

% within 
31.  Δξ. 
31 

11,90% 10,00% 31,80% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 1 4 1 6 

Expected 
Count 

1,9 3,1 1 6 
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% within 
31.  Δξ. 
31 

2,40% 5,70% 4,50% 4,50% 

Total 

Count 42 70 22 134 

Expected 
Count 

42 70 22 134 

% within 
31. Δξ. 
31 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

25,389
a
 12 ,013 

Likelihood 
Ratio 

27,347 12 ,007 

Linear-by-
Linear 
Association 

6,008 1 ,014 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 8 cells (38,1%) have expected count 
less than 5. The minimum expected 
count is ,99. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 18- Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξψηεκα 6 (πλεξγαζία κε ηα 

ηειέρε ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο) 

Δπάγγεικα * 6. Πώο ζα θξίλαηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε -ή πξαγκαηνπνηείηαη- ην πξόγξακκα; Crosstabulation 

      Δξώηεζε 6 

Total 
  

 
  

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
ζπγθεθξηκέλσ
λ ζεζκηθώλ 
πιαηζίσλ 

Αξθεηά 
θαιή 

Καιή Άξηζηε 

Δπάγγεικ
α 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 κελώλ 
(Αθνξά άηνκα έσο 24 
εηώλ) 

Count 0 1 0 0 1 

Expecte
d Count 

0,1 0,1 0,3 0,4 1 

% within 
6.  Δξ. 6 

0,00% 5,60% 0,00% 0,00% 0,70% 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 1 1 0 0 2 

Expecte
d Count 

0,2 0,3 0,7 0,9 2 

% within 
6.  9,10% 5,60% 0,00% 0,00% 1,50% 

Δξ. 6 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 εηώλ) 

Count 1 1 3 5 10 

Expecte
d Count 

0,8 1,3 3,4 4,5 10 

% within 
6.  9,10% 5,60% 6,70% 8,30% 7,50% 

Δξ. 6 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

Count 3 3 10 21 37 

Expecte
d Count 

3 5 12,4 16,6 37 

% within 
6.  27,30% 16,70% 22,20% 35,00% 27,60% 

Δξ. 6 

Άλεξγνο 

Count 4 6 17 5 32 

Expecte
d Count 

2,6 4,3 10,7 14,3 32 

% within 
6.  36,40% 33,30% 37,80% 8,30% 23,90% 

 Δξ. 6 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 0 3 3 6 

Expecte
d Count 

0,5 0,8 2 2,7 6 

% within 
6.  0,00% 0,00% 6,70% 5,00% 4,50% 

Δξ. 6 
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Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 1 1 2 4 

Expecte
d Count 

0,3 0,5 1,3 1,8 4 

% within 
6.  0,00% 5,60% 2,20% 3,30% 3,00% 

 Δξ. 6 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 2 0 0 2 4 

Expecte
d Count 

0,3 0,5 1,3 1,8 4 

% within 
6.  18,20% 0,00% 0,00% 3,30% 3,00% 

 Δξ. 6 

Απηναπαζρνινύκελν
ο 

Count 0 2 2 7 11 

Expecte
d Count 

0,9 1,5 3,7 4,9 11 

% within 
6.  0,00% 11,10% 4,40% 11,70% 8,20% 

Δξ. 6 

Σπληαμηνύρνο 

Count 0 2 8 9 19 

Expecte
d Count 

1,6 2,6 6,4 8,5 19 

% within 
6.  0,00% 11,10% 17,80% 15,00% 14,20% 

 Δξ. 6 

Αλελεξγόο  

Count 0 1 1 6 8 

Expecte
d Count 

0,7 1,1 2,7 3,6 8 

% within 
6.  0,00% 5,60% 2,20% 10,00% 6,00% 

 Δξ. 6 

Total 

Count 11 18 45 60 134 

Expecte
d Count 

11 18 45 60 134 

% within 
6. 100,00% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

Δξ. 6 
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Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

49,309
a
 30 ,015 

Likelihood 
Ratio 

48,648 30 ,017 

Linear-by-
Linear 
Association 

4,129 1 ,042 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 38 cells (86,4%) have expected count 
less than 5. The minimum expected count is 
,08. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 19- Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξψηεκα 8 (Αμηνιφγεζε ηεο 

Δπηθνηλσληαθήο Σαθηηθήο ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο) 

Δπάγγεικα * 8. Πσο θξίλεηε ηελ επηθνηλσληαθή ηαθηηθή ηνπ ΚΓΒΜ ζην νπνία είζηε εγγεγξακκέλνο/ε; 

Δλεκεξώλεζηε ηαθηηθά από ην ΚΓΒΜ γηα πξνγξάκκαηα πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ; Crosstabulation 

      Δξώηεζε 8 

Total 
  

 
  

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο 
επηθνηλσληαθή
ο πνιηηηθήο 

Αξθεηά 
θαιή 

Καιή Άξηζηε 

Δπάγγεικ
α 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 κελώλ 
(Αθνξά άηνκα έσο 24 
εηώλ) 

Count 0 0 1 0 1 

Expecte
d Count 

0,2 0,2 0,4 0,2 1 

% within 
8.  0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 0,70% 

Δξ. 8 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 1 0 1 0 2 

Expecte
d Count 

0,3 0,4 0,7 0,5 2 

% within 
8.   4,50% 0,00% 2,00% 0,00% 1,50% 

Δξ. 8 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 εηώλ) 

Count 2 2 1 5 10 

Expecte
d Count 

1,6 2,2 3,7 2,5 10 

% within 
8.   9,10% 6,70% 2,00% 15,20% 7,50% 

Δξ. 8 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

Count 5 9 12 11 37 

Expecte
d Count 

6,1 8,3 13,5 9,1 37 

% within 
8.   22,70% 30,00% 24,50% 33,30% 27,60% 

 Δξ. 8 

Άλεξγνο 

Count 2 6 20 4 32 

Expecte
d Count 

5,3 7,2 11,7 7,9 32 

% within 
8.   

9,10% 20,00% 40,80% 12,10% 23,90% 
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 Δξ. 8 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 2 1 1 2 6 

Expecte
d Count 

1 1,3 2,2 1,5 6 

% within 
8.  9,10% 3,30% 2,00% 6,10% 4,50% 

 Δξ. 8 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 3 0 1 0 4 

Expecte
d Count 

0,7 0,9 1,5 1 4 

% within 
8.   13,60% 0,00% 2,00% 0,00% 3,00% 

 Δξ. 8 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 1 2 1 0 4 

Expecte
d Count 

0,7 0,9 1,5 1 4 

% within 
8.   4,50% 6,70% 2,00% 0,00% 3,00% 

Δξ. 8 

Απηναπαζρνινύκελν
ο 

Count 5 2 2 2 11 

Expecte
d Count 

1,8 2,5 4 2,7 11 

% within 
8.   22,70% 6,70% 4,10% 6,10% 8,20% 

Δξ. 8 

Σπληαμηνύρνο 

Count 1 6 6 6 19 

Expecte
d Count 

3,1 4,3 6,9 4,7 19 

% within 
8.  4,50% 20,00% 12,20% 18,20% 14,20% 

 Δξ. 8 

Αλελεξγόο (Η έλδεημε 
αλελεξγόο αθνξά ηα 
άηνκα πνπ είλαη 
θνηηεηέο ή εθείλα πνπ 
ε θύξηα αζρνιία ηνπο 
είλαη ηα νηθηαθά) 

Count 0 2 3 3 8 

Expecte
d Count 

1,3 1,8 2,9 2 8 

% within 
8.  0,00% 6,70% 6,10% 9,10% 6,00% 

Δξ. 8 

Total 

Count 22 30 49 33 134 

Expecte
d Count 

22 30 49 33 134 
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% within 
8. 100,00% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

Δξ. 8 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

46,117
a
 30 ,030 

Likelihood 
Ratio 

45,591 30 ,034 

Linear-by-
Linear 
Association 

,108 1 ,742 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 35 cells (79,5%) have expected count 
less than 5. The minimum expected count is 
,16. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 20- Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξψηεκα 10 (Αμηνιφγεζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ) 

Δπάγγεικα * 10. Πσο αμηνινγείηε ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (ζε επίπεδν 

παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ελεξγεηώλ επηκέιεηαο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο από ηα 

ζηειέρε ηνπ ΚΓΒΜ, επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερώλ ηνπ ΚΓΒΜ κε ηνπο Crosstabulation 

      Δξώηεζε 10 

Total 
  

 
  

Τππηθή πνπ 
εγγξάθεηαη 
ζηα πιαίζηα 
κηαο 
ζπγθεθξηκέλε
ο 
εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο 

Αξθεηά 
θαιή 

Καιή Άξηζηε 

Δπάγγεικ
α 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 κελώλ 
(Αθνξά άηνκα έσο 24 
εηώλ) 

Count 0 0 0 1 1 

Expecte
d Count 

0,1 0,1 0,6 0,2 1 

% within 
10. Δξ. 
10 

0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,70% 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 2 0 0 0 2 

Expecte
d Count 

0,1 0,3 1,1 0,5 2 

% within 
10. Δξ. 
10 

22,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 εηώλ) 

Count 0 1 6 3 10 

Expecte
d Count 

0,7 1,3 5,6 2,5 10 

% within 
10. Δξ. 
10 

0,00% 5,90% 8,00% 9,10% 7,50% 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

Count 3 5 20 9 37 

Expecte
d Count 

2,5 4,7 20,7 9,1 37 

% within 
10. Δξ. 
10 

33,30% 29,40% 26,70% 27,30% 27,60% 

Άλεξγνο 

Count 2 1 26 3 32 

Expecte
d Count 

2,1 4,1 17,9 7,9 32 
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% within 
10. Δξ. 
10 

22,20% 5,90% 34,70% 9,10% 23,90% 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 1 1 2 2 6 

Expecte
d Count 

0,4 0,8 3,4 1,5 6 

% within 
10. Δξ. 
10 

11,10% 5,90% 2,70% 6,10% 4,50% 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 0 3 1 4 

Expecte
d Count 

0,3 0,5 2,2 1 4 

% within 
10. Δξ. 
10 

0,00% 0,00% 4,00% 3,00% 3,00% 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 0 2 1 1 4 

Expecte
d Count 

0,3 0,5 2,2 1 4 

% within 
10. Δξ. 
10 

0,00% 11,80% 1,30% 3,00% 3,00% 

Απηναπαζρνινύκελν
ο 

Count 0 3 4 4 11 

Expecte
d Count 

0,7 1,4 6,2 2,7 11 

% within 
10. Δξ. 
10 

0,00% 17,60% 5,30% 12,10% 8,20% 

Σπληαμηνύρνο 

Count 0 3 8 8 19 

Expecte
d Count 

1,3 2,4 10,6 4,7 19 

% within 
10. Δξ. 
10 

0,00% 17,60% 10,70% 24,20% 14,20% 

Αλελεξγόο (Η έλδεημε 
αλελεξγόο αθνξά ηα 
άηνκα πνπ είλαη 
θνηηεηέο ή εθείλα πνπ 
ε θύξηα αζρνιία ηνπο 
είλαη ηα νηθηαθά) 

Count 1 1 5 1 8 

Expecte
d Count 

0,5 1 4,5 2 8 

% within 
10. Δξ. 
10 

11,10% 5,90% 6,70% 3,00% 6,00% 

Total 

Count 9 17 75 33 134 

Expecte
d Count 

9 17 75 33 134 

% within 
10. Δξ. 
10 

100,00% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
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Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

58,252
a
 30 ,001 

Likelihood 
Ratio 

43,541 30 ,052 

Linear-by-
Linear 
Association 

,876 1 ,349 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 37 cells (84,1%) have expected count 
less than 5. The minimum expected count is 
,07. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 21- Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξψηεκα 18 (Ο Πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ Δθπαηδεπηή θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο) 

Δπάγγεικα * 18 Κξίλεηε πσο ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ήηαλ -ή είλαη- πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην λα ζπλδπάζεη δύν 

ηνκείο πνπ ζπλεηζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ζηελ πνηόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο ε δόκεζε ελόο 

"πγηνύο"-θαινύ ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο πνπ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηε Crosstabulation 

      Δξώηεζε 18 

Total 
  

 
  

Ήηαλ -ή είλαη- επαξθώο 
πξνζαλαηνιηζκέλνο θαη 
ζηνπο δύν ηνκείο 

Ο/Η εθπαηδεπηήο/ηξηα 
επηδεηθλύνληαο έλα 
αλώηεξν επίπεδν 
εθπαηδεπηηθήο 
επάξθεηαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο ζπλδύαζε 
θαηάιιεια θαη ηνπο δύν 
ηνκείο, ή ιεηηνπξγεί 
πξνο ηελ θαηεύζπλζε 
κηαο αξκνληθήο 
αιιεινεπηθάιπςεο ησλ 
δύν ηνκέσλ 

Δπάγγεικα 

Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 κελώλ (Αθνξά 
άηνκα έσο 24 εηώλ) 

Count 0 1 1 

Expected 
Count 

0,4 0,6 1 

% within 
18 0,00% 1,10% 0,70% 

 Δξ. 18 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 1 1 2 

Expected 
Count 

0,7 1,3 2 

 

2,10% 1,10% 1,50% % within 

18 Δξ. 

18 

Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 Μελώλ (Αθνξά 
Άηνκα από 25 έσο 50 
εηώλ) 

Count 4 6 10 

Expected 
Count 

3,5 6,5 10 

 

8,50% 6,90% 7,50% % within 

18 Δξ. 

18 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

Count 13 24 37 

Expected 
Count 

13 24 37 

% within 
18 Δξ. 
18 

27,70% 27,60% 27,60% 
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Άλεξγνο 

Count 6 26 32 

Expected 
Count 

11,2 20,8 32 

% within 
18 Δξ. 
18 

12,80% 29,90% 23,90% 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 6 6 

Expected 
Count 

2,1 3,9 6 

 

0,00% 6,90% 4,50% % within 

18 Δξ. 

18 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 2 2 4 

Expected 
Count 

1,4 2,6 4 

 

4,30% 2,30% 3,00% % within 

18 Δξ. 

18 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 4 0 4 

Expected 
Count 

1,4 2,6 4 

% within  

8,50% 0,00% 3,00% % within 
18 Δξ. 
18 

Απηναπαζρνινύκελνο 

Count 4 7 11 

Expected 
Count 

3,9 7,1 11 

% within 
18 Δξ. 
18 

8,50% 8,00% 8,20% 

Σπληαμηνύρνο 

Count 7 12 19 

Expected 
Count 

6,7 12,3 19 

% within 
18 Δξ. 
18 

14,90% 13,80% 14,20% 

Αλελεξγόο (Η έλδεημε 
αλελεξγόο αθνξά ηα 
άηνκα πνπ είληα 
θνηηεηεο ή εθείλα πνπ 
ε θύξηα αζρνιία ηνπο 
είλαη ηα νηθηαθά) 

Count 6 2 8 

Expected 
Count 

2,8 5,2 8 



179 
 

% within 
18  12,80% 2,30% 6,00% 

Δξ. 18 

Total 

Count 47 87 134 

Expected 
Count 

47 87 134 

% within 
18  100,00% 100,00% 100,00% 

Δξ. 18 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

21,258
a
 10 ,019 

Likelihood 
Ratio 

24,577 10 ,006 

Linear-by-
Linear 
Association 

3,547 1 ,060 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 13 cells (59,1%) have expected count 
less than 5. The minimum expected count is 
,35. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 22- Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε θαη Δξψηεκα 32 (Ζ Δζηίαζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζε Γηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε άιιεο Μνξθέο Μάζεζεο) 

Δπάγγεικα * 32. Σν πξόγξακκα επηθεληξώζεθε ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηεξγαζίεο θαηά 

ηξόπν πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο λα νδεγεί ζε κηα απηόλνκε ρξήζε ηνπο γηα άιιεο κνξθέο κάζεζεο; 

Crosstabulation 

      Δξώηεζε 32 

Total 
  

 
  Αξθεηά 

Σε έλαλ 
κεγάιν 
βαζκό 

Σε έλαλ 
πνιύ 
κεγάιν 
βαζκό 

Δπάγγεικα 

Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 κελώλ (Αθνξά 
άηνκα έσο 24 εηώλ) 

Count 0 0 1 1 

Expected 
Count 

0,3 0,5 0,2 1 

% within 
32. Δξ. 
32 

0,00% 0,00% 4,30% 0,70% 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 0 2 0 2 

Expected 
Count 

0,6 1,1 0,3 2 

% within 
32. Δξ. 
32 

0,00% 2,70% 0,00% 1,50% 

Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 Μελώλ (Αθνξά 
Άηνκα από 25 έσο 50 
εηώλ) 

Count 6 2 2 10 

Expected 
Count 

2,8 5,4 1,7 10 

% within 
32. Δξ. 
32 

15,80% 2,70% 8,70% 7,50% 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

Count 6 25 6 37 

Expected 
Count 

10,5 20,2 6,4 37 

% within 
32. Δξ. 
32 

15,80% 34,20% 26,10% 27,60% 

Άλεξγνο 

Count 5 25 2 32 

Expected 
Count 

9,1 17,4 5,5 32 

% within 
32. Δξ. 
32 

13,20% 34,20% 8,70% 23,90% 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 1 1 4 6 

Expected 
Count 

1,7 3,3 1 6 

% within 
32. Δξ. 
32 

2,60% 1,40% 17,40% 4,50% 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 1 2 1 4 

Expected 
Count 

1,1 2,2 0,7 4 
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% within 
32. Δξ. 
32 

2,60% 2,70% 4,30% 3,00% 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 1 3 0 4 

Expected 
Count 

1,1 2,2 0,7 4 

% within 
32. Δξ. 
32 

2,60% 4,10% 0,00% 3,00% 

Απηναπαζρνινύκελνο 

Count 4 5 2 11 

Expected 
Count 

3,1 6 1,9 11 

% within 
32. Δξ. 
32 

10,50% 6,80% 8,70% 8,20% 

Σπληαμηνύρνο 

Count 10 6 3 19 

Expected 
Count 

5,4 10,4 3,3 19 

% within 
32. Δξ. 
32 

26,30% 8,20% 13,00% 14,20% 

Αλελεξγόο  

Count 4 2 2 8 

Expected 
Count 

2,3 4,4 1,4 8 

% within 
32. Δξ. 
32 

10,50% 2,70% 8,70% 6,00% 

Total 

Count 38 73 23 134 

Expected 
Count 

38 73 23 134 

% within 
32. Δξ. 
32 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

43,414
a
 20 ,002 

Likelihood 
Ratio 

40,858 20 ,004 

Linear-by-
Linear 
Association 

2,838 1 ,092 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 23 cells (69,7%) have expected count 
less than 5. The minimum expected count is 
,17. 

 

  



183 
 

Πίλαθαο πλάθεηαο 23- Ζιηθία θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε  

Δπάγγεικα * Ηιηθηαθή Οκάδα Crosstabulation 

      Ηιηθηαθή Οκάδα Total 

      18-24 25-44 45-64 65 - θαη 
άλσ 

Δπάγγεικα Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 κελώλ (Αθνξά 
άηνκα έσο 24 εηώλ) 

Count 0 0 0 1 1 

Expected 
Count 

,1 ,5 ,3 ,1 1,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

,0% ,0% ,0% 6,7% ,7% 

Άλεξγνο πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(αθνξά άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 1 1 0 0 2 

Expected 
Count 

,1 1,1 ,6 ,2 2,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

12,5% 1,4% ,0% ,0% 1,5% 

Άλεξγνο Ληγόηεξν ησλ 
12 Μελώλ (Αθνξά 
Άηνκα από 25 έσο 50 
εηώλ) 

Count 1 6 3 0 10 

Expected 
Count 

,6 5,4 2,9 1,1 10,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

12,5% 8,3% 7,7% ,0% 7,5% 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα από 
25 έσο 50 Δηώλ) 

Count 2 28 6 1 37 

Expected 
Count 

2,2 19,9 10,8 4,1 37,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

25,0% 38,9% 15,4% 6,7% 27,6% 

Άλεξγνο Count 1 17 13 1 32 

Expected 
Count 

1,9 17,2 9,3 3,6 32,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

12,5% 23,6% 33,3% 6,7% 23,9% 

Δξγαδόκελνο (Πιήξεο 
Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 4 2 0 6 

Expected 
Count 

,4 3,2 1,7 ,7 6,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

,0% 5,6% 5,1% ,0% 4,5% 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 3 1 0 4 
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Expected 
Count 

,2 2,1 1,2 ,4 4,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

,0% 4,2% 2,6% ,0% 3,0% 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 2 2 0 0 4 

Expected 
Count 

,2 2,1 1,2 ,4 4,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

25,0% 2,8% ,0% ,0% 3,0% 

Απηναπαζρνινύκελνο Count 0 7 3 1 11 

Expected 
Count 

,7 5,9 3,2 1,2 11,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

,0% 9,7% 7,7% 6,7% 8,2% 

Σπληαμηνύρνο Count 0 1 7 11 19 

Expected 
Count 

1,1 10,2 5,5 2,1 19,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

,0% 1,4% 17,9% 73,3% 14,2% 

Αλελεξγόο (Η έλδεημε 
αλελεξγόο αθνξά ηα 
άηνκα πνπ είλαη 
θνηηεηέο ή εθείλα πνπ 
ε θύξηα αζρνιία ηνπο 
είλαη ηα νηθηαθά) 

Count 1 3 4 0 8 

Expected 
Count 

,5 4,3 2,3 ,9 8,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

12,5% 4,2% 10,3% ,0% 6,0% 

Total Count 8 72 39 15 134 

Expected 
Count 

8,0 72,0 39,0 15,0 134,0 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

96,028
a
 30 ,000 

Likelihood 
Ratio 

76,577 30 ,000 

Linear-by-
Linear 
Association 

17,526 1 ,000 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 36 cells (81,8%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,06. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 24- Ζιηθία θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο * Ζιηθηαθή Οκάδα Crosstabulation 

      Ηιηθηαθή Οκάδα 

Total 
  

 
  18-24 25-44 45-64 

65 - θαη 
άλσ 

Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθό 

Count 0 3 6 11 20 

Expected 
Count 

1,2 10,7 5,8 2,2 20 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

0,00% 4,20% 15,40% 73,30% 14,90% 

Γπκλάζην 

Count 0 6 11 1 18 

Expected 
Count 

1,1 9,7 5,2 2 18 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

0,00% 8,30% 28,20% 6,70% 13,40% 

Λύθεην 

Count 1 20 12 1 34 

Expected 
Count 

2 18,3 9,9 3,8 34 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

12,50% 27,80% 30,80% 6,70% 25,40% 

ΙΔΚ 

Count 0 15 4 0 19 

Expected 
Count 

1,1 10,2 5,5 2,1 19 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

0,00% 20,80% 10,30% 0,00% 14,20% 

Τερληθή 
Σρνιή 

Count 0 13 3 2 18 

Expected 
Count 

1,1 9,7 5,2 2 18 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

0,00% 18,10% 7,70% 13,30% 13,40% 

ΑΔΙ 

Count 7 9 3 0 19 

Expected 
Count 

1,1 10,2 5,5 2,1 19 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

87,50% 12,50% 7,70% 0,00% 14,20% 

Μεηαπηπρηαθό 

Count 0 6 0 0 6 

Expected 
Count 

0,4 3,2 1,7 0,7 6 
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% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

0,00% 8,30% 0,00% 0,00% 4,50% 

Total 

Count 8 72 39 15 134 

Expected 
Count 

8 72 39 15 134 

% within 
Ηιηθηαθή 
Οκάδα 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

101,623
a
 18 ,000 

Likelihood 
Ratio 

81,342 18 ,000 

Linear-by-
Linear 
Association 

39,671 1 ,000 

N of Valid 
Cases 

134     

a. 16 cells (57,1%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,36. 
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Πίλαθαο πλάθεηαο 25- Δπάγγεικα θαη Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

 
Δπάγγεικα * Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Crosstabulation 

  

 

  Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Total   

 
  

Γεκνηη
θό 

Γπκλά
ζην 

Λύθε
ην ΙΔΚ 

Τερλη
θή 

Σρνι
ή ΑΔΙ 

Μεηαπηπρη
αθό 

Δπάγγει
κα 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 κελώλ 
(Αθνξά άηνκα 
έσο 24 εηώλ) 

Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

Expected 
Count 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 1 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 0,00% 0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 

Άλεξγνο 
πεξηζζόηεξν ησλ 
12 Μελώλ (αθνξά 
άηνκα έσο 24 
Δηώλ) 

Count 0 1 0 0 0 1 0 2 

Expected 
Count 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 2 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 0,00% 5,60% 0,00% 0,00% 0,00% 5,30% 0,00% 1,50% 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 
ησλ 12 Μελώλ 
(Αθνξά Άηνκα 
από 25 έσο 50 
εηώλ) 

Count 0 0 3 4 0 1 2 10 

Expected 
Count 1,5 1,3 2,5 1,4 1,3 1,4 0,4 10 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 0,00% 0,00% 8,80% 

21,10
% 0,00% 5,30% 33,30% 7,50% 

Άλεξγνο 
Πεξηζζόηεξν ησλ 
12 Μελώλ (Αθνξά 
Άηνκα από 25 
έσο 50 Δηώλ) 

Count 1 2 7 11 10 3 3 37 

Expected 
Count 5,5 5 9,4 5,2 5 5,2 1,7 37 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 5,00% 11,10% 

20,60
% 

57,90
% 55,60% 

15,80
% 50,00% 

27,60
% 

Άλεξγνο 

Count 4 10 11 2 3 2 0 32 

Expected 
Count 4,8 4,3 8,1 4,5 4,3 4,5 1,4 32 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 20,00% 55,60% 

32,40
% 

10,50
% 16,70% 

10,50
% 0,00% 

23,90
% 

Δξγαδόκελνο 
(Πιήξεο Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 1 0 1 0 0 3 1 6 

Expected 
Count 0,9 0,8 1,5 0,9 0,8 0,9 0,3 6 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 5,00% 0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 

15,80
% 16,70% 4,50% 

Δξγαδόκελνο 
(Διαζηηθό Ωξάξην 
Απαζρόιεζεο) 

Count 0 0 2 0 1 1 0 4 

Expected 
Count 0,6 0,5 1 0,6 0,5 0,6 0,2 4 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 0,00% 0,00% 5,90% 0,00% 5,60% 5,30% 0,00% 3,00% 

Δξγαδόκελνο κε 
Σύκβαζε 
Οξηζκέλνπ 
Χξόλνπ 

Count 0 0 2 0 1 1 0 4 

Expected 
Count 0,6 0,5 1 0,6 0,5 0,6 0,2 4 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 0,00% 0,00% 5,90% 0,00% 5,60% 5,30% 0,00% 3,00% 
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Απηναπαζρνινύκ
ελνο 

Count 1 2 2 1 0 5 0 11 

Expected 
Count 1,6 1,5 2,8 1,6 1,5 1,6 0,5 11 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 5,00% 11,10% 5,90% 5,30% 0,00% 

26,30
% 0,00% 8,20% 

Σπληαμηνύρνο 

Count 13 1 2 1 1 1 0 19 

Expected 
Count 2,8 2,6 4,8 2,7 2,6 2,7 0,9 19 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 65,00% 5,60% 5,90% 5,30% 5,60% 5,30% 0,00% 

14,20
% 

Αλελεξγόο (Η 
έλδεημε αλελεξγόο 
αθνξά ηα άηνκα 
πνπ είλαη θνηηεηέο 
ή εθείλα πνπ ε 
θύξηα αζρνιία 
ηνπο είλαη ηα 
νηθηαθά) 

Count 0 2 3 0 2 1 0 8 

Expected 
Count 1,2 1,1 2 1,1 1,1 1,1 0,4 8 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 0,00% 11,10% 8,80% 0,00% 11,10% 5,30% 0,00% 6,00% 

Total 

Count 20 18 34 19 18 19 6 134 

Expected 
Count 20 18 34 19 18 19 6 134 

% within 
Δπίπεδν 
Δθπαίδεπζ
εο 100,00% 100,00% 100% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 100,00% 

100,00
% 

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

130,905
a
 60 ,000 

Likelihood 
Ratio 

120,045 60 ,000 

Linear-by-
Linear 
Association 

8,737 1 ,003 

N of Valid 
Cases 

134 
    

a. 72 cells (93,5%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,04. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΈΡΔΤΝΑ 

 

Δξσηεκαηνιόγην Γηπισκαηηθήο ΠΑΜΑΚ 
 

     

     

     

     
Α. Γεληθά ηνηρεία Δθπαηδεπόκελνπ 

 

     

     
Γήκνο Καηνηθίαο 

 

     

Φχιν 
Άλδξαο   

 
Γπλαίθα   

 

     

Ζιηθηαθή Οκάδα 

18 - 24   
 

25 - 44   
 

45 - 64   
 

65 - θαη άλσ   
 

     
Αλήθεηε ζηελ Καηεγνξία ησλ Αηφκσλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο; 

Ναη   
 

ρη   
 

     

     

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Γεκνηηθφ   
 

Γπκλάζην   
 

Λχθεην   
 

ΗΔΚ   
 

Σερληθή ρνιή    
 

ΑΔΗ   
 

Μεηαπηπρηαθφ   
 

Γηδαθηνξηθφ   
 

     
Δξγαζηαθή - Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε 

Άλεξγνο Ληγόηεξν 

ησλ 12 Μελώλ 

(Αθνξά Άηνκα έσο 

24 Δηώλ) 

Άλεξγνο 

Πεξηζζόηεξν ησλ 

12 Μελώλ 

(Αθνξά Άηνκα 

έσο 24 Δηώλ) 

Άλεξγνο 

Ληγόηεξν ησλ 12 

Μελώλ (Αθνξά 

Άηνκα από 25 

έσο 50 Δηώλ) 

Άλεξγνο Πεξηζζόηεξν 

ησλ 12 Μελώλ 

(Αθνξά Άηνκα από 25 

έσο 50 Δηώλ) 

Άλεξγνο 

          



191 
 

 

     

Δξγαδόκελνο 

(Πιήξεο Ωξάξην 

Απαζρόιεζεο) 

Δξγαδόκελνο 

(Διαζηηθό 

Ωξάξην 

Απαζρόιεζεο) 

Δξγαδόκελνο κε 

ύκβαζε 

Οξηζκέλνπ 

Υξόλνπ 

Απηναπαζρνινύκελνο πληαμηνύρνο 

          

     
Αλελεξγόο (Ζ 

Έλδεημε Αλελεξγόο 

αθνξά ηα άηνκα 

πνπ είλαη Φνηηεηέο, 

ή εθείλα ησλ 

νπνίσλ ε αζρνιία 

ηνπο είλαη θαηά 

θύξην ιόγν ηα 

Οηθηαθά) 

    

  
    

     

     

Τπεθνφηεηα 

Διιεληθή   
 

Ξέλε - 

Πξνζδηνξίζηε 
  

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α΄ - Οξγάλσζε Πξνγξάκκαηνο/Δπίπεδν Πιεξνθόξεζεο - Δπηθνηλσλία - Γηάξζξσζε/Γόκεζε 

Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

     

1. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλάινγα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα; 

Ναη - Αλαθέξαηε 

(αλ πξόθεηηαη 

γηα 

πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΚΓΒΜ) 

Ναη - Αλαθέξαηε 

(αλ πξόθεηηαη γηα 

πξνγξάκκαηα 

ηνπ Κέληξνπ 

Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ) 

Ναη - Αλαθέξαηε 

(αλ πξόθεηηαη γηα 

πξνγξάκκαηα 

άιισλ 

αλεμάξηεησλ 

θνξέσλ) 

Ναη - Αλαθέξαηε (αλ 

πξόθεηηαη γηα 

πξνγξάκκαηα άιισλ 

Γνκώλ ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο) 

Όρη 

          

     

2. Αλ ζα κπνξνχζαηε λα αλαθεξζείηε ζην  πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε ή παξαθνινπζήηε κε κηα 

γεληθφηεξε αμηνινγηθή θξίζε πψο ζα ην ραξαθηεξίδαηε; 

Αδηάθνξν 
Διάρηζηα 

ελδηαθέξνλ 

Αξθεηά 

ελδηαθέξνλ 
Πνιύ Δλδηαθέξνλ Άξηζην 
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3. Πσο θξίλεηε ηελ δηάξζξσζε πνπ παξνπζίαζε -ή παξνπζηάδεη- ην πξνζθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ; Ήηαλ 

δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν θαηά ηξφπν πνπ ε θάζε κηα ελφηεηα πξνζηδίαδε -ή πξνζηδηάδεη- ζην γλσζηηθά 

αληηθεηκεληθφ πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαη' επέθηαζε ζηα ελδηαθέξνληα 

ηηο αλάγθεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Αθαηάιιειε Μέηξηα Αξθεηά θαιή Πνιύ θαιή Άξηζηε 

          

     

4. ε φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνηα ήηαλ -είλαη- θαηά ηελ γλψκε ζαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέδξακαλ ή ζπκβάινπλ ζηελ ππνβάζκηζε θαη ηελ θζνξά ησλ πνηνηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ; 

Ζ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή 

(αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, 

επνπηηθά κέζα, 

θ.α.) 

Ζ έιιεηςε 

βηβιίσλ 

Ζ επάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ 

Ζ επειημία ζην 

σξάξην 

παξαθνινύζεζεο  

Ο επαγγεικαηηζκόο 

ηνπ εθπαηδεπηή 

(αξγνπνξία ζηελ 

έλαξμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

ζπλαληήζεσλ, 

απνζηαζηνπνηεκέλε- 

ςπρξή αληηκεηώπηζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ) 

          

     

5. Ζ παξερφκελε πιεξνθφξεζε-ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα ήηαλ επαξθήο; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ  κεγάιν 

βαζκό  
ηνλ κέγηζην βαζκό 

          

     

6. Πψο ζα θξίλαηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε -ή πξαγκαηνπνηείηαη- ην πξφγξακκα; 
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Καθή 

Σππηθή πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα 

πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεζκηθώλ 

πιαηζίσλ 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 

          

     

7. Πσο θξίλεηε ηελ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ήηνη ηελ πξαγκαηνπνηήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ) απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ νπνίνπ ππήξμαηε -ή είζηε- εθπαηδεπφκελνο; Κξίλεηε φηη 

ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηα πνπ ειάκβαλαλ ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θαη΄επέθηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ αλέθπςαλ; 

Καθή 

Σππηθή πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα 

πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεζκηθώλ 

πξνηύπσλ θαη 

ελεξγεηώλ 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 

          

     

8. Πσο θξίλεηε ηελ επηθνηλσληαθή ηαθηηθή ηνπ ΚΓΒΜ ζην νπνία είζηε εγγεγξακκέλνο/ε; Δλεκεξψλεζηε 

ηαθηηθά απφ ην ΚΓΒΜ γηα πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ; 

Καθή 

Σππηθή πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα 

πιαίζηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθήο 

πνιηηηθήο 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 

          

     

9. Πσο αμηνινγείηε ηελ θαηάηαμή ζαο ζην ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ νπνίνπ είζηε -ή 

ππήξμαηε- κέινο; (Αθνξά εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ θάπνην ηκήκα αιιά θαη εθείλνπο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην πνπ είλαη ζε εμέιημε). 
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Αλεπηηπρήο / 

Καθή - θαζώο 

δελ έγηλε κε 

γλώκνλα ηηο 

πξνζέζεηο θαη 

ηηο επηδηώμεηο 

ηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο πνπ 

εθπξνζσπώ 

Δπηηπρήο - 

θαζώο ην ηκήκα 

παξνπζίαζε -ή 

παξνπζηάδεη- έλα 

ζεκαληηθό βαζκό 

νκνηνγέλεηαο ζε 

ό,ηη αθνξά ηελ 

ειηθία θαη ην 

επίπεδν ησλ 

γλώζεσλ 

Αλεπηηπρήο - 

θαζώο ην ηκήκα 

δελ παξνπζίαδε -

ή παξνπζηάδεη- 

έλαλ ζεκαληηθό 

βαζκό 

νκνηνγέλεηαο ζην 

επίπεδν ησλ 

ελδηαθεξόλησλ 

θαη ησλ αλαγθώλ 

πνπ δηέπνπλ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο 

νκάδαο ζηελ 

νπνία θαη αλήθσ 

Δπηηπρήο - θαζώο ην 

ηκήκα παξνπζίαδε -

ή παξνπζηάδεη- έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό νκνηνγέλεηαο 

ζην επίπεδν ησλ 

ελδηαθεξόλησλ θαη 

ησλ αλαγθώλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο νκάδαο 

ζηελ νπνία θαη 

αλήθσ 

Αλεπηηπρήο - θαζώο 

ην ηκήκα δελ 

παξνπζίαδε -ή δελ 

παξνπζηάδεη- έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

νκνηνγέλεηαο ζην 

επίπεδν ησλ γλώζεσλ  

          

     

10. Πσο αμηνινγείηε ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζε επίπεδν παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ελεξγεηψλ επηκέιεηαο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο απφ ηα ζηειέρε 

ηνπ ΚΓΒΜ, επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ ηνπ ΚΓΒΜ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ 

αηζνπζψλ - ππνδνκψλ, θαλνληζκψλ παξαθνινχζεζεο, επηιεγφκελνπ/λεο εθπαηδεπηή/ηξηαο) πνπ 

παξαθνινπζήζαηε ή παξαθνινπζείηε; 

Καθή 

Σππηθή πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα 

πιαίζηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 

          

     
 

 

ΟΜΑΓΑ Β΄   Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία - Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο - Δθπαηδεπηήο  

     
11. ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν ζα θξίλαηε φηη ήηαλ -είλαη- ε ελδεδεηγκέλε; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ  κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 
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12. Ο εθπαηδεπηήο θξίλεηε πσο ήηαλ άκεζα θαηαλνεηφο θάλνληαο ρξήζε ησλ –θαηά πεξίζηαζε- θαηάιιεισλ 

γισζζηθψλ εθθξάζεσλ-πξνηχπσλ θαη ζαθήο θαηά ηελ δηαηχπσζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θάζε 

εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο;  

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ  κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

     

13. Κξίλεηε φηη ν εθπαηδεπηήο ήηαλ αξθεηά δηαιιαθηηθφο έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηηο θιίζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

     

  

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

     

14. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παξαθηλεζήθαηε ψζηε λα έρεηε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ  κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

     

15. Πσο θξίλεηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραηε σο 

εθπαηδεπφκελνο/λε, ή κε ηνπο εθπαηδεπηέο άιισλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία –ελδερνκέλσο– ζπκκεηείραηε σο 

εθπαηδεπφκελνο/λε; 

Καθή 

Σππηθή πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα 

πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεζκηθώλ 

πξνηύπσλ 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 
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16. Πσο θξίλεηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηα άιια κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηκήκαηνο, ή ησλ άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηκεκάησλ ζηα νπνία - ελδερνκέλσο- ζπκκεηείραηε σο εθπαηδεπφκελνο/λε; 

Καθή 

Σππηθή - 

Οπζηαζηηθά δελ 

ππήξμε -ή δελ 

ππάξρεη-  

ζπλεξγαζία κε ηα 

άιια κέιε ηνπ  

ηκήκαηνο 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 

          

     

17. Πσο θξίλεηε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζεκεία πνπ εγείξνπλ έλα αίζζεκα 

δπζθνιίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αθνκνίσζε βαζηθψλ ηκεκάησλ ηεο χιεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

 Γελ ππήξμε  

Σππηθή πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα 

πιαίζηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

Αξθεηά θαιή Καιή Άξηζηε 

          

     

18 Κξίλεηε πσο ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ήηαλ -ή είλαη- πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην λα ζπλδπάζεη δχν ηνκείο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ε δφκεζε ελφο "πγηνχο"-θαινχ 

ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο πνπ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ακνηβαηφηεηαο θαη 

ζπλεξγαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ εζηίαζε ζε κέξε ηεο χιεο πνπ ζα είραλ 

έλα βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ή φηη ήηαλ -ή είλαη- πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνο/ε ζηελ θάιπςε ηεο χιεο; 



197 
 

Ήηαλ -ή είλαη- 

πεξηζζόηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζηελ δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ 

εκπηζηνζύλεο 

Σππηθά ήηαλ -ή 

είλαη-πεξηζζόηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο ύιεο 

Ήηαλ -ή είλαη- 

επαξθώο 

πξνζαλαηνιηζκέλνο 

θαη ζηνπο δύν 

ηνκείο 

Ο/Ζ 

εθπαηδεπηήο/ηξηα 

επηδεηθλύνληαο έλα 

αλώηεξν επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο 

επάξθεηαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

ζπλδύαζε 

θαηάιιεια θαη 

ηνπο δύν ηνκείο, ή 

ιεηηνπξγεί πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε 

κηαο αξκνληθήο 

αιιεινεπηθάιπςεο 

ησλ δύν ηνκέσλ 

Ο/Ζ 

εθπαηδεπηήο/ηξηα 

δελ θαηόξζσζε 

λα ζπλδπάζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό ηνπο δύν 

ηνκείο 

          

          

19. Κξίλεηε φηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

νπνηεζδήπνηε ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ απηνχο ηαθηηθέο ή θαη ηερληθέο κάζεζεο; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά 
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ην κέγηζην 

βαζκό 

          

     

20. Κξίλεηε φηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα παξαθίλεζε -ή παξαθηλεί- ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην λα ζπζρεηίδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία κάζεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε άιιεο θαηά ηξφπν πνπ πεξαηηέξσ λα νδεγεί  

ζε κάζεζε θάπνηνπ εηδηθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζεκαηηθνχ πεδίνπ;  

Όρη  Διάρηζηα Αξθεηά 
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

     

21. Κξίλεηε φηη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα έθαλε -ή θάλεη- ρξήζε ελφο επξέσο θάζκαηνο εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

ψζηε λα βνεζήζεη θαηάιιεια φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο; 

Όρη  Διάρηζηα Αξθεηά 
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

     

22. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα έθαλε -ή θάλεη- ρξήζε ελφο 

κεγάινπ θάζκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο 

θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν λα επαπμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο; 
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Όρη  Διάρηζηα Αξθεηά 
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ε έλαλ πνιύ 

κεγάιν βαζκό 

          

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ Αμηνιόγεζε Παξερόκελεο Γλώζεο   

     

23. Σν πξφγξακκα ζαο ψζεζε ζηελ αλαθάιπςε κηαο λένπ ηχπνπ ή λέαο κνξθήο γλψζεο πνπ ζα κπνξνχζαηε 

κέζσ απηήο λα θαιχςεηε ηα νπνηαδήπνηε θελά πνπ είραηε ζην ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν; 

Ναη Όρη Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

          

     

24. Ζ γλψζε πνπ απνθνκίζαηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζεσξείηε φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηάξθεηα 

θαη κηα αλάινγε δπλακηθή πνπ ζην κέιινλ ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα εζάο;  

Όρη 

Διάρηζηα - ε 

έλαλ κηθξό 

βαζκό 

Αξθεηά - ε έλαλ 

αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό 

ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό 

          

     

25.  Ζ λέα γλψζε πνπ απνθνκίζαηε απφ ην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ζπζρεηηζηεί κε 

παιαηφηεξεο κνξθέο γλψζεο ζε έλα ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ή γλσζηηθφ πεδίν; 

Όρη 

Διάρηζηα - ε 

έλαλ κηθξό 

βαζκό 

Αξθεηά - ε έλαλ 

αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό 

ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό 

          

     

26. Κξίλεηε πσο ε λέα γλψζε πνπ απνθνκίζαηε  ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί είηε ζηελ δηαρείξηζε ζπλαθψλ κε 

ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν θαηαζηάζεσλ είηε ζε θάπνηνλ ηνκέα ηνπ δηθνχ ζαο ελδηαθέξνληνο; 

Όρη 

Διάρηζηα - ε 

έλαλ κηθξό 

βαζκό 

Αξθεηά - ε έλαλ 

αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό 

ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό 

          

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο  
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27. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραηε ζε θάπνηα αμηνιφγεζε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο; 

Όρη Ναη ηήιε1 ηήιε2 ηήιε3 

          

     

28. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβε ρψξα θάπνηα αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκίζαηε; 

Όρη 

Ναη - ηαθηηθά 

ζην ηέινο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο 

ελόηεηαο κε ηελ 

κνξθή αζθήζεσλ 

γεληθήο εμέηαζεο  

Ναη - θαηά ηελ 

δηάξθεηα θάζε 

εθπαηδεπηηθήο 

ελόηεηαο κε ηελ 

κνξθή αζθήζεσλ 

Ναη - ζην ηέινο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο 

ελόηεηαο κε ηελ 

κνξθή αζθήζεσλ 

Ναη - ζην ηέινο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

ζπλαληήζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  κε ηελ 

κνξθή ελόο γεληθνύ 

ηέζη αμηνιόγεζεο (ην 

ίδην ηζρύεη θαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

θάπνηνπ ελ ελεξγεία 

ηκήκαηνο) 

          

     

29. Πσο αμηνινγείηε ηελ νξηνζέηεζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο; 

Αζαθήο  Καθή 

Αξθεηά θαιή - νη 

ζηόρνη είραλ 

πξνζδηνξηζηεί 

ζηελ βάζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ 

έρνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη 

γηα ην 

πξόγξακκα 

Καιή - νη ζηόρνη 

ήηαλ ζαθείο θαη 

ζύζηνηρνη κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Άξηζηε - νη ζηόρνη  

ήηαλ ζαθείο θαη 

ζύζηνηρνη κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

          

     

30. Κξίλεηε φηη νη άκεζα επηδησθφκελνη ζηφρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο ζαο βνήζεζαλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεχξπλζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεψλ ζαο; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό 
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31. Οη πξνζδνθίεο ζαο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη εθπιεξψζεθαλ; Ή 

ζε πνην βαζκφ θξίλεηε φηη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ζαο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

ε ελδεδεηγκέλε γηα ηελ επηδίσμε κειινληηθψλ ζηφρσλ; 

Τπάξρεη κηα 

αλαληηζηνηρία 

κεηαμύ ησλ 

πξνζδνθηώλ θαη 

ζηόρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Διάρηζηα - ε 

έλαλ κηθξό 

βαζκό 

Αξθεηά - ε έλαλ 

αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό 

ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό 

ην πςειόηεξν 

επίπεδν 

          

     

32. Σν πξφγξακκα επηθεληξψζεθε ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηεξγαζίεο θαηά ηξφπν πνπ ε ιεηηνπξγία 

ηνπο λα νδεγεί ζε κηα απηφλνκε ρξήζε ηνπο γηα άιιεο κνξθέο κάζεζεο; 

Όρη Διάρηζηα Αξθεηά  
ε έλαλ κεγάιν 

βαζκό  

ε έλαλ πνιύ κεγάιν 

βαζκό 

          

 

 

33.Πσο αμηνινγείηε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; Δίλαη -ήηαλ- άκεζα θαηαλνεηνί; 

Αζαθείο – όρη 

θαιά 

δηαηππσκέλνη 

Σππηθνί πνπ 

εγγξάθνληαη ζηα 

πιαίζηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

Αξθεηά θαινί 

θαη ζαθείο 
Καινί - ζαθείο Άξηζηνη - ζαθέζηαηνη 
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