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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα έξεπλα εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή αμηνιφγεζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ελζσκαησκέλσλ πξνγξακκάησλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αθνξκή γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο 

απνηέιεζε ε δεθαεηήο θαη πιένλ επαγγεικαηηθή κνπ εκπεηξία ζηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο πνπ πξνεγήζεθαλ ζην πεδίν ηεο 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απέθηεζα 

απφ ηελ δεθαεηή δξαζηεξηνπνίεζή κνπ ζην ίδην πεδίν λσξίηεξα. Όινη νη 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί αθελφο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

απφςεψλ κνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμία πνπ έρεη ε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλάο κνπ. Παξάιιεια, ην δηαπηζησκέλν βηβιηνγξαθηθφ 

«θελφ» πνπ ππάξρεη, απφ ηε κηα πιεπξά, ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ελζσκαησκέλσλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επξχηαηε δηάδνζε 

πνπ έρνπλ δηεζλψο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαηά ηελ 

εξγαζία ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ ζηα ηδξχκαηα 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ψζεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. 

 Έρνληαο πιένλ νινθιεξψζεη έλα κεγάιν θαη επίπνλν, σζηφζν άθξσο 

αμηφινγν θαη επσθειέο ηαμίδη, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ αξρηθά ζηελ 

επφπηξηα ηεο εξγαζίαο κνπ θ. Αζελά A. ηπεηάλνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, ε 

νπνία αλέιαβε κε πξνζπκία ηελ επνπηεία θαη κε εκπηζηεχηεθε, κε θαζνδήγεζε 

επηζηεκνληθά θαη κε ππνζηήξημε άνθλα ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πνξείαο. 

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ θ. Αλαζηάζην Ληάκπα, Δπίθνπξν Καζεγεηή, κέινο ηεο 

Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ζε θαίξηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο κε 

θαζνδήγεζε επηζηεκνληθά θαη κε ζηήξημε αθεηδψο. Σέινο, επραξηζηψ ηνλ θ. 

Κσλζηαληίλν Μπίθν, Καζεγεηή, κέινο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηηο ρξήζηκεο ζπδεηήζεηο καο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηα κέιε ηεο Δπηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο, 
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γηα ηνλ γφληκν δηάινγν αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ζε 

επίπεδν Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο. 

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηελ θ. Αλζή Παπαδνπνχινπ, 

ππνςήθηα δηδάθηνξα ζηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη εξεπλήηξηα ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο 

ρνιηθψλ Βηβιίσλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία κε «κχεζε» ζηνλ 

θφζκν ηεο Πνηνηηθήο Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ θαη ζπλέβαιε, σο αλεμάξηεηε 

εξεπλήηξηα, ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ ηεο 

έξεπλαο. Δπηπιένλ, επραξηζηψ ηελ θ. Παξαζθεπή Σζνιαθίδνπ, εθπαηδεπηηθφ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη απφθνηην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

γηα ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Πφπε Αδακνπνχινπ, απφθνηην ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ κε πξνζπκία αλέιαβε ηε 

δαθηπινγξάθεζε ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ην δεχηεξν άθνπζκά 

ηνπο θαζψο θαη ηελ θ. Καηεξίλα ηπεηάλνπ, απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο  θαη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε»  

ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ είρε ηελ επζχλε γηα ηελ 

επηκέιεηα θαη ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε φινπ ηνπ θεηκέλνπ θαη κε επαγγεικαηηζκφ 

αληαπνθξίζεθε ζηα πηεζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ είρε.  

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

Φνηηεηέο, Οξγαλσηέο θαη Μέληνξεο, νη νπνίνη αθελφο δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 

δηέζεζαλ κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη 

αθεηέξνπ πξνζέθεξαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο φινλ απηφ ηνλ «πινχην» ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Απεπζπλφκελε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο 

κνπ, Αληψλε θαη Γήκεηξα, πνπ κνπ εκθχζεζαλ ηελ αγάπε γηα ηελ αμία ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο θαη παξάιιεια ηελ ππνκνλή θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα φ,ηη θάλσ.  

Πάλσ απ‟ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγφ κνπ, Αδαξία 

Μαπξφπνπιν, ηφζν γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο καο, φζν θαη γηα ηελ αγάπε, 

ηελ ππνκνλή, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θξνληίδα ηνπ φια απηά ηα 
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ρξφληα θαζψο θαη ηηο δπν καο θφξεο, Αιεμάλδξα θαη Αλησλία πνπ πίζηεςαλ ζε κέλα 

θαη κε βνήζεζαλ λα νινθιεξψζσ ην δχζθνιν απηφ έξγν. 

Διπίδσ ε παξνχζα δηαηξηβή λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο πνπ έρεη 

ε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ζηε ρψξα καο 

θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

απνηειέζεη ην εθαιηήξην δηεμαγσγήο θη άιισλ εξεπλψλ ζην πεδίν. 

 

   Αλαζηαζία Α. Πακπνχξε 

       Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 2016 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εληάζζεηαη ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ελζσκαησκέλσλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ 

ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη δηεξεπλά ηε ζπκβνιή ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο αθελφο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ νκαιφηεξε 

κεηάβαζε ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αληιεί 

ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο απφ ην πνηνηηθφ «παξάδεηγκα» ζηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, ηελ κειέηε πεξίπησζεο (case study) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνινγηθή 

κειέηε πεξίπησζεο (evaluative case study), ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη 

ηελ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη, κε ηε ρξήζε πνηνηηθήο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ε αμηνιφγεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ζηελ θαηεχζπλζε πλερνχο Καηεχζπλζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 

2010-2011 θαη 2011-2012, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ «θαηλνκέλνπ» 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηή, δειαδή ησλ Φνηηεηψλ, ησλ Οξγαλσηψλ: 

Δπνπηψλ, Τπεπζχλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη Δθπαηδεπηηθνχ-πλεξγάηε θαη ησλ 

Μεληφξσλ: εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Γίλεηαη 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο: α) ζπλεληεχμεσλ (Φνηηεηψλ θαη 

Οξγαλσηψλ), β) εξσηεκαηνινγίσλ (Φνηηεηψλ) θαη γ) εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζέζε 

ζπλέληεπμεο (Μεληφξσλ), ελψ παξάιιεια δηεξεπλψληαη επίζεκα έγγξαθα-

ληνθνπκέληα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο ν Οδεγφο πνπδψλ, ν Οδεγφο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε επηθαηξνπνηεκέλε απφθαζε ζεζκνζέηεζεο ηνπ Καλνληζκφ 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο γίλεηαη ρξήζε ηεο 

Πνηνηηθήο Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ κε ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο 

πξνέθπςαλ επαγσγηθά απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Σν επαγσγηθφ ζχζηεκα 

θαηεγνξηψλ ζπληίζεηαη απφ δέθα ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο 

Άμνλεο Αλάιπζεο: 1
νο

 Άμνλαο: Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, 2
νο

 Άμνλαο: Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 3
νο

 

Άμνλαο: Απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη πξνυπνζέζεηο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ θαη 4νο Άμνλαο: Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπληειείηαη ε 

ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, απνθηάηαη ε πξψηε ζπγθξνηεκέλε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ ηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη βηψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Παξάιιεια θαιιηεξγνχληαη νη 

θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο απηέο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο ή ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, νη ηθαλφηεηεο ρξήζεο Ζ/Τ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο θαη αλαπηχζζεηαη ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο ησλ 

θνηηεηψλ. Οη παξαπάλσ εληάζζνληαη ζηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, ηελ ςεθηαθή 
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ηθαλφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ην αίζζεκα 

πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπληζηνχλ ηηο ηέζζεξηο απφ ηηο νθηψ 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (καδί κε ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηε 

κεηξηθή γιψζζα, ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε) νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε, ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή έληαμε φζν θαη ηελ 

απαζρφιεζε φισλ ησλ αηφκσλ.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Μεηάβαζε, Βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, 

Απαζρνιεζηκφηεηα, Μνληέιν αμηνιφγεζεο CIPP, Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, πκβνπιεπηηθή, Πνηνηηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ   
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ABSTRACT 

This thesis falls into the scientific area of the evaluation of integrated work-based 

learning programs in the curricula of higher education institutions, as well as explores 

the contribution of internships both to the completion of tertiary education and to an 

easier transition of tertiary education graduates to the labor market. It draws on the 

research methodology of the quality “paradigm” in educational research, the case 

study and, more specifically, the evaluative case study, qualitative content analysis 

and the phenomenological approach. Utilizing qualitative research methodology, this 

research aims at the evaluation of the practicum placement program in the major of 

Continuous Education at the Department of Educational and Social Policy at the 

University of Macedonia, during the academic years 2010-2011 and 2011-2012. The 

research aspires to understanding and describing the “phenomenon” on the part of 

those involved in it, namely: a) the Students, b) the Organizers: Supervisors, the 

Internship Academic Coordinator and a Cooperating Teacher and c) Mentors: 

representatives of the cooperating organizations  during the implementation of the 

work-based learning program. The research was conducted with the use of different 

research tools, such as: a) interviews (with Students and Organizers), b) 

questionnaires (with Students) and c) questionnaires instead of interviews (with 

Mentors); in parallel official documents were examined, such as the Study Guide of 

the Department, the work-based learning curriculum and the updated institutionalizing 

decision of work-based learning program procedure. Qualitative Content Analysis 

was implemented for the analysis of the research material, with the use of the system 

of categories, the latter having arisen inductively from the answers of the respondents 

involved. The induction system of categories consists of thirteen categories, which 

fall into four Axes of analysis, as follows: 1st Axis: Components of the work-based 

learning program, 2nd Axis: Implementation of the work-based learning program, 3rd 

Axis: Results of the work-based learning program and employability prerequisites of 

graduates and 4th Axis: Suggestions for the improvement of the work-based learning 

program. The research showed that through the work-based learning program 

functional connection between academic theory and professional practice takes place, 

the first structured professional experience is acquired by students, who experience 

the role of an employee in real working life conditions;  in parallel, social and 

personal competences are being cultivated, such as communication, cooperation or 

conflict resolution, together with the IT competence and the competence of  

communication in foreign languages as well as the opportunity to develop students‟ 

initiative. The above competences fall into social competences, the digital 

competence, the competence of communicating in foreign languages and the sense of 

initiative and entrepreneurship and represent four out of the eight key competences 
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for lifelong learning (along with the ability to communicate in the mother tongue, the 

mathematical competence, metacognitive competences and cultural awareness and 

expression), which were adopted by the European Commission in December 2006, 

and are considered necessary for personal fulfillment, active citizenship, social 

inclusion and employment for all. 

 

Keywords: Transition, Key Competences for Lifelong Learning, Employability, CIPP 

evaluation model, Personal attributes, Counseling, Qualitative Content Analysis 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ζ δηαηξηβή επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ 

δηεμάγεηαη γηα ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

ησλ απνθνίησλ θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Μέζα απφ κία αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ αμηνινγείηαη ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλζεηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδαγσγηθά θαηλφκελα κειεηψληαη ζην 

επξχηεξν θαλνληζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζηφ ηνπο 

(Ξσρέιιεο, 2013), εθαξκφδεηαη ε αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο, θαζψο κέζα απφ ηε 

κειέηε κίαο απιήο πεξίπησζεο -θαη φρη ζπιινγήο πεξηπηψζεσλ-, εθαξκφδεηαη έξεπλα 

αμηνιφγεζεο ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κε θχξηα επηδίσμε α) λα 

θαζνξηζηεί ε αμία ηνπ, β) λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ζπληειεζηέο θαη ελδηαθεξφκελνη-

σθεινχκελνη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Οξγαλσηέο, Φνηηεηέο θαη Μέληνξεο  (Bassey, 

1999) θαη γ) ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα ηεζνχλ «ζηελ ππεξεζία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο» δειαδή ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο (Ξσρέιιεο, 2013: 142). 

ε φ,ηη αθνξά ην επξχηεξν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Διιάδα, ε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε άξγεζε λα μεθηλήζεη, αλ ζθεθηνχκε φηη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ 

άξρηζαλ λα ηίζεληαη ζηε ρψξα καο πξηλ απφ δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα, ζε άιιεο 

ρψξεο ηα αληηκεηψπηδαλ ήδε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ‟70
1
. Οη ιφγνη, νη νπνίνη 

                                                             
1 Ζ ζεκαζία πνπ είρε θαηά ην έηνο 1999 ε έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε δπζθνιία πνπ ελείρε απηφ ην εγρείξεκα, εμαηηίαο ηεο δηρνγλσκίαο θαη ηεο 

χπαξμεο αληηηηζέκελσλ απφςεσλ γηα ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν μεθηλά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ν Γηψξγνο Μπαγάθεο ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά πλέδξην γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Μνλάδα 

Μεζνδνινγίαο θαη Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηηο 19-21 Μαΐνπ 1999 ζηελ Πάηξα: «[…] ε ζπδήηεζε γηα ην αθαλζψδεο ζέκα 

ηεο αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα είλαη επίθαηξε, απξνζδηφξηζηε, αηέξκνλε, πνισκέλε, πνιχπιεπξε θαη 

αξθεηά δχζθνιε» (Μπαγάθεο, 2001: 16). Μάιηζηα, σο θχξην θξηηήξην επηηπρίαο ηνπ πλεδξίνπ ηέζεθε 

ην εάλ θαηάθεξλε «λα δεκηνπξγήζεη έλα απνδεθηφ πιαίζην ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, 

ην νπνίν ζήκεξα δελ ππάξρεη» (Μπαγάθεο, 2001: 19). 
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επέβαιιαλ ηφηε ηελ αλάγθε έλαξμεο ηεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο ήηαλ πνιινί, 

ζχκθσλα κε ηνλ Μπαγάθε (2001), θαζψο ζε θεληξηθφ πνιηηηθφ επίπεδν γίλνληαλ 

πνιιέο „αδέμηεο‟ ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο είραλ επίπησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Δπηπιένλ, ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ Διιάδα 

δελ είρε αλαπηπρζεί θαη κάιηζηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, απηή ήηαλ „πεξίπνπ αλχπαξθηε‟, ελψ λέεο ζεσξεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θέξδηδαλ έδαθνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, 

φπσο απηή ηεο απηναμηνιφγεζεο
2
. Σέινο, ε εκθάληζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

πνιιψλ κεγάισλ θαη κηθξφηεξσλ ειιεληθψλ, εληαγκέλσλ ζην Κνηλνηηθφ πιαίζην 

ζηήξημεο ή ακηγψο επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, επέβαιιε ηελ 

αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο, ψζηε 

λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Ζ αλάγθε απηή ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηελ απφδνζε ηνπ επηπέδνπ ππεπζπλφηεηαο –ζην 

νπνίν ζα αλαθεξζνχκε θαη αξγφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε- 

ζρεηηθά κε ην «εάλ ηα ηεξάζηηα θνλδχιηα ηνπ ΚΠ ‘πηάλνπλ ηφπν’ ζηελ εθπαίδεπζε ή 

απιψο απνξξνθψληαη» θαη αθεηέξνπ κε ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ήηαλ έλα πνιχ 

επίθαηξν δήηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε επίπεδν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

(Μπαγάθεο, 2001: 16, 19). Καηά ζπλέπεηα, ιφγνη θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη 

παηδαγσγηθνί θαζηζηνχζαλ αλαγθαία ηελ αμηνιφγεζε (Καζζσηάθεο, 1989) ελψ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 2001), πεδίν ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. To δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο παξακέλεη επίθαηξν γηα ηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζψο πξηλ απφ δέθα πεξίπνπ ρξφληα, κε ηνλ Νφκν 

3374/2005, εηζήρζεζαλ νη αξρέο ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο νπνία ηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κέζσ ηεο απην-αμηνιφγεζεο, αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε λα αμηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κε ηε ρξήζε ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο θαη νη θνηηεηέο (Πακπνχξε & Μεηξνπνχινπ, 2009). 

                                                             
2 εκαληηθή ζηνλ ηνκέα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ε 

ζπκβνιή ηνπ Η. νινκψλ (1999). Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε & Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην-Σκήκα Αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, γηα ηελ 

απηναμηνιφγεζε βι. MacBeath, J. (2001). Ζ Απηναμηνιφγεζε ζην ρνιείν. Οπηνπία θαη Πξάμε, επηκ.-

κεη. Υ. Γνχθαο θαη Ε. Πνιπκεξνπνχινπ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 
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Έηζη, κεηά ηελ αλαγθαία ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ πεδίσλ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηεο 

κεηάβαζεο, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ηειεηνθνίησλ, πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην 

αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη δηεξεπλεζεί 

σο έλα βαζκφ, θαηά θχξην ιφγν απφ εξεπλεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξνζρνιηθήο, ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο  ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

απνηειεί ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ επηκέξνπο 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηδαθηηθή πξάμε (Γάζηνπ, 

Δπαγγέινπ, Μεηξνπνχινπ, Μνπηαθίδνπ & Υαηδεπαλαγηψηνπ, 1995; Καλάθεο, 1996; 

Αξγπξνπνχινπ, 2005; Πνχινπ & Υαλησηάθεο, 2006;  Απγεηίδνπ, 2007; Μπνχγιαο, 

2008; Λαζθαξάθεο,  2012). 

Χζηφζν, ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο ηα νπνία 

ελζσκαηψλνπλ ηελ εξγαζία (work-integrated learning programs), σο κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, απνηεινχλ έλαλ εγθαζηδξπκέλν ηξφπν 

ζπλδπαζκνχ ηεο ζεσξεηηθήο-αθαδεκατθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο-πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ή απνθνίησλ πνηθίισλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη κία πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα λα ζπλδέζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

γεθπξψζνπλ ην ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη κέζα θαη απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (Bates, 

2008; Boud & Falckikov, 2006; Collin & Tynjala, 2003; Creber, Bates, Bell, Patrick 

& Cragnolini, 2004; Rickard, 2002). 

Όπσο ζα ζπδεηεζεί εθηελψο ζην Κεθάιαην 4, ην δήηεκα ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηνπο απνθνίηνπο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα ζεκείν – θιεηδί γηα ην 

λενεηζεξρφκελν ζηελ αγνξά εξγαζίαο εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξα καο, ελψ 

παξάιιεια θαίλεηαη λα ζηξέθεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. ε δηεζλέο επίπεδν, κία ζεηξά απφ αιιαγέο πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζπλέβαιαλ ζηελ 
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αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «απαζρνιεζηκφηεηα» ησλ απνθνίησλ θαη ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζε ηεο κε ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη αιιαγέο απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: α) ηελ εηζαγσγή δηδάθηξσλ, γεγνλφο πνπ 

ηνπνζεηεί ηνλ θνηηεηή  ζε ξφιν „πειάηε‟ θαη πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

απαζρνιεζηκφηεηαο απφ ηνπο θνηηεηέο, β) ηελ δηεχξπλζε ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  κε ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κε πςειά 

πξνζφληα, νη νπνίνη αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλε θαη πςεινχ επηπέδνπ απαζρφιεζε θαη 

γ) ε εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο απφ ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηνλ 

ζπλαθφινπζν θεληξηθφ ξφιν πνπ ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη ζ‟ 

απηφ ην πιαίζην. Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ κφιηο πεξηγξάςακε, νη απφθνηηνη 

πξνζδνθάηαη λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

παξακείλνπλ απαζρνιήζηκνη ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. Σα 

πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηε Μ. Βξεηαλία ζπληζηνχλ κία απφ ηηο επξχηεξεο πεξηνρήο δξάζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, ελψ σο κία λέα 

πξνζέγγηζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη αλαπηπρζεί ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, φπσο ζηε Γαιιία, αιιά θαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Απζηξαιία 

(Harvey and Bowers-Brown, 2003: 107-109; Costley, 2007: 1). 

Έλα άιιν ζχγρξνλν θαηλφκελν, άκεζα ζρεηηδφκελν κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο Π.Α., είλαη ε απμαλφκελε ηάζε πνπ εμειίζζεηαη ζε επηηαγή θάζε 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ε νπνία αθνξά ηε „ινγνδνζία‟(accountability) πνπ θαιείηαη λα 

δψζεη ε δηνίθεζε θαη ν επηζηεκνληθφο θφζκνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζρεηηθά κε ην 

απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απφ 

απηή ηελ ππνρξέσζε δελ εμαηξείηαη νπσζδήπνηε ν ζεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(Pampouri, 2014: 56).  

Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ 

επζχλε (responsibility) αιιά θαη επζχλε ινγνδνζίαο (accountability) ηφζν γηα ηελ 

πξνζθνξά ζεσξεηηθήο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ απαηηνχληαη θαηά ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

πξαθηηθή ζε θάζε εξγαζηαθφ πεδίν. Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο ζπρλά απνηεινχλ ηκήκα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε πνηθίια 

αθαδεκατθά πεδία. Καη παξά ην γεγνλφο φηη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 



19 

 

δηαθέξεη, ην πην ζπρλφ ζηνηρείν απνηειεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ θνηηεηή ζε κηα ζέζε 

πξαθηηθήο άζθεζεο (practicum placement). Ζ ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ βαζίδεηαη ζηελ 

πεπνίζεζε φηη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζεηο πξαθηηθήο ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ελζσκαηψζνππλ ηελ αθαδεκατθή ζεσξεηηθή γλψζε πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ κε ηππηθή γλψζε πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ζπλαδέιθνπο, ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη θαηαλφεζεο ηνπ πψο ιεηηνπξγνχλ ηα 

δηάθνξα „ζπζηήκαηα‟ ζε έλαλ ρψξν εξγαζίαο, πψο δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο θ.ν.θ. 

(Bates, 2008; Costley, 2007). 

Σέινο, νη πξαθηηθέο ηεο κάζεζεο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ εξγαζία 

πεξηιακβάλνληαο ηελ ηνπνζέηεζε θνηηεηψλ ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο 

παξαηεξείηαη φηη πξνζθέξεη ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επθαηξίεο γηα 

λα αλαπηχμνπλ θξηηηθήο ζεκαζίαο ζπλεξγαζίεο κε ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (community) (Dreuth & Dreuth-Fewell, 2002; 

Gavaran & Murphy, 2001).  

Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, πξνάγεη ηνλ ξφιν ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, θπξίσο κέζα απφ ηελ έκθαζε ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

(employability) ησλ απνθνίησλ ηεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο (accreditation 

policies), κε θπξίαξρν ηνλ ξφιν ηεο δηά βίνπ κάζεζεο (Prokou, 2014; ηπεηάλνπ, 

2014).  

Ζ ζεζκνζέηεζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε ηελ 

παξάιιειε ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θπξίσο κέζα απφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή 

ηεο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γία βίνπ Μάζεζε 2007-

2013»
3
 αιιά θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηε δεκηνπξγία ησλ Γνκψλ Απαζρφιεζεο θαη 

ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απνηειεί έλα άιιν αδηακθηζβήηεην γεγνλφο γηα ηε ρψξα καο.  

                                                             
3 «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζεζκνζέηεζεο (πξαθηηθφ αξ. 9/11-06-2009) ηεο ππνρξεσηηθήο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζην πιαίζην ππνβνιήο 

πξφηαζεο ζην ΔΠΑ 2007-2013, ηεο πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Αλσηάηεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο». 
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Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, ε ζχλδεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο (employability) κε 

επξχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο θαη κε άιιεο δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο, πέξαλ ησλ ακηγψο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ πνπ ηηο απνθηά θαλείο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ (Harvey, 2000; IOBE, 2006) επηβάιιεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ πξνψζεζεο / αλάπηπμεο / πξναγσγήο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο κέζα απφ ηα 

Πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε έιιεηςε ζπλαθψλ ειιεληθψλ εξεπλψλ ζρεηηδφκελσλ 

κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηεχξπλζε θαη ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηεζλψο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα 

εληαίν θαη ζπκπαγέο ζχλνιν ε ζεσξεηηθή (αθαδεκατθή) κε ηελ πξαθηηθή (εκπεηξηθή) 

γλψζε, λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ζεσξεηηθήο (αθαδεκατθήο) θαη πξαθηηθήο 

(εκπεηξηθήο) γλψζεο θαη παξάιιεια λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

ινγνδνζίαο ησλ ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ ηνπο θαζηζηνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα αθελφο 

αλαγθαία θαη αθεηέξνπ πξσηφηππε, ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή. 

 

Η. Αλαγθαηφηεηα θαη ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο κειέηεο 

Αθνξκή γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζην πιαίζην ησλ 

δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κνπ απνηέιεζε ε δεθαεηήο θαη πιένλ επαγγεικαηηθή κνπ 

εκπεηξία σο κέινπο Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε αληηθείκελν ηελ 

πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ζ εκπεηξία κνπ απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο πνπ πξνεγήζεθαλ ζην πεδίν ηεο πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο / Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
4
 θαζψο θαη ηελ πινχζηα επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία πνπ απέθηεζα θαηά ηελ δεθαεηή δξαζηεξηνπνίεζή κνπ ζην ίδην 

                                                             
4 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε, ην νπνίν απνλεκήζεθε απφ ην 

Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ην έηνο 1997.  



21 

 

επηζηεκνληθφ πεδίν λσξίηεξα,
5
 αθελφο δηακφξθσζαλ ηηο απφςεηο κνπ γηα ηελ αμία 

πνπ έρεη ε  Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζηνπο θνηηεηέο θαη αθεηέξνπ ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηαηξηβήο κνπ. Ζ αλαδήηεζε ελφο ζηέξενπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ ζα ρξεζίκεπε 

σο πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο / κνληέινπ 

ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ βξέζεθε ζην επίθεληξν 

ηνπ εξεπλεηηθνχ κνπ ελδηαθέξνληνο.  

Σφζν ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο φζν θαη ε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο επεξεάζηεθαλ σο έλα βαζκφ απφ ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο έξεπλαο 

δξάζεο (action research),
 6

 –ζέκα ηεο δηαηξηβήο πνπ εθπφλεζα ζην πιαίζην ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ- ε νπνία αθελφο ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ην „δξσλ‟ ππνθείκελν ηεο πξάμεο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

απηφ δξαζηεξηνπνηείηαη, ηαπηίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην „ππνθείκελν‟ κε ην 

„αληηθείκελν‟ ηεο έξεπλαο ζην πξφζσπν ηνπ εξεπλεηή-επαγγεικαηία θαη αθεηέξνπ 

πξνζπαζεί λα θσηίζεη πιεπξέο ηεο πξάμεο δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο κέζα απφ ηε 

ζπλερή ελαιιαγή ηνπο. Άιισζηε ε Πξαθηηθή Άζθεζε σο αληηθείκελν έξεπλαο 

επέηξεπε ή θαιχηεξα επέβαιε ηε ρξήζε κεζνδνινγίαο ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη έλαο  

ακνηβαίνο „δηάινγνο‟ κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη δηεξεπλάηαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε.  

Χζηφζν, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θαη 

ζέινληαο λα δηεπξχλσ ην ζεσξεηηθφ κνπ ππφβαζξν, κειέηεζα ηε κειέηε πεξίπησζεο 

(case study), πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο ηεο εκπεηξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, καδί κε ηα πεηξάκαηα (experiments), ηελ έξεπλα πεδίνπ 

                                                             
5 Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1993-2003 δξαζηεξηνπνηήζεθα: α) σο εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ 

δηδάζθνληαο ηελ ειιεληθή σο μέλε / δεχηεξε γιψζζα ζε παιηλλνζηνχληεο-κεηαλάζηεο-πξφζθπγεο, β) 

σο εθπαηδεχηξηα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, κε αληηθείκελν εξγαζίαο ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαζψο θαη 

ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο αλέξγσλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη γ) σο Γηεπζχληξηα Καηάξηηζεο 

Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ην ίδην αληηθείκελν.   

6 Πακπνχξε, Αλαζηαζία (1997). «Ζ έξεπλα δξάζεο σο κέζνδνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία ππνβιεζείζα ζηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

(αδεκνζίεπηε). Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία κε απαζρφιεζε ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη 

εξεπλεηηθά πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα θαη επεξέαζε φπσο είλαη θπζηθφ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κνπ έξγνπ ηα επφκελα ρξφληα.  
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(survey) θαη ηελ έξεπλα δξάζεο (action research) (Bassey, 1999: 3). Ζ κειέηε 

πεξίπησζεο θξίζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλάο κνπ.  

Οη κειέηεο πεξίπησζεο, σο γλσζηφλ, απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζπρλφηεξνπο 

ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αλ θαη δελ είλαη νχηε θαηλνχξηεο νχηε 

ππνρξεσηηθά πνηνηηθέο» (Stake, 2000
2
: 435). Μάιηζηα, έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί 

νξηζκνί απφ πνηθίινπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη ηνλίδνπλ δηαθνξεηηθά επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (Bassey, 1999: 23-27). πλνςίδνληαο 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε 

κειέηε πεξίπησζεο, ζα ιέγακε φηη ε κειέηε πεξίπησζεο είλαη κία εκπεηξηθή έξεπλα ε 

νπνία δηεξεπλά κία κεκνλσκέλε νληφηεηα (individual unit) –έλα παηδί, κία νκάδα, κία 

ηάμε, έλα ζρνιείν ή κία θνηλφηεηα (Cohen and Manion, 1989), κε άιια ιφγηα έλα 

ζχγρξνλν θαηλφκελν (contemporary phenomenon) ην νπνίν κειεηάηαη κέζα ζην 

πξαγκαηηθφ πιαίζην δσήο ηνπ (real-life context) θαη φρη ζε ζθελνζεηεκέλα πιαίζηα, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ην πείξακα ή ηελ έξεπλα πεδίνπ (Yin, 1994). θνπφο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο είλαη κέζα απφ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε 

ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο (Sturman 1994) είηε ε δηαηχπσζε 

γεληθεχζεσλ (Cohen and Manion, 1989), είηε ε παξαγσγή «αλαθνξάο ηεο 

πεξίπησζεο», ε άζθεζε θξηηηθήο απφ ηνλ αλαγλψζηε ή ε ζχγθξηζε αλαθνξψλ κεηαμχ 

ηνπο (Stenhouse, 1985). Ζ αλαδήηεζε ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ηεο πεξίπησζεο ζα 

γίλεη είηε κε ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ πεγψλ (ηξηγσληζκφο) θαη πξνγελέζηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ (Yin, 1994), είηε κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ελζσκαησκέλνπ (integrated) θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο (bounded system) ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη αθνινπζία 

(coherence and sequence) (Stake, 2000
2
).  

Καζψο ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη εθπαηδεπηηθφ, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κειέηε πεξίπησζεο (Bassey, 1999: 58), ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ 

κνλαδηθφηεηα (singularity) κε ηελ έλλνηα φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρσξν-ρξνληθά πιαίζηα θαη αθνξά ελδηαθέξνπζεο δηαζηάζεηο κίαο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελφο πξνγξάκκαηνο, ελφο ηδξχκαηνο, ελφο ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

ιακβάλεη ρψξα ζην θπζηθφ πιαίζην ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ θαη κε ζεβαζκφ πξνο 

ηα άηνκα ηα νπνία εκπιέθνληαη, κε θχξην ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο ή 
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ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή ηνπο 

ζεσξεηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα απηά.  

ε φ,ηη αθνξά ηα επηκέξνπο είδε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ππάξρεη κία 

πνηθηιία σο πξνο ηελ ηππνινγία θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, αλάινγα κε ηνλ εξεπλεηή. 

Έηζη, ν Stenhouse (1985) αλαγλψξηζε ηέζζεξηο επξείο ηχπνπο κειέηεο πεξίπησζεο: α) 

ηελ εζλνγξαθηθή (ethnographic), β) ηελ αμηνινγηθή (evaluative), γ) ηελ εθπαηδεπηηθή 

(educational) θαη ηελ έξεπλα δξάζεο (action research) (Bassey, 1999: 27-28). Kχξην 

ζπζηαηηθφ γλψξηζκα ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ εκπεξηέρνπλ αμηνιφγεζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Stenhouse (1985) είλαη ε ζε βάζνο κειέηε κίαο απιήο πεξίπησζεο 

(single case) ή κία ζπιινγήο πεξηπηψζεσλ (collection of cases) κε απψηεξν ζθνπφ λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνί ζπληειεζηέο θαη ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηα 

νπνία ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζηε δηαηχπσζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ 

πνιηηηθψλ ή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ ή αθφκε θαη ησλ ίδησλ ησλ 

ηδξπκάησλ (Bassey, 1999: 28). 

Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή κειέηε 

πεξίπησζεο, θαζψο είλαη κηα εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία δηεξεπλά ελδηαθέξνπζεο 

δηαζηάζεηο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ θαηεχζπλζε 

πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξν-ρξνληθά πιαίζηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012. Ζ έξεπλα 

δηεμάγεηαη ζην θπζηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (Παλεπηζηήκην, 

θνξείο πινπνίεζεο) θαη ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ζηηο απνθάζεηο ησλ Οξγαλσηψλ ηεο 

ζην Σκήκα ΔΚΠ αιιά θαη επξχηεξα λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπληειεζηέο πξνγξακκάησλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε άιια παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. Δπίζεο, επηδηψθεη λα 

ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ δηεξεπλά 

ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο είλαη νη θηινζνθηθέο αξρέο θαη 

ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο, ν ζθνπφο θαη ε ζηφρνη ηεο, ε δηάξθεηά ηεο, νη 

επηκέξνπο ζπλζήθεο πινπνίεζήο ηεο, ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη απφ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο θαη 

εκπιεθνκέλνπο (Οξγαλσηέο, Φνηηεηέο θαη Μέληνξεο) θαη παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά 

(ηξηγσληζκφο), ελψ νη αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηνλ έιεγρν απφ άιινπο εξεπλεηέο (πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ) 
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(αμηνπηζηία) θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ 

(Bassey 1999: 58).     

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(Stenhouse, 1985; Bassey, 1999), θαζψο ην Σκήκα ΔΚΠ αλήθεη ζηα Σκήκαηα εθείλα 

πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν ηνλ ζεζκφ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαη αθηεξψλνπλ δχν εμάκελα ζπνπδψλ 

αληίζηνηρα θαηά ην Ε‟ θαη Ζ‟ εμάκελν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Stake (2000
2
: 436), 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ κία ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε κειέηεο πεξίπησζεο. Πξέπεη λα ππάξρεη 

νξηνζέηεζε (boundedness) θαη δηακνξθσκέλεο επαλαιακβαλφκελεο ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (behavior patterns) γηα λα νξίζνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

κειεηήζνπκε.  ηελ παξνχζα έξεπλα ππάξρνπλ θαη νη δχν πξνυπνζέζεηο: Χο πξνο ηελ 

νξηνζέηεζε, ππάξρεη εδξαησκέλν ζχζηεκα πξαθηηθήο άζθεζεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο θαη ζπληειεζηέο (επηκέξνπο ηκήκαηα), ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Εεηνχκελν απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. ε φ,ηη αθνξά ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο, ην ζχζηεκα πνπ έρεη εγθαζηδξπζεί επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα 

θαλνληθφηεηα θάζε ρξφλν. Γη‟ απηφ πξνθχπηεη ε αλάγθε αμηνιφγεζήο ηνπ, ψζηε λα 

γίλεη ν απνινγηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα δηαηεξεζνχλ ηα 

ζεηηθά ζεκεία θαη λα θαηαξγεζνχλ ηα αξλεηηθά, ψζηε λα ππάξμεη ζπλνιηθή 

βειηίσζε.  

Καηά ζπλέπεηα, ν θαζνξηζκφο ησλ θηινζνθηθψλ αξρψλ ηεο δνπιεηάο κνπ, ησλ 

ζεσξεηηθψλ κνπ παξαδνρψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ κνπ αμηψλ έρνπλ δηακνξθψζεη 

ην ζθεπηηθφ θαη ηελ αθεηεξία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

χπαξμε ζεκαληηθνχ εξεπλεηηθνχ θελνχ ζην πεδίν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ, νη νπνίνη σο απφθνηηνη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο θαζηζηνχλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα πξσηφηππε αιιά ηαπηφρξνλα θαη αλαγθαία γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο εξεπλεηηθήο ζθέςεο ζε λέα πεδία πςεινχ ελδηαθέξνληνο αιιά θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο.  
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ΗΗ.  Μεζνδνινγία θαη ζηφρνη ηεο κειέηεο   

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αληιεί ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο απφ 

ην πνηνηηθφ «παξάδεηγκα» ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα (Denzin and Lincoln, 2000; 

Πνπξθφο & Γαθέξκνο 2010), ηελ κειέηε πεξίπησζεο (case study) (Stake, 2000
2
; 

Stenhouse, 1985; Sturman, 1994; Yin, 1994) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνινγηθή 

κειέηε πεξίπησζεο (evaluative case study) (Stenhouse, 1985; Bassey 1999), ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Μπνλίδεο, 2004; 2013) θαη ηελ θαηλνκελνινγηθή 

πξνζέγγηζε (Μπνλίδεο 2013; Ξσρέιιεο, 2013; Willig, 2015; Denzin & Lincoln, 

2000). Δπίζεο πηνζεηεί ηελ πξνζαξκνγή θαη  εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο 

Context – Input – Process – Product –γλσζηνχ θαη σο CIPP- ησλ D. Stufflebeam & 

McKee (2003) ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο Καηεχζπλζεο 

πλερνχο Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο σο ζπζηήκαηνο 

απηναμηνιφγεζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηή αλαιχεηαη 

θαη παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα εθαξκφδεηαη ε αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο, εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

αμηνιφγεζε ελφο Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Stenhouse 1985; Bassey, 

1999: 57-64), ελψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο επηιέγεηαη ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε (Πνπξθφο & Γαθέξκνο 2010; Ξσρέιιεο, 2013) θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ (Μπνλίδεο, 2004, 2013), πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζην 

θεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε πεξίπησζεο, απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ 

πνηνηηθή είηε απφ ηελ πνζνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, ή απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν. Έηζη, «κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ πεξίπησζε αλαιπηηθά ή νιηζηηθά, δειαδή 

κε πνζνηηθή ή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, απνθιεηζηηθά κε επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο ή εξκελεπηηθά, θαη κε αλάκηθηεο κεζφδνπο- σζηφζν εζηηάδνπκε ζηελ 

πεξίπησζε» (Stake, 2000
2
: 435). Δθηελήο αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία 

ηεο έξεπλαο ζα γίλεη ζην θεθάιαην 6. Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ ζα γίλεη κηα γεληθή 

αλαθνξά ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ αλαιπηηθή ή εκπεηξηθή 

(πνζνηηθή) θαη ηελ ζπλζεηηθή ή εξκελεπηηθή (πνηνηηθή) πξνζέγγηζε ζηελ 

παηδαγσγηθή έξεπλα. Έηζη, ζηελ πξψηε, κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηα 

πηζαλά αίηηα πνπ πξνθαινχλ ην εξεπλψκελν πξφβιεκα θαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο 
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εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

ππνζέζεσλ, ελψ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζπδεηνχληαη ππφ ην θσο άιισλ εξεπλψλ 

θαη ζεσξηψλ θαη ζπλάγνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα, κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηαηχπσζε 

«λνκνηειεηαθψλ πξνηάζεσλ». Έηζη, επηδηψθεηαη ε «εμήγεζε», δειαδή «ε ππαγσγή 

ησλ δηαπηζηψζεσλ ζην ζρήκα αίηην-απνηέιεζκα» (Ξσρέιιεο, 2013: 136). Αληίζεηα, ε 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα παηδαγσγηθά θαηλφκελα δελ 

κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ έμσ απφ ην πιαίζην ζην νπνίν αλήθνπλ, 

θαζψο «εληάζζνληαη πάληα ζε έλα επξχηεξν πιαίζην (λφξκεο θαη πεξηερφκελα αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί ή ηδξχκαηα, κέζα θαη κέζνδνη αγσγήο θαη 

δηδαζθαιίαο, αλζξσπνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο», 

εμεηάδνληαη κέζα ζην επξχηεξν απηφ πιαίζην, ψζηε λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημή 

ηνπο θαη λα βξεζνχλ θαηάιιειεο γηα ηελ πξάμε ιχζεηο. Έηζη, ε κεζνδνινγηθή νπηηθή 

ηεο ζπλζεηηθήο-εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε «εξκελεία», δειαδή «„ε 

θαηαλφεζε‟ ηεο πθήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζεκαζίαο» ελφο παηδαγσγηθνχ 

θαηλνκέλνπ κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ε έληαμή ηνπ ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν, 

ζηα «ζπκθξαδφκελά» ηνπ, ν έιεγρνο ηεο ζρέζεο ηνπο θαη ν εληνπηζκφο ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ, ελψ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε γελίθεπζε ησλ δηαπηζηψζεσλ (Ξσρέιιεο, 2013: 

136-137). 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, απηή ζεσξείηαη αλαγθαία ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: α) Όηαλ ε ήδε ππάξρνπζα γλψζε γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα είλαη 

«πεληρξή ή ακθηζβεηνχκελε» θαη «δελ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο». Σφηε ε πνηνηηθή έξεπλα βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε ζεσξηψλ (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010: 18), β) Όηαλ επηδηψθεηαη θαη κέζσ 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο επηηπγράλεηαη ε πην ζχλζεηε θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή θαη 

θαηαλφεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ «κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο κε ηα 

πξφζσπα ηεο έξεπλαο, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπο, ηελ παξαηήξεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξαθηηθψλ ηνπο ζηα πιαίζηα πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, φπ.π.), γ) Όηαλ ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ζπκπεξηθνξψλ, βησκάησλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, δ) Όηαλ ε πνζνηηθή έξεπλα θαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δελ ελδείθλπληαη 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
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αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε θαηαγξαθή ηεο νπηηθήο δηαθνξεηηθψλ κεξψλ 

(εκπιεθνκέλσλ) γηα ην ίδην δήηεκα, εθφζνλ ζεκαληηθή απνηειεί ε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

θάζε αηφκνπ  (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010: 18-19), ε) Όηαλ ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή 

ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρσξν-ρξνληθνχ, επηθνηλσληαθνχ, πνιηηηζκηθνχ, 

επηθνηλσληαθνχ θ.ιπ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010: 18-19, Stake, (2000
2
: 452). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Stake (2000
2
: 452): «νη εξεπλεηέο ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο έρνπλ έληνλεο πξνζδνθίεο φηη ε πξαγκαηηθφηεηα φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

ηνπο αλζξψπνπο κέζα θαη έμσ απφ ηελ πεξίπησζε ζα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, 

θαη ηνπνζεηεκέλε ζην πιαίζηφ ηεο, ελψ απηφ πνπ ζέινπλ είλαη θαιχηεξε δπλαηή 

πεξηγξαθή ηεο  δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ πιαηζίνπ».  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Πνπξθφ & Γαθέξκν (2010): 

Οη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ εθαξκφδνληαη 

(ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, ζηελ Κνηλσληνινγία, ζηελ Φπρνινγία, ζηηο 

επηζηήκεο ηεο αγσγήο θ.ά.) έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απζεληηθή θαη νιηζηηθή 

πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ελφο αθέξαηνπ, εληαίνπ θνηλσληθνχ ή πνιηηηζκηθνχ 

θαηλνκέλνπ ή ζπκβάληνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ γίλεηαη ρξήζε κηαο 

πνηθηιίαο ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. ζεκεηψζεηο πεδίνπ, ζπλεληεχμεηο, βηληενγξαθήζεηο, 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θηικ θαη άιια είδε αλζξψπηλσλ ηεθκεξίσλ θαη 

ηερλνπξγεκάησλ), πνπ ζηηο πνηνηηθέο πξννπηηθέο ηείλνπλ λα είλαη «πνιπηξνπηθά 

αθεγεκαηηθέο»: βαζίδνληαη, δειαδή, ζε παξαηεξήζεηο (ιεθηηθέο, νπηηθέο, απηηθέο, 

γεπζηηθέο, νζθξεηηθέο, θηλαηζζεηηθέο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πινχζην θάζκα ησλ 

ελζψκαησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ βηψκαηνο» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010: 

17-18). 

πκπεξαζκαηηθά θαη κε βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ, θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε πνηθίια 

επηζηεκνληθά πεδία φπσο απηά ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο,  

ηεο Φπρνινγίαο θαη ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ εξεπλεηή-

παξαηεξεηή κέζα ζηνλ ππφ έξεπλα θφζκν. Ο εξεπλεηήο κειεηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή κέζα 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζηφ ηεο. ηφρνο είλαη, κε ηε ρξήζε εξκελεπηηθψλ πξαθηηθψλ, ε 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ απηνχ. Δπνκέλσο γίλεηαη κία θπζηθή-λαηνπξαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ αθνινπζψληαο ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 
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ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαλφεζε ή εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

λνεκάησλ πνπ δίλνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηά. Σα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ζεκεηψζεηο πεδίνπ, ζπλεληεχμεηο, ζπδεηήζεηο 

βηληενγξαθήζεηο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, έγγξαθα, εκεξνιφγηα θ.ά. (Denzin and 

Lincoln, 2000: 3; Stake, 2000
2
: 452; Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010). Σν ζεκαληηθφηεξν 

επηρείξεκα «ηεο εκπεηξηθήο ελαληίνλ ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο αθνξά ην 

πξφβιεκα ηνπ δηυπνθεηκεληθνχ ειέγρνπ ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, ψζηε απηή λα 

απνθηήζεη ην ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο» (Ξσρέιιεο, 2013: 148). 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζηελ Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη 

αθελφο λα ζπκβάιεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα 

πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε κεηάβαζή 

ηνπο απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αθεηέξνπ, κε ηελ 

παξνπζίαζε, πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο Context – Input 

–Process - Product (CIPP) ηνπ D. Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003) ε 

κειέηε επηδηψθεη λα δηεπξχλεη ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Έηζη, ην 

κνληέιν αμηνιφγεζεο CIPP ηνπ D. Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ εθαξκφδεηαη 

ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο Καηεχζπλζεο πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012. 

Αθνινπζεί ηελ εξκελεπηηθή κεζνδνινγία παηδαγσγηθήο έξεπλαο, θαζψο 

εμεηάδεη έλα ζχγρξνλν παηδαγσγηθφ θαηλφκελν, απηφ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κε 

ζηφρν λα αληρλεχζεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη λα απνηηκήζεη ηε ζεκαζία ηνπ 

εληάζζνληάο ην ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Ξσρέιιεο, 2013: 141-142). Δπίζεο, ζηε κειέηε γίλεηαη ρξήζε ηεο πνηνηηθήο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, θαζψο ε ππάξρνπζα γλψζε γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα 

δελ είλαη επαξθήο. ηφρνο είλαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε αμηνιφγεζή ηεο «κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο κε ηα πξφζσπα 

ηεο έξεπλαο» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο 2010: 18). Δπηπιένλ, ε πνζνηηθή έξεπλα δελ 

ελδείθλπηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπσλ, εθφζνλ αληηθείκελν 
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ηεο έξεπλαο απνηειεί ε θαηαγξαθή ηεο νπηηθήο δηαθνξεηηθψλ κεξψλ (εκπιεθνκέλσλ) 

γηα ην ίδην δήηεκα, θαζψο ζεκαληηθή είλαη ε κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ. Σέινο, κε 

ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ επξχηεξνπ 

πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο (Πνπξθφο & 

Γαθέξκνο 2010; Stake 2000; Ξσρέιιεο, 2013). 

Έηζη, ε δηαηξηβή κε ηε ρξήζε πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, δηεξεπλά 

ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ θαηεχζπλζεο πλερνχο Καηεχζπλζεο θαηά 

ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012, ζηνρεχνληαο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ 

κέζα ζην θπζηθφ πιαίζην ζην νπνίν απηή εθηπιίζζεηαη, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη 

πεξηγξαθή ηνπ „θαηλνκέλνπ‟ απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηή, δειαδή 

ησλ Οξγαλσηψλ (επνπηψλ, ππεπζχλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ-

ζπλεξγαηψλ), ησλ Φνηηεηψλ θαη ησλ Μεληφξσλ (εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο). Σα θχξηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο είλαη πνηνηηθά 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα i) ζπλεληεχμεηο κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο Φνηηεηέο (Cohen 

& Manion, 2000; Bassey, 1999; Stufflebeam and McKee, 2003), ii) εξσηεκαηνιφγηα 

ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο κε ηνπο Μέληνξεο (Γξακκαηηθφπνπινο, 2013), θαη iii) 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο θνηηεηέο, ελψ γηα ηελ αλάιπζή ηνπο γίλεηαη ρξήζε ηεο 

πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Μπνλίδεο 2004, 2013).  Δπίζεο γίλεηαη 

αμηνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε επίζεκσλ εγγξάθσλ-ληνθνπκέλησλ (Bassey, 1999;  

Stufflebeam and McKee, 2003) ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ, 

ηνπ Οδεγνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο απφθαζεο γηα ηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Γίλνληαο, θαηά ζπλέπεηα, έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ 

απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, επηδηψθεηαη, ηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηακνξθσηηθήο φζν θαη εθείλεο ηεο 

ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν CIPP ηνπ D. Stufflebeam θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (Stufflebeam & Mc Kee, 2003): α) ε δηεξεχλεζε ησλ θηινζνθηθψλ 

αξρψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (αμηνιφγεζε πιαηζίνπ), 

β) ε κειέηε άιισλ [αληαγσληζηηθψλ] πξνγξακκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(αμηνιφγεζε εηζεξρνκέλσλ), κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, γ) 

ε δηεξεχλεζε ηεο πνξεία πινπνίεζεο  (αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο) θαη δ) ε απνηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο) θαη ε 

δηαηχπσζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε φζα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ, βειηησζνχλ θιπ. 
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Καηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξνζαξκνγή θαη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ CIPP, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο ε πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε (Πακπνχξε & 

Μεηξνπνχινπ 2009) είρε πεξηνξηζηεί ζηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ 

θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ κνληέινπ CIPP είλαη, 

αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, αθελφο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

αλαζθφπεζε εγγξάθσλ, δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή άιισλ πξνγξακκάησλ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο, επηζθέςεηο ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο 

πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη αθεηέξνπ ε αμηνιφγεζε απφ πνιιέο πιεπξέο 

(engagement of multiple perspectives) κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

(stakeholders) ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο: θνηηεηψλ, νξγαλσηψλ (αθαδεκατθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη Μεληφξσλ ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη ε ρξήζε δηαδηθαζηψλ ηξηγσλνπνίεζεο κε ρξήζε πνιιψλ κεζφδσλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (stakeholders). Σέινο, ε ρξήζε πνηθίισλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη 

Φνηηεηέο θαη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο κε ηνπο Μέληνξεο, 

θαζψο θαη ε επίδνζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο θνηηεηέο (Stufflebeam and McKee, 

2003: 14). Μάιηζηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηξηγσλνπνίεζεο επηδηψθεηαη λα 

αληηκεησπηζζεί ην θχξην ζεκείν θξηηηθήο πνπ δέρεηαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

δειαδή ε «ππνθεηκεληθφηεηα» ή ε έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ή αιιηψο επηηπγράλεηαη ε δπλαηφηεηα δηυπνθεηκεληθνχ ειέγρνπ ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ σο θξηηήξην γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο (Ξσρέιιεο 2013: 143)  

Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε 

βάζε ηέζζεξηο (4) Άμνλεο, ζηνπο νπνίνπο εληάρζεθαλ νη επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη 

θαηά ζπλέπεηα νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηνρέο δηεξεχλεζεο. 

Έηζη, δηακνξθψζεθαλ ζπλνιηθά δέθα ηξεηο (13) θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε δεθανθηψ πεξηνρέο δηεξεχλεζεο θαη έλαλ αξηζκφ εξσηήζεσλ αλνηρηψλ, νη νπνίεο 

ηέζεθαλ ζηηο ηξεηο νκάδεο ησλ εξσηψκελσλ: Φνηηεηέο, Μέληνξεο θαη Οξγαλσηέο 

(Δπφπηεο, Δθπαηδεπηηθφ-πλεξγάηε θαη Τπεχζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο). ην 

Παξάξηεκα Η παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη αλνηρηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 
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αλαιχζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζπγθεληξψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, κε ηε ρξήζε πνηθίισλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ: α) πλεληεχμεσλ (Φνηηεηέο θαη Οξγαλσηέο), β) 

Δξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζέζε πλεληεχμεσλ (Μέληνξεο) θαη γ) Δξσηεκαηνινγίσλ 

(Φνηηεηέο). Οη Άμνλεο έρνπλ σο εμήο: 

1
νο

 Άμνλαο: Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

2
νο 

Άμνλαο: Τινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

3
νο

 Άμνλαο: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

 πξνυπνζέζεηο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ 

4
νο

 Άμνλαο: Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ηνλ 1
ν
 Άμνλα πεξηιακβάλνληαη νη Αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ν ζθνπφο ηεο Π.Α., ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο Π.Α. θαη νη δπζθνιίεο ηεο, αιιά θαη ην Οξγαλσηηθφ 

ρήκα, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ην κνληέιν Π.Α.. 

ηνλ 2
ν
 Άμνλα πεξηιακβάλνληαη νη Αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε 

ηεο Π.Α., θαη πην ζπγθεθξηκέλα δηαζηάζεηο ηεο φπσο είλαη: νη Αλαηξνθνδνηηθέο 

πλαληήζεηο, ε εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα απφ ην 

Σκήκα ΔΚΠ, νη θνξείο θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο, νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο θαζψο 

θαη άιινη πξνηεηλφκελνη θαηάιιεινη θνξείο πινπνίεζεο, θαη ην αληηθείκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο. 

ηνλ 3
ν
 Άμνλα πεξηιακβάλνληαη νη Αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο είλαη ε απνθηεζείζα επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη νη 

απαηηνχκελεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, φπσο γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηελ πιεπξά ησλ Οξγαλσηψλ, 

ησλ Φνηηεηψλ θαη ησλ Μεληφξσλ, σο πξνυπνζέζεηο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ. 

ηνλ 4
ν
 Άμνλα πεξηιακβάλνληαη νη Αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ηεο Π.Α.. 

Ζ αληηζηνίρηζε ησλ ηεζζάξσλ Αμφλσλ Αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηα είδε 

αμηνινγήζεσλ θαηά ην κνληέιν CIPP ηνπ Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(2003) έρεη σο εμήο: ηελ αμηνιφγεζε πιαηζίνπ αληηζηνηρεί/πεξηιακβάλεηαη θαηά 

βάζε ν 1
νο

 θαη 4
Οο

 Άμνλαο, δειαδή ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Π.Α.. ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο εληάζζεηαη ν 2
ν
ο 
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Άμνλαο, κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο Π.Α.. ηελ 

αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο αληηζηνηρεί ν 3
νο

 Άμνλαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε απνθηεζείζα εκπεηξία, νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο 

θ.ιπ. Σέινο, ζηελ αμηνιφγεζε εηζεξρνκέλσλ εληάζζεηαη ε εθηίκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε άιια πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζρεηηθψλ εξεπλψλ ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηβεβαηψλεηαη απφ έξεπλεο ζε 

δηεζλέο επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απνηειεί 

κία πνιηηηθή ελζσκαησκέλε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηελ νπνία αθνινπζνχλ ηα 

Παλεπηζηήκηα ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο 

αθαδεκατθήο (ζεσξεηηθήο) θαη εκπεηξηθήο (πξαθηηθήο) γλψζεο.  

 

ΗΗI. Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην Α‟ κέξνο πνπ είλαη ην ζεσξεηηθφ θαη 

ην Β‟ πνπ είλαη ην εξεπλεηηθφ. ην πξψην θεθάιαην ηνπ Α‟ κέξνπο γίλεηαη 

ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ ηεο Αμηνιφγεζεο θαη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζαθελίδνληαη νη βαζηθνί φξνη 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζεκειηψλεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, φπσο είλαη νη 

φξνη αμηνιφγεζε, Πξαθηηθή Άζθεζε, πξνγξάκκαηα κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

(work-based learning programs), κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, απαζρνιεζηκφηεηα (employability), ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ 

απνθνίησλ, βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ε ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέιημή ηεο, ηηο 

κνξθέο θαη ηνπο ηχπνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θαη ζηα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε, πνπ απνηειεί, άιισζηε, θαη ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ελψ 

παξάιιεια παξνπζηάδνληαη νη πνηθίιεο κνξθέο θαη νη ηχπνη κε ηνπο νπνίνπο απηή 

πξνζθέξεηαη ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ 
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παξνπζηάδνληαη νη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 

αλαθνξηθά κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε σο ην κέζν ζχλδεζεο 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηεξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ θαη αιιειέλδεησλ πεδίσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

κειεηψληαη επηκέξνπο ζέκαηα, φπσο είλαη ε έληαμε ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

αλάπηπμε θνκβηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Σέινο, εξεπλάηαη ν ξφινο πνπ ε Πξαθηηθή Άζθεζε κπνξεί λα παίμεη 

κέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ησλ απνθνίησλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

ην Β΄ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, ζην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν «Θεσξεηηθφ 

ππφβαζξν θαη κνληέιν ηεο έξεπλαο» αθελφο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο σο 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαζψο θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ σο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Αθεηέξνπ, 

παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αμηνιφγεζεο ηνπ D. Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(2003) θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ CIPP ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ηεο θαηεχζπλζεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

ην έθην θεθάιαην κε ηίηιν «Μεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο» 

δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο, νη επηκέξνπο ζηφρνη, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία απνηειεί κία αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πιηθφ θαη ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο, ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ην ζχζηεκα θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ επαγσγηθά απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, εκπιεθνκέλσλ ζην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο: 

Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ κέζσ α) ζπλεληεχμεσλ (Φνηηεηψλ θαη 

Οξγαλσηψλ), β) εξσηεκαηνινγίσλ (Φνηηεηψλ) θαη γ) εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζέζε 

ζπλέληεπμεο (Μεληφξσλ).  

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη Αλαιχζεηο ηεο έξεπλαο κε ηηο δέθα 

ηξεηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ηεο αλά Άμνλα: ν πξψηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 

ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζθνπφ, ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, ηελ αλαγθαηφηεηα 
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ηεο ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ 

ρήκαηνο θαη ην κνληέιν πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο δεχηεξνο Άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πεξηιακβάλεη έμη θαηεγνξίεο: ηηο 

Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο, ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνξέα απφ ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη 

ηέινο ην αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο ηξίηνο Άμνλαο πεξηιακβάλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη δχν θαηεγνξίεο, ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα Οθέιε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαζψο θαη ηηο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο σο ζηειέρνπο ζε θνξείο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζην γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ θαη ηέινο ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

κίαο επηρείξεζεο, σο πξνυπνζέζεηο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ. Ο ηέηαξηνο 

Άμνλαο πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

ην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο 

έξεπλαο κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε 

ησλ δηαπηζηψζεσλ ζε ζρέζε θαη κε άιιεο έξεπλεο, ελψ δηαηππψλνληαη θαη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο απφ ηελ εξεπλήηξηα. Σέινο, ζην ίδην θεθάιαην αλαθέξνληαη ε πξσηνηππία 

ηα νθέιε αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  

ην ηέινο ηεο δηαηξηβήο παξαηίζεληαη ηα παξαξηήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

Απηά εκπεξηέρνπλ α) πίλαθα ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο, β) ηνπο νδεγνχο 

ζπλέληεπμεο κε ηνπο Φνηηεηέο/ηξηεο θαη ηνπο Οξγαλσηέο: ηνπο Δπφπηεο/ηξηεο, ηνλ 

Τπεχζπλν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθφ-πλεξγάηε, γ) ην 

εξσηεκαηνιφγην ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο πξνο ηνπο Μέληνξεο θαη δ) ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ Αλαηξνθνδνηηθψλ 

πλαληήζεσλ απφ ηνπο Φνηηεηέο/ηξηεο. Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία ηεο εξγαζίαο. 
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ΜΔΡΟ Α’ 

 

Κεθάιαην 1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ ηεο Αμηνιφγεζεο  

θαη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

  

 ην Κεθάιαην απηφ ζα απνζαθεληζηνχλ φιεο νη έλλνηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηε βάζε ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο 

απηή ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, 

ηεο έλλνηαο ηεο κεηάβαζεο, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ-

δεμηνηήησλ, ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

 

1.1. Απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο «αμηνιφγεζε» θαη άιισλ ζπλαθψλ ελλνηψλ 

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κηα ζρεηηθά λέα επηζηεκνληθή πεξηνρή. Αλ θαη 

πιεξνθνξίεο ζεκειηψλνπλ ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ αμηνιφγεζεο πξηλ απφ 

ρηιηεηίεο, ε πξνβιεκαηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ επίπεδν 

απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

(Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 23; Βηηζηιάθε, 2001: 301).  

Ζ πξαθηηθή ηεο αμηνιφγεζεο πηνζεηήζεθε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε ΟΤΝΔΚΟ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηα ρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Βεξγίδεο, 2001: 40). χκθσλα κε ηνπο Worthen & 

Sanders (1987), ε αλάπηπμή ηεο σο μερσξηζηνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ μεθίλεζε 

πξψηα ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Ζ 

ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή γλψζε φκσο αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80 

(Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 237-238). ηε ρψξα καο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε αλαπηχρζεθε πξφζθαηα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Γεκεηξφπνπινο, 

1998
4
: 23). 

Σν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δηεζλψο σο απνηέιεζκα ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηε 

ζεσξία, ηελ πξαθηηθή, ηε κεζνδνινγία θαη ηελ ηερλνινγία (Kellaghan, Stufflebeam & 

Wingate, 2003: 1; Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999: 113). Αλ θαη ε αμηνιφγεζε 
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ζπληζηά ήδε κηα επδηάθξηηε, ζαθψο νξηνζεηεκέλε θαη μερσξηζηή επηζηεκνληθή 

πεξηνρή, ε νπνία δαλείδεηαη ηε ζεσξία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο απφ δηάθνξεο 

επηζηήκεο, θνηλσληθέο θαη ζεηηθέο, σζηφζν δελ έρεη απηφλνκε ζεσξεηηθή θαη 

επηζηεκνληθή ζηήξημε, ψζηε λα απνηειέζεη μερσξηζηή επηζηήκε. Έηζη, ην πεδίν ηεο 

αμηνιφγεζεο «κπνιηάδεηαη» απφ άιιεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. Παξφιν πνπ ε 

αμηνιφγεζε παξνπζηάδεηαη σο έλα εκθαληδφκελν επάγγεικα πνπ αλαπηχρζεθε 

ζεκαληηθά, σζηφζν, έρεη πνιχ δξφκν αθφκα λα δηαλχζεη (Kellaghan et al., 2003: 1, 4; 

Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 23).  

πγγξαθείο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ (Δπξψπε, Β. Ακεξηθή, Απζηξαιία, 

Λαηηληθή Ακεξηθή, Αθξηθή) ζηα θείκελά ηνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαηαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή ιακβάλεη 

ρψξα. Οη πξαθηηθέο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα δηάθνξα έζλε 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηνπηθά έζηκα, παξαδφζεηο, λφκνπο, ηδενινγίεο. Γίλεηαη, 

ινηπφλ, ζαθέο φηη νη εζληθέο νκάδεο πξέπεη λα ζέηνπλ ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο (Kellaghan et al., 2003: 1, 4-5). Δηδηθφηεξα, νη αμηνινγεηέο ηεο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ πνιιά λα κάζνπλ, λα κνηξαζηνχλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο ζε άιιεο 

πεξηνρέο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθήο ηνπο 

πεξηνρήο αμηνιφγεζεο θαη ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ψζηε λα 

ππεξεηνχλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο (Kellaghan et al., 2003: 3). Έηζη, νη 

αμηνινγεηέο θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απνζαθελίδνπλ ηηο θνηλσληθέο, 

ζεζκηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη άιιεο αμίεο, πνπ ζα ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αμηνινγήζεσλ θαη σο πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

θαη ηελ θξίζε κε αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θηάλνπλ ζε 

αζθαιείο αμηνινγήζεηο (Stufflebeam and McKee 2003: 8-9).   

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη 

απαξαίηεην λα απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, γηα ηελ νπνία έρνπλ 

δνζεί πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί. Έηζη, κε βάζε ηηο ιεμηθνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θαη ηελ θνηλή ρξήζε ηνπ φξνπ, πνπ απνηειεί ίζσο θαη ηελ απινχζηεξε απφδνζε ηεο 

έλλνηαο, αμηνιφγεζε είλαη «ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο ή ζεκαζίαο (merit, 

worth, or significance) ελφο πξάγκαηνο» (Scriven, 2003: 15). Ο θαζνξηζκφο ηεο αμίαο 

απηήο, ζχκθσλα κε ηνπο Fitzpatrick et al. (2004) γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε, 

απνζαθήληζε θαη εθαξκνγή βάζηκσλ θξηηεξίσλ (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 238), ελψ 
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ν φξνο „αμία‟ θαζαπηφο «αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηελ: α) απφδνζε κηαο ηδηφηεηαο, 

ζεηηθήο ή αξλεηηθήο, ζ’ φ,ηη αμηνινγείηαη, β) ζην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο θάπνηνπ 

πξάγκαηνο κε θάπνην άιιν νκνεηδέο, θαη γ) ζην βαζκφ επίηεπμεο νξηζκέλνπ ζηφρνπ» 

(Καζζσηάθεο, 1989: 615).  

χκθσλα κε άιινπο, επξχηεξνπο νξηζκνχο φπσο απηφο ηνπ Ο.Ο..Α. (1997) 

θαη εθείλνο ηνπ Rowntree (1998)
7
, «ε αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηθίιεο πηπρέο κηαο πνιηηηθήο, 

ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο πξνγξάκκαηνο, κε θχξηα επηδίσμε ηε δηαπίζησζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηάο ηνπ θαη κε απψηεξν ζηφρν ηε ιήςε 

βειηησηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ» (Πακπνχξε & 

Μεηξνπνχινπ, 2009: 889). 

Αλάινγνο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο Stufflebeam and McKee 

(2003: 9), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα αμηνιφγεζε είλαη: «κηα ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

ηεο αμίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ή άιινπ αμηνινγνχκελνπ». χκθσλα κε ηηο παξαδνρέο 

ηνπ κνληέινπ Πιαηζίνπ, Δηζεξρνκέλσλ, Γηαδηθαζίαο θαη Απνηειέζκαηνο (CIPP), ην 

νπνίν αλέπηπμαλ ν Stufflebeam θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη κε ζπλέπεηα πξνο ηνλ 

νξηζκφ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο αμίεο, ην κνληέιν νξίδεη ηελ αμηνιφγεζε σο «κηα 

δηαδηθαζία πεξηγξαθήο, απφθηεζεο, έθζεζεο θαη εθαξκνγήο πεξηγξαθηθψλ θαη θξηηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ελφο αληηθεηκέλνπ
8
, ηελ αθεξαηφηεηα

9
 θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ
10

 κε ζηφρν λα θαζνδεγήζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, λα ζηεξίμεη ηελ ινγνδνζία, λα 

                                                             
7 χκθσλα κε   ηνλ νξηζκφ ηνπ Ο.Ο..Α (1997), «νη αμηνινγήζεηο είλαη ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ πιεπξψλ κηαο πνιηηηθήο, ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο πξνγξάκκαηνο, κε έκθαζε ζηελ 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο. Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ αμηνινγήζεσλ 

είλαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηνπ επηπέδνπ 

ππεπζπλφηεηαο» (Βεξγίδεο, 2001: 41). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Rowntree (1998), «σο αμηνιφγεζε 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε πιεπξά 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο, κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπ ή ηελ εθηίκεζε νπνησλδήπνηε άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ» (Κνπζηνπξάθεο & Παλαγησηαθφπνπινο, 2001: 350). 

8 Με ηνλ φξν „αμία‟ απνδίδνληαη ζηα ειιεληθά ν αγγιηθφο φξνο „merit΄ πνπ ζεκαίλεη ηελ εζσηεξηθή 

πνηφηεηα ή αξηζηεία θάπνηνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξεζηηθφηεηά ηνπ θαη ν φξνο „worth‟πνπ ζεκαίλεη 

ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα θάπνηνπ θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ αμία, εηδηθφηεξα κάιηζηα ε ρξεζηηθφηεηά ηνπ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ αλαγθψλ. 

9 Με ηνλ φξν „αθεξαηφηεηα‟ απνδίδεηαη ν αγγιηθφο φξνο „probity‟ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

αδηαπξαγκάηεπηε πξνζθφιιεζε θάπνηνπ ζε εζηθά θξηηήξηα, φπσο είλαη ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε ηηκηφηεηα. 

10 Με ηνλ φξν „ζεκαζία‟ απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά ν αγγιηθφο φξνο „significance‟, ν νπνίνο, αλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηηθφηεηα, θνηηά πέξαλ απηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη 



38 

 

δηαρχζεη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο θαη λα απμήζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θαηλνκέλσλ» (Stufflebeam and McKee 2003: 9-10). 

ε έλαλ εμίζνπ επξχ νξηζκφ, πνπ εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηεο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε, «ε αμηνιφγεζε είλαη κηα 

γεληθή δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο πνπ νδεγεί ζε θξίζεηο ή / θαη 

ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή πξνγξάκκαηνο» 

(Δπξπδίθε, 2006: 7).  

Σέινο, ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

νη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ησλ αμηνινγήζεσλ. Έηζη, ινηπφλ, ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

αμηνινγήζεηο «πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη ζεκειησκέλεο ζε αλαγλσξηζκέλεο 

ηερληθέο […] λα είλαη ζπζηεκαηηθέο, απαηηείηαη ν απζηεξφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζσζηή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεζφδσλ πνπ επηιέγνληαη […] λα είλαη έγθπξεο, ηα απνηειέζκαηα 

κηαο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη αλαπαξαγψγηκα απφ έλαλ άιιν αμηνινγεηή πνπ έρεη 

πξφζβαζε ζηα ίδηα δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο κεζφδνπο […] λα είλαη 

ζθνπνζεηεκέλεο, λα ζηνρεχνπλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξσηεκάησλ 

πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ζαθήλεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο [θαη] […] λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, δειαδή νη επηηπρεκέλεο αμηνινγήζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη 

λα απνθαζίδνληεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο» (Βεξγίδεο, 2001: 41-42). 

ε φ,ηη αθνξά ηα πεδία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, απηή πεξηιακβάλεη 

έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε απνηίκεζε (assessment), ε κέηξεζε 

(measurement), ν έιεγρνο (testing), ε αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο (program 

evaluation), ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ (school personnel 

evaluation), ε πηζηνπνίεζε / δηαπίζηεπζε ηνπ ζρνιείνπ (school accreditation) θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (curriculum evaluation) (Kellaghan et al., 

2003: 1). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο assessment ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο πξνφδνπ ησλ δηδαζθνκέλσλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 

Ο.Ο..Α. (1997) «[…] νη απνινγηζκνί (audit) παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ» 

                                                                                                                                                                              
ηελ αλάγθε εθηίκεζεο ηεο έθηαζεο, ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο νξαηφηεηαο πνπ είρε ε ζπκβνιή θαη ε 

επίδξαζε ηεο εηαηξείαο. 
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(Βεξγίδεο, 2001: 42). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξαθνινχζεζε (monitoring) ηεο 

εθαξκνγήο κηαο παξέκβαζεο ζπλίζηαηαη «ζηε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα 

ηελ εμέιημε ηεο παξέκβαζεο θαη ζπλήζσο απνηειεί έξγν ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα 

πινπνίεζεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο δελ 

θαηαιήγεη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο, ελψ νη κειέηεο αμηνιφγεζεο –κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ελδερνκέλσο θαη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ- θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ζε 

αμηνινγηθέο θξίζεηο» (Βεξγίδεο 2001: 42-43). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε αμηνιφγεζε εμεηάδεη θαη δηεξεπλά ηα 

απνηειέζκαηα ή/θαη ηελ αμία ησλ αμηνινγνχκελσλ δξάζεσλ, ε παξαθνινχζεζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε εθαξκνγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ε απνηίκεζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ καζεζηαθή πξφνδν ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ν πεξηνδηθφο ινγηζηηθφο 

έιεγρνο, απνινγηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αλαθνξάο, ησλ 

νπνίσλ ν ζπλδπαζκφο κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά ζεηηθφο. 

Οη εθζέζεηο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο νλνκάδνληαη 

αμηνινγήζεηο εάλ είλαη ζχλζεηεο θαη αμηνινγηθνί ηζρπξηζκνί („evaluative claims‟) εάλ 

είλαη απιέο πξνηάζεηο, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «αμηνινγνχκελν» („evaluand‟) γηα 

θαζεηί πνπ αμηνινγείηαη θαη ελαιιαθηηθά ν φξνο «αμηνινγνχκελνο» („evaluee‟), εάλ 

πξφθεηηαη γηα πξφζσπν ην νπνίν αμηνινγείηαη  (Scriven, 2003: 15). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε, ζχκθσλα κε ηνπο Stufflebeam (2003) θαη  

Pampouri and Mitropoulou (2008), φηη: 

ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη 

εξκελεία πεξηγξαθηθψλ ή/θαη θξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αμία 

ησλ ζθνπψλ, ηνπ ζρεδίνπ, ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

«αμηνινγνχκελνπ» („evaluand‟), [δειαδή] ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ 

κπνξεί λα είλαη κία πνιηηηθή, έλαο νξγαληζκφο ή έλα πξφγξακκα. πλεπψο, ε 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζηνρεχεη: i) ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(„effectiveness‟) θαη θαηαιιειφηεηαο („efficiency‟) ηνπ αμηνινγνχκελνπ, ψζηε λα 

νδεγήζεη ζε απνθάζεηο βειηίσζεο, ii) ζηε ζχληαμε ηειηθψλ απνινγηζηηθψλ 

αλαθνξψλ („accountability reports‟), iii) ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε επίπεδν ηδξχκαηνο θαη δηάρπζεο („institutionalization/dissemination 

decisions‟) θαη iv) ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο ησλ θαηλνκέλσλ 

(„phenomena‟) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε (Pampouri, 2014: 54). 
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1.2. Οξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ «Πξαθηηθή Άζθεζε», «Μάζεζε ζην ρψξν 

εξγαζίαο» (work-based learning) 

 

Ζ έλλνηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

H Πξαθηηθή Άζθεζε ζπλδέεηαη ζηελ Διιάδα σο έλλνηα θαη δηαδηθαζία κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο ζα θαλεί ζην θεθάιαην 3 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη αλαπηπρζεί κέζα 

ζην ρξφλν θαη απφ «ζχζηεκα καζεηείαο» (Φηιίππνπ, 1984: 38) πνπ ήηαλ ζηηο 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο εμειίρζεθε ζε κία πεξηζζφηεξν δπλακηθή δηαδηθαζία, 

ελζσκαησκέλε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, –πνπ κάιηζηα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο απφ 

Σκήκα ζε Σκήκα- θαη εμνηθεηψλεη ηνπο θνηηεηέο ζηαδηαθά ηφζν κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηδαζθαιία, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε 

δηελέξγεηα κηθξνδηδαζθαιηψλ θαη πξαγκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηελ θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε απηήο, φζν θαη γεληθφηεξα κε ηε ζρνιηθή δσή, ηε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηελ ελ γέλεη ζχλδεζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζρνιηθή πξάμε (Σαξαηφξε, 1996: 55-57). 

Με ηνλ φξν «πξαθηηθή άζθεζε» «ελλννχκε φια φζα παξαθνινπζεί ή θάλεη ν 

ππνςήθηνο γηα εθπαηδεπηηθφο ζπνπδαζηήο ζηα ζρνιεία ή έμσ απφ ηα ζρνιεία θαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Ζ Π.Α. ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δηδαθηηθέο 

αζθήζεηο, αιιά θαη παξαθνινπζήζεηο. Ληγφηεξν ζπρλά πεξηέρεη θαη αζθήζεηο πνπ δε 

ζπλδένληαη άκεζα κε δηδαζθαιία ζε ζρνιείν» (Φηιίππνπ, 1984: 40). χκθσλα, ινηπφλ, 

κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε πξαθηηθή άζθεζε έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα, επνκέλσο πεξηιακβάλεη πξάμε θαη δξάζε, ε νπνία ιακβάλεη 

ρψξα κέζα ζην ζρνιεία ή έμσ απφ απηά. Οη κνξθέο πνπ παίξλεη ε πξαθηηθή άζθεζε 

κπνξεί λα είλαη παξαηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε πξνθαλψο άιισλ δηδαζθαιηψλ, 

αζθήζεηο θαη δηελέξγεηα δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θνηηεηέο. χκθσλα κε έλαλ άιιν 

νξηζκφ «κε ηνλ φξν πξαθηηθή άζθεζε πεξηγξάθεηαη ε πηπρή ηεο θαηάξηηζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ κηαο ζεηξάο ζεσξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο νξγάλσζεο θαη επηηέιεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ θάλνπλ ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί» 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 1991: 3977). 
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Καηά ζπλέπεηα, απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο αλαδχεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε. Απηή κάιηζηα ζπληζηά κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε πξαθηηθή άζθεζε, 

θαζψο ε ζρέζε απηή κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο απνηειεί θηινζνθηθφ πξφβιεκα. 

Έηζη, ινηπφλ, ε πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο «εθαξκνγή» ή «κεηαθνξά» 

ηεο ζεσξίαο, πνπ απνηειεί έλα δεκηνχξγεκα, έλα ζπκβνιηθφ θαηαζθεχαζκα, θαη έρεη 

ζεσξεηηθή (ζπκβνιηθή) κνξθή, ζηελ πξάμε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη, ινηπφλ, κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

επηδηψθεηαη ε «αλεχξεζε ή δεκηνπξγία αληηζηνηρηψλ αλάκεζά ηνπο. Ζ ζεσξία είλαη ν 

‘ράξηεο’ πνπ δείρλεη ηελ πνξεία ηεο πξάμεο, αιιά θαη ε πξάμε απνηειεί βάζε, αθεηεξία 

γηα ζεσξία θαζψο θαη θξηηήξην γηα ηελ αμία κίαο έηνηκεο ζεσξίαο» (Φηιίππνπ, 1984: 

43-44). Δπηπιένλ, θαζψο ε Παηδαγσγηθή επηζηήκε ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

απφ ζεσξεηηθέο ζπιιήςεηο νη νπνίεο απνθηνχλ αμία κφλνλ φηαλ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε θαη λα πξνεηνηκαζηεί ζσζηά γηα 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε (Φηιίππνπ, 1984: 

44). Έηζη, ζα εμαζθεζεί ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ 

πνπ απέθηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθέο ελέξγεηεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1991: 3977). 

Καηά ζπλέπεηα, ζπλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη ε 

δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ηειεηφθνηην λα κεηαθέξεη ζηελ πξάμε ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζε, κεηαζρεκαηίδνληάο ηεο ζε ηθαλφηεηεο, θαη σο 

ηέηνηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνςεθίνπ. Δπίζεο κέζα 

απφ ηε δηακεζνιάβεζή ηεο, ε ζεσξία θαη ε πξάμε  αληηκεησπίδνληαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φρη σο αληηζεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

Ζ κάζεζε θαηά ηελ εξγαζία (work-based learning) 

ε δηεζλέο επίπεδν έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπδήηεζε γηα ηε 

ζεκαζία ηεο κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία (work-based learning) ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. θνπφο ηεο, ξεηφο ή ζησπεξφο, είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. Ζ κάζεζε θαηά ηελ εξγαζία δηαθξίλεηαη: α) ζηελ 

ηπραία, κε ζθφπηκε θαη ζησπεξή (implicit) κάζεζε, ε νπνία ζπκβαίλεη σο 

επαθφινπζν ηεο εξγαζίαο θαη β) ζηε ζθφπηκε, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κάζεζε, ε 
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νπνία απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο εμεηδίθεπζεο (expertise), κε ηξία θχξηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία: i) ηε ζεσξεηηθή γλψζε, ii) ηελ πξαθηηθή γλψζε (ηερλνγλσζία ή 

δεμηφηεηεο) (know-how, skills) θαη iii) ηελ απηνθαζνξηδφκελε γλψζε (self-regulative 

knowledge) πνπ πεξηιακβάλεη κεηαγλσζηηθέο θαη δεμηφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο 

(metacognitive & reflective skills) (Collin and Tynjala, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

κάζεζε θαηά ηελ εξγαζία πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ζπλδέεηαη κε 

ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, είλαη ζθφπηκε, θαζψο «πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηππηθή θαζνδήγεζε ή επνπηεία θαη 

αμηνιφγεζε, ελψ ε κάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, είλαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο άηππε.» (Collin and Tynjala, 2003: 338). 

 

1.3. Απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ «κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο», «απαζρνιεζηκφηεηα», «ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απνθνίησλ», 

«βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε», «ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο» 

Οη πνηθίιεο κνξθέο κεηάβαζεο αξρηθά απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη θαηφπηλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο κνξθέο εξγαζίαο απνηεινχλ έλα 

αδηακθηζβήηεην θαηλφκελν ησλ ζχγρξνλσλ θαη δηαξθψο εμειηζζφκελσλ θνηλσληψλ, 

ην νπνίν επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ λέσλ. Θέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε θαη απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ν βαζκφο απφθηεζεο εξγαζηαθψλ πξνζφλησλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

αξρηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Πακπνχξε 2011: 

512-513).  

Ζ έλλνηα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο απνδεηθλχεηαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη απνηειεί γηα ην άηνκν κηα δπλαηφηεηα ε νπνία αληηκεησπίδεηαη 

νιηζηηθά θαη φρη κεξηθψο, αλαπηχζζεηαη δηαξθψο κέζα ζην ρξφλν, εμειίζζεηαη θαη 

βνεζά ην άηνκν λα βξεη εξγαζία θαη λα πεηχρεη ζην επάγγεικα ή ζηα επαγγέικαηα 

πνπ επέιεμε. Πεξηιακβάλεη δε ην ζχλνιν ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ φζν θαη ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν εξγαδφκελνο θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε 
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κεγάιν βαζκφ απφ ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απηφο αλέπηπμε. (Πακπνχξε 

2011: 515). Ζ  απαζρνιεζηκφηεηα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ππνζχλνιν ηεο 

επηδησθφκελεο κεηαζρεκαηίδνπζαο δηά βίνπ κάζεζεο (transformative lifelong 

learning), ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

φρη σο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπο  (Harvey, 2000: 3-4). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ πςειή 

πξνζθνξά απφ ηε κηα θαη ηε ρακειή δήηεζε, απφ ηελ άιιε, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Ζ αλεξγία ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη 

ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Δπίζεο, 

ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο 

εηεξναπαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ζε εξγαζίεο θαηψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 

Σέινο, παξαηεξείηαη κηα αλαληηζηνηρία ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε απηέο πνπ απνθηψληαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε απφ ηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ παίδεη πιένλ ηνλ θπξηφηεξν ξφιν 

ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, κε εμαίξεζε ηηο επηζηήκεο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο κεραληθήο, 

αιιά κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

κε βάζε ηα νπνία θξίλεηαη εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ ε θαηαιιειφηεηα ελφο 

ππνςεθίνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο (Πακπνχξε 2011: 

516-520).  

Αλαιπηηθφηεξα ζα εμεηάζνπκε ακέζσο παξαθάησ ηηο επηκέξνπο έλλνηεο ηεο 

«κεηάβαζεο» (transition), ηεο «απαζρνιεζηκφηεηαο» (employability) θαζψο θαη ησλ 

θνκβηθψλ «δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (basic skills, key competences). 

Ζ  έλλνηα ηεο «κεηάβαζεο»  (transition) 

Οη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο
11

 πνπ ζπκβαίλνπλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ επεξεάζεη, φπσο είλαη θπζηθφ, ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν έρνπλ επηδξάζεη ζηελ 

                                                             
11 Όπσο είλαη ε δηεζλνπνίεζε, ε επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε αχμεζε ηεο 

άηππεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη αιιαγέο ζηα επίπεδα απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ γηα ηα δηάθνξα 

επαγγέικαηα θά. (Βι. ζρεηηθά Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο: http://www.pi-

schools.gr/programs/par/p2.html, Ζκεξνκελία αλάθηεζεο 29/12/2008). 
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απαζρφιεζε ησλ λέσλ, ησλ νπνίσλ ε ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο έγηλε πνιχ επάισηε, 

ελψ ε έληαμή ηνπο ζ' απηήλ είλαη πνιχ πην δχζθνιε θαη πξνβιεκαηηθή.  

ην πιαίζην απηφ ησλ δηαξθψλ αιιαγψλ, ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία 

δηαδξακαηίδεη ε «κεηάβαζε»
12

, φξνο ν νπνίνο παιαηφηεξα εμέθξαδε ηνλ παξαδνζηαθφ 

δξφκν κεηαθίλεζεο απφ ην ζρνιείν απεπζείαο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Χζηφζν, 

ζήκεξα έρεη δηεπξπλζεί θαη εθθξάδεη ηνπο πνηθίινπο δξφκνπο πνπ αθνινπζνχλ νη λένη 

κεηαθηλνχκελνη κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α.
13

 (1998), ν ρξεζηκνπνηνχκελνο, πιένλ, φξνο 

«Μεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε/αξρηθή θαηάξηηζε ζηελ εξγαζία» αλαθέξεηαη ζε κηα 

πεξίνδν κεηάβαζεο, ε νπνία αξρίδεη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη θζάλεη κέρξη δχν-ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ. 

ήκεξα είλαη απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη ε κεηάβαζε είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο θαη 

κπνξεί λα επηθπιάζζεη θηλδχλνπο γηα ηνπο λένπο, ηφζν γηα εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ 

απαζρφιεζε πξηλ ή ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

φζν θαη γηα εθείλνπο νη νπνίνη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (ΣΔ). Με άιια ιφγηα, ε κεηαθίλεζε απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

εξγαζία είλαη κία απφ ηηο πνιιέο πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα θάλνπλ νη λένη ζηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπο (Πακπνχξε 2011: 512). 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο απνηειεί κία θξίζηκε θάζε ηφζν γηα ηε δσή ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά 

φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο είλαη θνηλσληθνί-ζπιινγηθνί θαη αηνκηθνί-

ςπρνινγηθνί. Αθελφο θαηά ην ζηάδην απηφ νη λένη εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία ησλ 

ελειίθσλ αλαπηχζζνληαο ηηο επαγγεικαηηθέο, ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη αθεηέξνπ, κε ηελ έληαμή ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη επνκέλσο ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ ζηελ νπνίεο 

αλήθνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε 

                                                             
12 Ζ ζπδήηεζε γηα ηε κεηάβαζε ησλ λέσλ απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία άξρηζε ηφηε, θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη σο επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Μάιηζηα ν φξνο ζηελ 

μέλε βηβιηνγξαθία βξίζθεηαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, σο „transitions‟ (κεηαβάζεηο), πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζεη ηφζν ην πιήζνο φζν θαη ηελ πνηθηιία ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. (Βι. ζρεηηθά Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο, φπ.π.). 

13 OECD (1998). Thematic Review: The transition from initial education to working life, Interim 

comparative report, Paris, ζην Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο, φπ.π.. 
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ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπκβάιιεη «ζηελ ςπρνινγηθή νινθιήξσζε θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο θαη πιεξφηεηαο, βαζηθνί φξνη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε 

απηνπξαγκάησζεο ησλ αλζξψπηλσλ ππάξμεσλ, θαηά ηε ζεσξία ηνπ Maslow (1970)» 

(Καζζσηάθεο, 2010: 322). Δπηπιένλ, θαζψο «ε εξγαζία απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

πιηθή αλαπαξαγσγή ηνπ αλζξψπνπ» (Παπαδεκεηξίνπ, 1996: 23), ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ε κεηάβαζε ησλ λέσλ ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή θαη γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε εξγαζία είλαη κηα «απιή παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα», θαζψο επεξεάδεη ην άηνκν θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, εθφζνλ κέζσ ηεο εξγαζίαο ιακβάλνπλ ρψξα νη ζρέζεηο 

ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία (Παπαδεκεηξίνπ, 1996: 23-24).  

Καηά ζπλέπεηα, ε «κεηάβαζε» απνηειεί αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο φισλ 

εθείλσλ ησλ θνξέσλ νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα ραξάζζνπλ θαη αζθνχλ εθπαηδεπηηθή 

ή/θαη εξγαζηαθή πνιηηηθή, φπσο είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, εθπαηδεπηηθνί θνξείο, δηάθνξνη νξγαληζκνί, Ηλζηηηνχηα, Δλψζεηο 

Δξγνδνηψλ θαη Δξγαδνκέλσλ, θ.ιπ.. Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε θαη 

απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν βαζκφο απφθηεζεο εξγαζηαθψλ 

πξνζφλησλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη αξρηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε 

ζπκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Μάιηζηα, ν ΟΟΑ
14

 (2000) πξνηείλεη σο βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ „ζπζηήκαηνο κεηάβαζεο‟ ηελ πγηή 

νηθνλνκία, ηε ζχλδεζε αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο 

δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηα δίθηπα 

αζθάιεηαο γηα ηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ (π.ρ. καζεηέο πνπ δελ νινθιεξψλνπλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) θαη έλα αλεπηπγκέλν δίθηπν ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

ήκεξα ζηε ρψξα καο νη ζπζηεκαηηθφηεξεο πξνζπάζεηεο ζπιινγήο θαη 

κειέηεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηάβαζε γίλνληαη απφ ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην 

Απαζρφιεζεο (ΔΠΑ), ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΔΤΔ) θαη 

απφ Δθπαηδεπηηθνχο θνξείο. ηελ πεξηνρή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα 

                                                             
14 OECD (2000). Thematic Review: The transition from initial education to working life: making 

transitions work, OECD, Paris, ζην Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο, φπ.π.. 
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Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ δηεμάγνπλ έξεπλεο απνθνίησλ γηα ηε ζπιινγή 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ
15

 (Πακπνχξε, 2011: 513). 

 

 

Ζ  έλλνηα ηεο «απαζρνιεζηκφηεηαο» (employability)   

Δμαηηίαο ηεο θνκβηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ παξνχζα κειέηε ε έλλνηα 

ηεο „απαζρνιεζηκφηεηαο‟, ζα ηελ αλαιχζνπκε ζχληνκα θαη θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηεθηηθά ακέζσο παξαθάησ. Έηζη, ινηπφλ, ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ „απαζρφιεζε‟ (employment) θαη „απαζρνιεζηκφηεηα‟ 

(employability), θαζψο ε πξψηε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο, ε νπνία 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο ή νη πξαθηηθέο πξφζιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα απηή 

θ.ν.θ., ελψ ε δεχηεξε ζπληζηά κηα επξχηεξε ηδηφηεηα, έλα είδνο „πεξηνπζίαο‟ γηα ην 

άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Ζ. Βαζίιεην, ε πληνληζηηθή Οκάδα Πξνψζεζεο ηεο 

Απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ Φνηηεηψλ (The Enhancing Student Employability Co-

ordination Team -ESECT-) νξίδεη ηελ „απαζρνιεζηκφηεηα‟ σο: «Έλα ζχλνιν 

επηηεπγκάησλ, αληηιήςεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα 

νπνία βνεζνχλ ηα άηνκα λα βξνπλ εξγαζία θαη λα πεηχρνπλ ζην επάγγεικα πνπ 

επέιεμαλ» (Harvey and Bowers-Brown 2003: 107).  

Ζ έλλνηα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κέζα ζ‟ έλα αξθεηά 

δηεπξπκέλν ελλνηνινγηθά πιαίζην θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, θαζψο ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία ζεσξείηαη φηη ηελ ζπλζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ είλαη: α) νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο, β) νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, γ) ηα θίλεηξα θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο (ΗΟΒΔ, 2006: 2-3). Αθφκε, ζχκθσλα κε κία άιιε άπνςε,  είλαη 

ζθφπηκν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο «…λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα είλαη θάπνηνο 

απαζρνιήζηκνο, λα κπνξεί δειαδή λα βξίζθεη δνπιεηά ή λα δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ, φρη 

γηαηί έηζη επηβάιιεη ε λνκνζεζία ή φπνηα θξαηηθή ή ζπλδηθαιηζηηθή πίεζε, αιιά γηαηί νη 

γλψζεηο ηνπ θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπ δεηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (Katsanevas, 2004: 

8). 

πλνςίδνληαο, επνκέλσο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ζα ιέγακε φηη «ε 

‘απαζρνιεζηκφηεηα’ απνηειεί γηα ην άηνκν κηα δπλαηφηεηα ε νπνία αληηκεησπίδεηαη 

                                                             
15 Βλ. ςχετικά Παρατηρητήριο Μετάβαςησ, όπ.π. 
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νιηζηηθά θαη φρη κεξηθψο θαη αλαπηχζζεηαη δηαξθψο κέζα ζην ρξφλν, εμειίζζεηαη θαη 

βνεζά ην άηνκν λα βξεη εξγαζία θαη λα πεηχρεη ζην επάγγεικα ή ζηα επαγγέικαηα πνπ 

επέιεμε. Πεξηιακβάλεη δε ην ζχλνιν ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

φζν θαη ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν εξγαδφκελνο θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

θίλεηξα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απηφο αλέπηπμε» (Πακπνχξε, 2011: 515). 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε επξχηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ε 

απαζρνιεζηκφηεηα σο έλλνηα, ζα αλαθεξζνχκε ζχληνκα ζε πέληε δηαζηάζεηο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Harvey and Bowers-Brown (2003: 107): 

 ρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ θαη 

φρη κφλν κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εχξεζεο εξγαζίαο 

 Γελ δηαρσξίδεηαη απφ ηε κάζεζε θαη ηελ παηδαγσγηθή αιιά αλαπηχζζεηαη 

κέζα απφ ηελ „θαιή κάζεζε‟ 

 Οη εξγνδφηεο αλαδεηνχλ επέιηθηνπο εξγαδoκέλνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ λα εμειηρζεί κέζα ζ‟ έλα πιαίζην αιιαγψλ 

 Ζ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλαπηχζζεη έλα ζχλνιν πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηεο 

 Όιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαπηχζζνπλ 

κηα ελζσκαησκέλε, ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα απαζρνιεζηκφηεηαο.  

Απφ φζα πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ε έλλνηα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε κία άιιε πνιχ ζεκαληηθή ζχγρξνλε έλλνηα, απηή ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη κάιηζηα απνηειεί ηε ιέμε-θιεηδί γηα ηε δεχηεξε, 

θαζψο ε ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ δελ αθνινπζεί πιένλ κία αλνδηθή επζχγξακκε 

πνξεία, φπσο ζην παξειζφλ, αιιά είλαη αβέβαηε, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηηο 

αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο φζν θαη ηηο ελαιιαγέο κεηαμχ εξγαζίαο θαη αλεξγίαο. Μέζα 

ινηπφλ ζ‟ απηέο ηηο ξεπζηέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο απνθηά 

κεγάιε ζεκαζία ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε αγνξά εξγαζίαο, 

δηαρεηξηδφκελν ην ίδην ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία ηφζν ε επαγγεικαηηθή φζν θαη 

ε πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ απνηειεί «πξνζσπηθή ππφζεζε» γηα ην άηνκν, ην 

νπνίν, σο «δξσλ» ππνθείκελν, πξνζπαζεί ζπλερψο λα εμειηρζεί θαη λα πξνζαξκνζζεί 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε αγνξά εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
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παξακείλεη «πάληα επίθαηξν θη ειθπζηηθφ γηα ηελ αγνξά» (Παιαηνρσξηλνχ, Πακπνχξε, 

Παπαβαζηιείνπ & Σζηαγθαλά, 2015: 4-6; Υαξνθνπάθε, 2006: 77).  

Πξνθεηκέλνπ, φκσο, ην άηνκν λα εμαζθαιίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηά ηνπ, ζα πξέπεη αθελφο λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ηε δηά βίνπ 

απηφ-δηαρεηξηδφκελε κάζεζε, δειαδή λα αλαλεψλεη θαη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηηο 

γλψζεηο ηνπ, θαη αθεηέξνπ λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ ηελ έληαμή ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηέο είλαη νη ιεγφκελεο 

θνκβηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ δεμηφηεηεο, νη 

επνλνκαδφκελεο θαη «δεμηφηεηεο ηαδηνδξνκίαο» (Υαξνθνπάθε, 2006: 77), ηηο νπνίεο 

ζα εμεηάζνπκε ακέζσο παξαθάησ.  

Καζψο ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ σο έλλνηα θαη σο πξαθηηθή έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη κάιηζηα πξνσζείηαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ζην πιαίζηφ ηεο ζε πνιιέο ρψξεο, παξαθάησ, ζην Κεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα πψο ζπλδέεηαη ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνσζείηαη ε έλλνηα 

ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο κέζα απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ή αιιηψο φπσο είλαη επξχηεξα 

γλσζηά ζηελ Διιάδα, ησλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο. 

«Γεμηφηεηεο θαη Ηθαλφηεηεο απνθνίησλ», «Βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ 

κάζεζε» 

Πνηθίια είλαη ηα δεκνζηεπκέλα θείκελα, νη κειέηεο θαη νη έξεπλεο αλαθνξηθά 

ηφζν κε ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο «βαζηθέο δεμηφηεηεο» (basic 

skills), «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο», «ηθαλφηεηεο-θιεηδηά ή 

θνκβηθέο ηθαλφηεηεο» (key-competencies) φζν θαη κε ηε κεηάθξαζε απηψλ ησλ 

φξσλ
16

. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη αθελφο ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη γηα ηνπο 

                                                             
16 Δλδεηθηηθά γηα ηελ ρξνληθή θαη λνεκαηηθή εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο βι. 
Υαξνθνπάθε  Α. (2006). «Αλάπηπμε θνκβηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πξνθιήζεηο θαη λέεο πξαθηηθέο». ην Βιαράθε, Φ., Γαβξηήι, Α., ακντιεο 

& Σεηξαδάθνπ, . (επηκ.)  Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Δ.Δ.Δ.Π.-ΔΛ.Δ.Τ.Π., ζ. 75-97. Δπίζεο, 

ζην Καξαιήο, Θ., Παπαδάθεο, . & Φξαγθνχιεο, Η. (επηκ.). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Κνηλσληθέο 

Γεμηφηεηεο. Πξαθηηθά 2
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Αζήλα, 16-18 Γεθεκβξίνπ 2005, βι. ζρεηηθά ηα άξζξα ησλ: Κφθθνπ, Α. (2005) «Να αλαπηχμνπκε ηηο 
Κνηλσληθέο Ηθαλφηεηεο; Γηα πνην ιφγν θαη κε πνηνλ ηξφπν;», ζ. 5-23, Παπαβαζηιείνπ – Αιεμίνπ 
Ησάλλα (2005). «Γεμηφηεηεο-Κιεηδηά & Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο ζηε δηά βίνπ πκβνπιεπηηθή 

ηαδηνδξνκίαο», ζ. 171-183, ηακπνπιή, Μ. (2005). «Ζ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα. Απνηειέζκαηα έξεπλαο αλαγθψλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ ηεο Βφξεηαο 
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παξαπάλσ φξνπο απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία, φπσο είλαη ηα Οηθνλνκηθά ηεο 

Δξγαζίαο, ε Κνηλσληνινγία, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο, ε Κνηλσληνινγία ηεο 

Δξγαζίαο, ε Φπρνινγία θ.ά. (Δπζηξάηνγινπ, 2005: 25-26) θαη αθεηέξνπ απνθαιχπηεη 

ηε ζεκαζία θαη ηελ επηθαηξφηεηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη φξνη απηνί γηα ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Καη κνινλφηη ηηο ηειεπηαίεο 

πεξίπνπ ηξεηο δεθαεηίεο «παξαηεξείηαη επξεία ζχκπησζε ζπκπεξαζκάησλ εξεπλψλ, 

θαζψο θαη απφςεσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πνιηηψλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θπξίσο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ηεο δσήο […] εληνχηνηο ην 

δήηεκα δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν» (Κφθθνο, 2005: 5-6, 8). 

Παξνπζηάδνληαο κε ζπληνκία ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ζηε ρξήζε ησλ φξσλ, 

ζηαδηαθά κεηαθηλεζήθακε απφ ηνλ ζηελφ φξν «βαζηθέο δεμηφηεηεο» (basic skills) πνπ 

επηθξαηνχζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 (Παπαβαζηιείνπ – Αιεμίνπ, 2005: 173) 

ζηνλ φξν «ηθαλφηεηεο» (competencies) ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Μάιηζηα ε απφθηεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ – θιεηδηψλ (key-competencies) απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηέζεθε σο 

«βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο πλφδνπ ηεο 

Ληζζαβψλαο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν: α) ηελ πξνζσπηθή πιήξσζε θαη 

αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (πνιηηηζκηθφ θεθάιαην) β) ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε θαη ηελ ελζσκάησζε (θνηλσληθφ θεθάιαην) θαη γ) ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα (αλζξψπηλν θεθάιαην)». (Παπαβαζηιείνπ – Αιεμίνπ, 2005: 172-

173).  Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. (2003), νη ηθαλφηεηεο-θιεηδηά είλαη 

θαζνιηθέο, εθφζνλ «πξέπεη λα έρνπλ εθαξκνγή ζε φιεο ηηο πεξηνρέο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο: ζηε γεληθή-ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ελειίθσλ, ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ» 

(Παπαβαζηιείνπ – Αιεμίνπ, 2005:174).  

Αλαθνξηθά κε ηηο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» θαη ηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπο, θαζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Daniel Goleman, ν νπνίνο, ζηα 

δχν βηβιία ηνπ πνπ έγηλαλ δεκνθηιή (Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, 1996 θαη Ζ 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ζην Υψξν ηεο Δξγαζίαο, 1999) ππνζηεξίδεη φηη ν 

                                                                                                                                                                              
Διιάδαο», ζ. 101-112,  Δπζηξάηνγινπ, Α. (2005). «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη 

Δπειημίεο ζηηο Αγνξέο Δξγαζίαο», ζ. 25-37. 
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λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη δχν είδε δεμηνηήησλ: α) ηηο πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

είλαη ε απηνεπίγλσζε, ε απηνξξχζκηζε θαη απηνελεξγνπνίεζε θαη β) ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: i) ηελ ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα κπαίλεη ζηε ζέζε ησλ άιισλ θαη λα θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ρεηξίδεηαη δεκηνπξγηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νκάδα θαη ii) πνηθίιεο 

δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, φπσο είλαη ε δεμηφηεηα ρεηξηζκνχ 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ, επηθνηλσλίαο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο, επίιπζεο δηαθσληψλ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ (Κφθθνο, 2005: 8-9). 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2001), νη δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλαδεηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε εξγαδφκελνο αλεμάξηεηα απφ ηα 

ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρεη, δηαθξίλνληαη ζε «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» θαη «νξηδφληηεο 

δεμηφηεηεο» (ηακπνπιήο, 2005: 103). Οη «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» αθνξνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα:  

 νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο 

 ρεηξηζκνχ θαηαζηάζεσλ θαη πξνζψπσλ 

 επειημίαο 

 επηθνηλσλίαο 

 ππεπζπλφηεηαο 

 δηαζεζηκφηεηαο 

 εγεζίαο 

 εκπηζηνζχλεο 

 δεκηνπξγηθφηεηαο 

ελψ νη «νξηδφληηεο δεμηφηεηεο» αθνξνχλ ηα αθφινπζα: 

 μέλεο γιψζζεο 

 πιεξνθνξηθή 

 αλαιπηηθή ηθαλφηεηα 

 καζεκαηηθά 

 απηνκάζεζε 

Γηα ηηο «νξηδφληηεο δεμηφηεηεο» γίλεηαη ιφγνο θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνχο ζηελ πκβνπιεπηηθή, νη νπνίνη ηηο θαηαηάζζνπλ ζηηο ιεγφκελεο «δεμηφηεηεο 
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ηαδηνδξνκίαο» πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά ηξεηο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ 

(Υαξνθνπάθε, 2006: 78). ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη «νξηδφληηεο» ή 

«ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο», νη νπνίεο νλνκάδνληαη έηζη, επεηδή αθξηβψο 

αμηνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηελ νπνία απηά 

θαηαιακβάλνπλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ/Τ, ηελ ηθαλφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξφζθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

θαζψο θαη ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ 

«δεμηνηήησλ ηαδηνδξνκίαο» θαη ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο πξννπηηθήο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο, εληάζζνληαη νη ιεγφκελεο «δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο» ή «δηεζλή 

πξνζφληα» ή «επξσδεμηφηεηεο», πνπ απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα «πιέγκα 

δεμηνηήησλ, γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, πξνζφλησλ θαη ζηάζεσλ πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα 

δξα ζε δηαθξαηηθφ, επξσπατθφ ή δηεζλέο επαγγεικαηηθφ επίπεδν» (Υαξνθνπάθε, 2006: 

78-79). ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο», 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία «δεμηνηήησλ ηαδηνδξνκίαο» θαη 

«ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηηο επξχηεξεο 

ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα επξχ 

θάζκα θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

δσή» (Υαξνθνπάθε, 2006: 79). ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη: 

α) λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο: ηθαλφηεηα νξζήο θξίζεο, θξηηηθήο 

αλάιπζεο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο, βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά, ηηο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, ηθαλφηεηα κάζεζεο, απηνκάζεζεο θαη 

απηνδηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηα αλάθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θ.ά. 

β) επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο: αλάιεςε θηλδχλνπ, 

ππεπζπλφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε, ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, 

λεσηεξηζκφο θαη θαηλνηνκία, ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, αληνρή ζηελ πίεζε 

θ.ά. 

γ) δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ζην πεδίν ηνπ 

management: δεμηφηεηα επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο, ππεπζπλφηεηα, 

απηνδηαρείξηζε, αλάιεςε επζχλεο, δεκηνπξγηθή πξσηνβνπιία θ.ά. 

δ) δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο: ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

νκάδα, ζε νκαδηθή ή δηαδηθηπαθή εξγαζία, ζπκκεηνρηθφηεηα, αλνρή, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ρεηξηζκφο ζπγθξνχζεσλ θ.ά.  
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ε) άιιεο: ηθαλφηεηα νξγάλσζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο 

απηφλνκεο εξγαζίαο, ηθαλφηεηα απζχπαξθηεο δξάζεο, ηθαλφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιίαο (Υαξνθνπάθε, 2006: 79-80). 

πλνςίδνληαο φζα πξνεγήζεθαλ, θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

νη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εξγαδφκελνη ζήκεξα 

θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 1. 

Όιεο νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο εληάζζνληαη ζηηο ιεγφκελεο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο, πηνζεηήζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη «…είλαη εθείλεο ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη φινη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε, ηελ ελεξγφ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007:3).  Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη νθηψ 

θαη νξίδνληαη «…σο έλαο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαηάιιεισλ 

γηα ην επξχηεξν ζπγθείκελν…» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007:3): 

1. Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα 

2. Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο 

3. Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία 

4. Φεθηαθή ηθαλφηεηα 

5. Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (learning to learn) 

6. Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε 

7. Πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 

8. Πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε   

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ηα 

αθφινπζα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2007: 4-12): 

1. Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, ε νπνία νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα 

έθθξαζεο θαη εξκελείαο ελλνηψλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη γεγνλφησλ θαη ε 

ηθαλφηεηα γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απαηηεί ην άηνκν λα γλσξίδεη ην βαζηθφ ιεμηιφγην, ηε 

ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο. Πεξηιακβάλεη γλψζε 

βαζηθψλ ηχπσλ ιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο, ελφο θάζκαηνο ινγνηερληθψλ θαη κε 

θεηκέλσλ, ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνξθνινγία ηεο γιψζζαο θαη ηεο πνηθη- 
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Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ 

Οξηδφληηεο 

δεμηφηεηεο 

Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο 

Πξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο 

Άιιεο δεμηφηεηεο 

& ηθαλφηεηεο
17

 

- μέλεο γιψζζεο 

- ρξήζε Ζ/Τ 

- απνηειεζκαηηθή     

αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

- πξφζθηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

- αλαιπηηθή 

ηθαλφηεηα 

- καζεκαηηθά 

- απηνκάζεζε 

 

(OECD, 2001, ζην 

ηακπνπιήο, 2005: 

103 & Υαξνθνπάθε, 

2006: 78) 

 

- ελζπλαίζζεζε 

- ρεηξηζκφο  

ζπλαηζζεκάησλ, 

θαηαζηάζεσλ θαη 

πξνζψπσλ 

- ρεηξηζκφο ζρέζεσλ 

αηφκνπ  

- επηθνηλσλία 

- δηαπξαγκάηεπζε 

- επίιπζε δηαθσληψλ 

- νκαδηθή  ζπλεξγαζία 

γηα επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ 

- επειημία 

- ππεπζπλφηεηα 

- δηαζεζηκφηεηα 

- εγεζία 

- δεκηνπξγηθφηεηα 

(OECD, 2001, ζην 

ηακπνπιήο, 2005: 

103; Goleman, 1996, 

1999 ζην Κφθθνο, 

2005: 8-9 & 

Υαξνθνπάθε, 2006: 

78) 

- απηνεπίγλσζε 

- απηνξχζκηζε 

- απηνελεξγνπνίεζε 

   

(Goleman, 1996, 

1999 ζην Κφθθνο, 

2005: 8-9 

- κέξηκλα θαη 

ζεβαζκφο γηα ηνπο 

άιινπο 

- ζέιεζε γηα 

ππεξπήδεζε 

ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ 

- επζχηεηα 

 

(OECD, 2002, 

CEDEFOP, 2001, 

2002, 2003 ζην 

Κφθθνο, 2005: 9) 

 

Πεγή: ηακπνπιήο, 2005: 103; Υαξνθνπάθε, 2006: 78; Κφθθνο, 2005: 8-9. 

  

                                                             
17 ηηο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνληαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ. χκθσλα κε 

ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, «ν ζχγρξνλνο πνιίηεο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη νθηψ 

δέζκεο ηθαλνηήησλ – θιεηδηψλ», κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο  (Κφθθνο, 

2005: 9). 
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ιφηεηαο ησλ ρξήζεσλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο θαη ρξήζεο δηαθφξσλ εηδψλ θεηκέλσλ, ηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή  θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. 

2. Δπηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο ή δηαπνιηηηζκηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

εθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηελ θαηνρή 

δεμηνηήησλ, φπσο απηέο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο.  

3. Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία, ε νπνία είλαη ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο καζεκαηηθψλ 

ζπιινγηζκψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη ε 

ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γλψζεσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο εμήγεζεο 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδνληαη εξσηήκαηα θαη λα εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα ζηνηρεηνζεηεκέλα. Πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα  ρξήζεο καζεκαηηθψλ 

ηξφπσλ ζθέςεο θαη παξνπζίαζεο, θαιή γλψζε αξηζκψλ, δνκψλ θαη βαζηθψλ πξάμεσλ 

θαη καζεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ, 

γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηηο ζεκειηψδεηο επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην θπζηθφ 

θφζκν, ηθαλφηεηα ρξήζεο ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη κηα ζηάζε θξηηηθήο απνδνρήο θαη πεξηέξγεηαο. 

4. Φεθηαθή ηθαλφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη θξηηηθφ πλεχκα, δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα έξεπλαο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πξνζθηεζείζαο  πιεξνθνξίαο. 

5. Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο 

θαη επηδίσμεο ηεο κάζεζεο κε ηελ θαηάιιειε ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαδήηεζεο ζπκβνπιψλ, πιεξνθνξηψλ ή ζηήξημεο. εκαληηθή είλαη ε χπαξμε 

θηλήηξσλ θαη απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ επηδίσμε ηεο κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα καζαίλεη «πψο λα καζαίλεη» θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. εκαληηθή είλαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ-δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ θαη ε αλαδήηεζε θαηάιιειεο 

θαζνδήγεζεο.  

6. Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο, δηαπξνζσπηθέο 

θαη δηαπνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πνιίηε. 

Καιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αηφκνπ θαη ην βνεζνχλ λα 
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ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

δσή θαη ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

θιίκα εκπηζηνζχλεο, ηε ζπλεξγαζία, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα. 

7. Αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα κεηαηξέπεη ηηο ηδέεο ζε δξάζε. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, 

θαηλνηνκία, αλάιεςε ξίζθνπ, ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ, ε εγεηηθή ζηάζε, δηαπξαγκάηεπζε, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ελεξγφ ζηάζε, 

ζηνρνπξνζήισζε, αλεμαξηεζία θαη θαηλνηνκία ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή, 

αλάπηπμε θηλήηξσλ. Βνεζά ην άηνκν εηδηθά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ 

επίγλσζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. 

8. Πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζε έλα 

θάζκα κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ επίγλσζε ηεο ηνπηθήο, 

εζληθήο θαη επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ θφζκν, 

ηελ ηθαλφηεηα ζπζρεηηζκνχ ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη εθθξαζηηθψλ απφςεσλ ηνπ 

αηφκνπ κε ηηο γλψκεο άιισλ, ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Απφ ηηο παξαπάλσ νθηψ βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο 

εμήο πέληε: επηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο, ςεθηαθή ηθαλφηεηα, κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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Κεθάιαην 2. Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 

Απφ ην επξχηαην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ εξγαζία απηή ην 

ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί εηδηθφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμέιημε θαη ηα αληηθείκελά ηεο,  ζηα είδε θαη ηηο κνξθέο ηεο, ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηέινο ζηα κνληέια αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

2.1. Ζ εμέιημε θαη ηα αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο  

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, σο έλαο λένο θιάδνο ηεο Παηδαγσγηθήο, θαηαθηά 

ζπλερψο έδαθνο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε πνηθίισλ ζρεηηθψλ 

άξζξσλ θαη κειεηψλ. Έρεη ζπλδεζεί κάιηζηα κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, γηα 

ηελ νπνία παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ θπξίσο απφ ην 1960 (Παπαλανχκ, 1985: 

13). πλήζσο ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε πξνζεγγίδεηαη σο πξνο ηελ έθβαζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο πνπ είραλ ηεζεί 

(Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 27). 

Ζ αμηνιφγεζε σο επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε μεθίλεζε απφ ηελ εθπαίδεπζε, κε 

αληηθείκελν ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο Ζ.Π.Α. (Γξακκαηηθφπνπινο, 

2006: 239). Γηα πνιιά ρξφληα ε αμηνιφγεζε ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηελ εμέηαζε θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη πην πξφζθαηα θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Kellaghan et al., 2003: 3; Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 70; 

Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 27; Καζζσηάθεο 1989: 615). Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

φςεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηηο νπνίεο αθνξά θαη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηξέθεηαη ε 

αμηνιφγεζε, κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεγεσξγίνπ (2001: 70) «… κε δεδνκέλν σζηφζν φηη ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί ηε βαζηθφηεξε δηαδηθαζία, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο -κε άιια ιφγηα φηη ε αλακφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνιφγεζε- πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο». Έηζη, ζπλνιηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

αληηθείκελα ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ: νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, νη 

κέζνδνη θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (curicculum), ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, έλα 
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εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε επίπεδν εζληθφ ή αθφκε θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζην ζχλνιφ ηνπ (Παπαλανχκ, 1985: 14; Kellaghan et al., 2003: 1; Καζζσηάθεο, 

1989: 615). 

ε φ,ηη αθνξά ηα πεδία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, απηή ιακβάλεη ρψξα 

ζε φια ηα επίπεδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαο ηηο αηνκηθέο 

αμηνινγήζεηο καζεηψλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηηο αμηνινγήζεηο 

πξνγξακκάησλ θαη ζρνιείσλ, ηηο εζληθέο αμηνινγήζεηο θαη θζάλεη  κέρξη ηηο δηεζλείο 

ζπγθξίζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Kellaghan et al., 2003: 1). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε αλαπηχζζεηαη πξνο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: α) ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη απφ θπβεξλήζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνχο 

θ.ά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη κειέηεο αμηνιφγεζεο ζπλήζσο εθπνλνχληαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν, εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο εγεζίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε 

θεληξηθψλ απνθάζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

εληάζζεηαη ζ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε, β) ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Δδψ εληάζζνληαη θπξίσο νη αμηνινγήζεηο πνπ 

εθπνλνχληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη γεληθά ζηηο αγγινζαμσληθέο ρψξεο, φπσο 

είλαη ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζρνιείσλ θαη γεληθφηεξα 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη γ) ηελ εμαηνκηθεπκέλε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ά. Ζ εμαηνκηθεπκέλε αμηνιφγεζε έρεη 

αλαπηπρζεί θπξίσο ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Βεξγίδεο 2001: 46). 

Έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί -πεξηζζφηεξν ζηελνί ή επξχηεξνη- γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Popham (1975) «εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ παηδαγσγηθψλ θαηλνκέλσλ» θαη ζηφρνο 

ηεο είλαη ε βειηίσζε ή ε εθ λένπ εθαξκνγή ηνπο (Παπαλανχκ, 1985: 14). χκθσλα 

κε ηνπο Worthen and Sanders (1973) ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ζπλίζηαηαη ζηελ  

«πξνζπάζεηα γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ θξίζε ηεο αμίαο 

ελφο πξνγξάκκαηνο, κηαο δηαδηθαζίαο, ελφο πξντφληνο, ελφο απνηειέζκαηνο, ελφο 

ζθνπνχ, ή ηεο πηζαλήο ρξεζηκφηεηαο θάπνησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ» (Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 28). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ Provus (1971) νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θαζνξίδνληαη: α) ηα πξφηππα θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

β) ε ζρέζε αλάκεζα ζηα πξφηππα θξηηήξηα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
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γ) αμηνπνηνχληαη νη παξαγφκελεο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθνξνπνίεζεο 

είηε ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε ησλ θξηηεξίσλ (Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 28). 

Σέινο, ν Γεκεηξφπνπινο (1998
4
: 30) νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε σο 

ηε «ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, 

άηνκα, κέζα, πιαίζηα ή απνηειέζκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ εθηηκνχληαη κε 

βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζα θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο». 

ε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο αμηνινγήζεσλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηξία 

είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία μερσξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε: 

α) δηακνξθψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα ηεζη θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

απφ ηε κηα κεξηά θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηελ άιιε β) θαζψο ε εθπαίδεπζε είλαη ε θπξίαξρε θνηλσληθή 

ππεξεζία ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο θαη  επεξεάδεη ή θηινδνμεί λα επεξεάδεη 

ζρεδφλ θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο, ην θνηλφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη νη ελδηαθεξφκελνη / 

εκπιεθφκελνη (stakeholders) έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε 

θαη γ) νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε 

σο αμηνινγεηέο, σο απνδέθηεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη σο ελδηαθεξφκελα κέιε 

(stakeholders) (Kellaghan et al., 2003: 3). 

Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο, -έλλνηεο ζηηο νπνίεο ε 

ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο- πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Ralph 

Tyler (1930) πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 80 ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε αληηθείκελν 

κειέηεο θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, είρε κηα ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αμηνιφγεζεο σο ελφο εζσηεξηθνχ, ελζσκαησκέλνπ ηκήκαηνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. Κχξην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο γηα πνιιά ρξφληα παξέκελαλ θπξίσο νη 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σν ελδηαθέξνλ ζηξεθφηαλ θπξίσο ζηε ρξήζε ησλ ηεζηο θαη 

επεξεαδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ςπρνκεηξία. (Kellaghan et al., 2003: 2; 

Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 70; Καζζσηάθεο, 1989: 615).  

Ο Tyler είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζπλεηδεηνπνίεζε ηε ζεκαζία ησλ ζηφρσλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηνλ Tyler αμηνιφγεζε είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ θαηά 

ηνλ νπνίν νη ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο έρνπλ επηηεπρζεί
18

. Ο Scriven είλαη αληίζεηνο 

κε εθείλνπο πνπ εμηζψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε κε ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ 

                                                             
18 Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζε αληίζεζε 

κε ην κνληέιν αμηνιφγεζεο ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο (“goal-free”) θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο είηε απηά είραλ επηδησρζεί απφ ηελ αξρή είηε φρη. 
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επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Πξνηείλεη θαηαξρήλ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ, γηαηί «είλαη 

θαλεξφ φηη αλ νη ζηφρνη δελ αμίδνπλ, ηφηε δελ ελδηαθέξεη πφζν έρνπλ επηηεπρζεί» 

(Παπαλανχκ, 1985: 14). 

Ζ πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ αμηνιφγεζε νθείιεηαη ζηηο εγεηηθέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο πξνζπάζεηεο ησλ αμηνινγεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ 1960 θαη 1970. Δθείλν πνπ ζπλέβαιε ζηε δξακαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ αιιαγή 

ζην ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ήηαλ ε απμαλφκελε δήηεζε αμηνιφγεζεο 

πξνγξακκάησλ, ε νπνία έγηλε αλαγθαία εμαηηίαο πνηθίισλ απαηηήζεσλ αμηνιφγεζεο 

πνπ επηβιήζεθαλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξεπλεηηθά έξγα απφ 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη άιινπο θνξείο. Κπξίσο ζηηο ΖΠΑ κηα βηνκεραλία 

πηζηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1800 θαη απνηειεί πιένλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα ζε φιε ηελ Ακεξηθή (Kellaghan et al., 2003: 2). 

Έηζη, ελψ παιηφηεξα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε αμηνιφγεζε είρε επηθεληξσζεί 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

πηζηνπνηνχζαλ ήηαλ ηα εθπαηδεπηηθά εηζεξρφκελα, ην λέν είδνο αμηνιφγεζεο 

ελδηαθεξφηαλ λα δεη ηα πνηθίια απνηειέζκαηα, ελαιιαθηηθά ζρέδηα πξνγξακκάησλ 

θαη ηελ επάξθεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο, νη αμηνινγεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο 

ζηε κέηξεζε θαη ηελ ςπρνκεηξία, αιιά επηπιένλ ρξεζηκνπνίεζαλ δχν άιιεο πεγέο: 

ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηε δηνίθεζε. Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία – ζηελ αξρή 

ε πνζνηηθή θπξίσο θαη αξγφηεξα θαη ε πνηνηηθή – θαζνδεγνχζε ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα εξεπλεηηθά ζρέδηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε. Ζ ζεσξία θαη ε έξεπλα ηεο δηνίθεζεο βνήζεζε ζηε 

βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο 

νπνίεο νη αμηνινγήζεηο είραλ ζρεδηαζζεί γηα λα εμππεξεηήζνπλ, θαζψο θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ (Kellaghan et al., 2003: 2). 

Οη κεγαιχηεξεο πξφνδνη ζηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ζπληειέζηεθε ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα «εμήρζεζαλ» ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, δέθα ή είθνζη 

ρξφληα αξγφηεξα. ηελ Δπξψπε, γηα παξάδεηγκα, ην θχξην ελδηαθέξνλ ήηαλ θαη ζε 

θάπνηεο ρψξεο αθφκα είλαη- ηα ηεζη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ελψ ηα ηεζη θαη 

άιια κέηξα επίδνζεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ζθνπνχο. π.ρ. ηα ηεζη 

άξρηζαλ ζηαδηαθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξα απνηειεζκάησλ άιισλ 
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αληηθεηκέλσλ αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιεία θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θάπνηεο θνξέο παξάιιεια κε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο –ζθνπνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξνγξακκάησλ (Kellaghan 

et al., 2003: 2). 

πλνςίδνληαο φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ζα 

κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη «ε ίδηα ε αμηνιφγεζε απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε 

πεγή αλαηξνθνδφηεζεο, γηα ηελ νκαιή πνξεία θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε νπνηνπδήπνηε 

πξνγξάκκαηνο» (Μαθξή, 2009: 43). 

Παξάιιεια, κε φιε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ε αμηνιφγεζε αλαπηχζζεηαη ζε 

έλα πιήξεο επάγγεικα κε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, πεξηνδηθά θαη επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνχο. Αζθείηαη ζε φινλ ηνλ θφζκν απφ επαγγεικαηίεο 

αμηνινγεηέο ζηα παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, θπβεξλεηηθά ηκήκαηα, ζρνιεία 

θαη ζηε βηνκεραλία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο πιελ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ε εγθιεκαηνινγία, 

ε πγεία θαη ε θνηλσληθή εξγαζία. Κάζε πεξηνρή, παξά ην φηη έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ 

αμηνιφγεζε γεληθψο, έρεη επίζεο κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. (Kellaghan et al., 2003: 

2). 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο θαη νη ηχπνη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη αθνινπζνχλ νη ζπλζήθεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε κεζνδνινγία 

αμηνιφγεζεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

2.2. Μνξθέο θαη ηχπνη ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη αμηνιφγεζεο, αλάινγα κε ηνλ θνξέα, ην άηνκν 

ή ηελ νκάδα θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην θνξέα θαη δηεμάγνπλ ηελ αμηνιφγεζε, 

αιιά θαη αλάινγα κε ην ρξφλν, ην ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη παξνπζίαζεο ησλ πνηθίισλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο. χκθσλα 

κε ηνλ Demunter (2001: 29), ε αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζηελ α) εζσηεξηθή ή 

εμσηεξηθή, β) απηναμηνιφγεζε ή εηεξναμηνιφγεζε, γ) ηειηθή ή ζπλερή θαη 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη δ) ζπκκεηνρηθή ή κε ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε. 

Με γλψκνλα ηνλ θνξέα αμηνιφγεζεο, δειαδή ηε ζέζε ηνπ αμηνινγεηή ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο, απηή δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη απφ εξγαδφκελνπο ζην ππφ 
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αμηνιφγεζε ζχζηεκα, πξφγξακκα ή εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη ζπλίζηαηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, ελψ θαηαιήγεη ζηε 

ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ππφ αμηνιφγεζε αληηθεηκέλνπ (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 238, Δπξπδίθε, 2006: 29; 

Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 150). Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε ηεξαξρηθή 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ζε ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ή απηφ-αμηνιφγεζε. 

Κπξηφηεξεο κέζνδνη ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη: ε ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε, ε 

ελδπλακσηηθή αμηνιφγεζε, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ε έξεπλα δξάζεο θαη ε 

ελεξγφο έξεπλα (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009: 6). Παξαηίζεηαη έλαο απφ ηνπο 

πνιινχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε: 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα ηελ νπνία είλαη αξκφδηνη φζνη εξγάδνληαη ζ‟ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή πξφγξακκα. Ζ δηαδηθαζία δχλαηαη λα 

απνηειείηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ 

ζηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο ιέθηνξεο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαη, γεληθά, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηεο ζχληαμε ηειηθήο έθζεζεο. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθή εθηίκεζε ησλ 

δνκψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηζρχνπλ εληφο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο» (Δπξπδίθε, 2006: 29).  

χκθσλα κε ηνλ Scriven (1991), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ πινπνίεζε 

ηεο ππφ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο θαη είλαη εμσηεξηθά ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 

ζπζηήκαηνο, πξνγξάκκαηνο ή ηδξχκαηνο, κηινχκε γηα εμσηεξηθή αμηνιφγεζε 

(Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 238; Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 150). ηελ πεξίπησζε απηή 

«θνξείο ή άηνκα ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή πξνγξάκκαηνο αμηνινγνχλ 

ηελ παξνρή» (Δπξπδίθε, 2006: 11). Οη ηχπνη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ε επηζεψξεζε, ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη εληνπηζκέλεο κειέηεο 

αμηνιφγεζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009: 5-6). Αλ θαη ζπλεζέζηεξα ε 

απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ εμσηεξηθή θαη ε δηακνξθσηηθή κε ηελ 

εζσηεξηθή, απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληνηε, θαζψο είλαη δπλαηφλ έλαο εμσηεξηθφο 

αμηνινγεηήο λα πξαγκαηνπνηήζεη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάιεςε 

δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά έλαο εζσηεξηθφο αμηνινγεηήο 

είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη κία 
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απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε 

ηειηθψλ θξίζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνιηηηθήο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999: 133). 

Ζ επηινγή κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απαζρνιεί ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ελψ επί ζεηξά εηψλ ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηαπηηδφηαλ 

κε ηελ εμσηεξηθή
.
 σζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη ε ζρεηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία γηα ηα πιενλεθηήκαηα ππέξ ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

(Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 238). Σα πιενλεθηήκαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ζπλνςίδνληαη ζηε χπαξμε πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ αμηνινγεηή 

γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ νξγαληζκνχ, ζηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη 

ν ίδηνοηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

βέβαηα ζηε ζρεηηθή επθνιία ηνπ αμηνινγεηή θαηά ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο γλσξίδεη ηφζν ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή αλήθνπλ 

ε αλεμαξηεζία ηνπ σο πξνο ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, επίζεο ν ίδηνο δελ επεξεάδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ή ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ζθαηξηθφηεξεο γλψζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο 

δηαζέηεη εκπεηξία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνηθίισλ θνξέσλ (Βεξγίδεο & 

Καξαιήο, 1999: 134).  

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ε αχμεζε ηεο 

«γξαθεηνθξαηίαο» θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο φηη ηα ηδξχκαηα δελ έρνπλ 

απμεκέλε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε κία άπνςε,  ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε σο 

πεξηζζφηεξν αθξηβήο θαη απνδνηηθή θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ 

εμσηεξηθή δηαζθάιηζε πνηφηεηαο σο κνλαδηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ε εμσηεξηθή θαη ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ζπλδένληαη ζπρλά ζηελά, κε ηελ εμσηεξηθή ζπρλά λα 

βαζίδεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εζσηεξηθή. Καηά 

ζπλέπεηα, ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ζε επίπεδν ηδξχκαηνο 

(ηεξγίνπ, 2008: 183). Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ε αμηνιφγεζε ελδέρεηαη λα 

ζεσξεζεί σο κηα θαη κφλε δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζηάδην πνπ 

νινθιεξψλεηαη απφ άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα θαη έλα 
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άιιν ζηάδην απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο (Δπξπδίθε, 2006: 11-12). Γηα ην ιφγν 

απηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζπληζηάηαη ζηε Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε 

Γαιιία. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γεξκαλία, νη πξφεδξνη ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή Κνιεγίσλ 

θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ ηεο πξαγκαηνπνίεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, 

εάλ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πεηζζνχλ φηη 

θάηη ηέηνην είλαη αλαγθαίν (Δπξπδίθε, 2006:42). Δπίζεο, ζε αξθεηέο ρψξεο, νη 

θαλνληζκνί νξίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη εμσηεξηθή ή / θαη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε (Δπξπδίθε, 2006:12). Ζ 

θαηάζηαζε παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο θαη ζηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη ζπληζηάηαη ζηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία ηελ 

Κχπξν θαη ηε ινβελία (Δπξπδίθε, 2006: 12). 

πλνςίδνληαο φζα πξνεγήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη δχν απηέο κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ ηε δηελεξγεί-δειαδή εάλ ν αμηνινγεηήο 

είλαη κέξνο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζπζηήκαηνο, πξνγξάκκαηνο, δηαδηθαζίαο θ.ιπ ή φρη- 

έρνπλ ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα, ππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ε κία πξνο ηελ άιιε, κε 

ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε λα απνηειεί ηε βάζε ηεο εμσηεξηθήο, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο θαζψο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

εγθπξφηεηαο κηαο κειέηεο αμηνιφγεζεο απαηηείηαη ε επηινγή πξνζέγγηζεο, γεληθψλ 

θξηηεξίσλ θαη θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο (Βεξγίδεο, 2001: 49).  

Έηζη, ινηπφλ, κε γλψκνλα ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε αμηνιφγεζε, 

δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ ηξεηο ηχπνη αμηνιφγεζεο: ε αξρηθή, ε ελδηάκεζε θαη ε 

ηειηθή αμηνιφγεζε, γλσζηή σο θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Bloom θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (1971). Ζ αξρηθή ή εθ ησλ πξνηέξσλ (ex ante) ή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνρεχεη ζηε 

δηάγλσζε ηεο αθεηεξηαθήο θαηάζηαζεο θαη εηδηθφηεξα εμεηάδεη ηελ θαηαιιειφηεηα 

θαη ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηνπο. Ζ ελδηάκεζε ή δηαξθήο (on-going) ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνζθνπεί ζε 
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αλαπξνζαξκνγέο θαη βειηηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Σέινο, ε ηειηθή ή  εθ ησλ πζηέξσλ (ex post) ή απνινγηζηηθή 

αμηνιφγεζε  πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο, έρεη 

απνινγηζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκβνιήο ηεο παξέκβαζεο θαη ζην βαζκφ 

επίηεπμεο αιιαγψλ σο πξνο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε (Παπαζηακάηεο, 2001: 39; 

Βεξγίδεο, 2003: 242; Βεξγίδεο 2001: 49) πλήζσο ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

απνηειεί ηε βάζε ηεο απνινγηζηηθήο, ελψ ε αμία ηεο δηακνξθσηηθήο κπνξεί λα 

εληζρπζεί απφ ηελ παξέκβαζε ηεο απνινγηζηηθήο, δηακέζνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή, 

ζε θξηηηθά ζεκεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μαθξή, 2009:51-52). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη πάληνηε απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ αμηνιφγεζεο. Ζ επηινγή ηεο κνξθήο θαη ησλ κέζσλ 

αμηνιφγεζεο απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αθελφο θαη 

αθεηέξνπ θάζε επηινγή κεζφδνπ θαη κέζσλ λνεκαηνδνηείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν 

επηζηεκνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηνλ εξεπλεηή πνπ δηελεξγεί 

ηελ αμηνιφγεζε. Όπσο ζηα άιια επηζηεκνληθά πεδία έηζη θαη ζην πεδίν ηεο 

αμηνιφγεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά ζεσξεηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία κάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (1998
4
: 46) πιεζηάδνπλ ηα 50 θαη ηα νπνία 

ζπληζηνχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα, ζπρλά γίλεηαη 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηχπνπ αμηνινγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ ε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε λα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 

239). 

Έηζη, ν εξεπλεηήο αλάινγα κε ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ηνπ, ην 

αληηθείκελν, ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηνλ 

δηαζέζηκν ρξφλν πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε επηινγή, ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε 

κνξθή έρεη δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία. Παξαθάησ, ζα κηιήζνπκε γηα θάπνηα 

κνληέια αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ, αθνχ πξνεγεζεί κία αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο,  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αμηνιφγεζή 

ηνπο. 

 

2.3. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη κνληέια αμηνιφγεζεο 

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο έλλνηεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (curriculum) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζήο ηνπ, θαζψο ην 
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πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

απνηειεί απηφλνκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα εληαγκέλν ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, επεηδή ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη επξχηαηε αλαθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε «εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ» εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε ρξήζε 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη νη 

πξνυπνζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Σα πξνγξάκκαηα ζηφρσλ ή Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έγηλαλ 

δηεζλψο γλσζηά κε ηνλ φξν „Curriculum‟, αληηθαηέζηεζαλ ηα πξνγξάκκαηα χιεο, ηα 

νπνία «πεξηέγξαθαλ κε πεξηιεπηηθφ ηξφπν ηελ χιε δηδαζθαιίαο γηα θάζε ηάμε θαη 

γηα θάζε κάζεκα» (Ππξγησηάθεο, 2011: 443-444)  ρσξίο φκσο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαηά ελφηεηα.  Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα κε κνξθή 

Curriculum πεξηιακβάλεη ζε ζηήιεο ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία: α) ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο, νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη ν έλαο θάησ απφ ηνλ άιιν κε πνιχ ζαθή ηξφπν θαη 

κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ξεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί ν βαζκφο επίηεπμήο 

ηνπο κέζα απφ ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, χζηεξα απφ ηελ επηηπρή 

κάζεζε, β) ηα αληηθείκελα ηεο κάζεζεο, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ηελ χιε πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, γ) ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζε κεζνδνινγηθέο νδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηηο κεζφδνπο 

θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δ) ηνπο ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο, δειαδή ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξνθνξηθή εμέηαζε, γξαπηή ή πξαθηηθή εθαξκνγή (Ππξγησηάθεο, 

2011: 444-445).  

Ο ιαηηληθφο φξνο „curriculum‟, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

φξνπ «αλαιπηηθφ πξφγξακκα», ζεκαίλεη θπθιηθή δηαδξνκή ζε ζηάδην, θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δπεηδή αθξηβψο ν έιεγρνο ησλ (ηεζζάξσλ) δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε εμέηαζε ηεο ζαθήλεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο 

ησλ ζηφρσλ, ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ πεξηερνκέλσλ, ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ κεζφδσλ θαη ηέινο ηεο εγθπξφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ηξφπσλ 

αμηνιφγεζεο βνεζάεη ζηελ θαηεχζπλζε αλεχξεζεο δεδνκέλσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαπάλσ φξνο πνπ εκπεξηέρεη 

απηή ηελ θπθιηθή δηαδξνκή. Μάιηζηα ε δηαδηθαζία απηή, εθηφο ηνπ φηη είλαη 

θπθιηθή, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ 
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αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, επεηδή ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

εκπιέθνληαη πνιινί παξάγνληεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, φζν 

πξνζεθηηθφο θαη ιεπηνκεξήο θη αλ είλαη ν ζρεδηαζκφο. Καηά ζπλέπεηα, θάζε 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά δηαζηήκαηα ψζηε λα ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα αλαηξνθνδφηεζεο, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  (Υαηδεγεσξγίνπ, 1999: 249). Χο ζπλψλπκνο ησλ φξσλ 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη curriculum ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο Πξφγξακκα 

πνπδψλ (Φινπξήο, 2006: 95). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη «ε αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθή 

δηαδηθαζία πνπ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (Υαηδεγεσξγίνπ, 1999: 249). χκθσλα κε ηνλ Φινπξή 

(2006: 98) ε αμηνιφγεζε ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία «…ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηελ επάξθεηα, ηελ αξηηφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (σο πξνο ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θιπ πνπ 

απνθηνχλ νη καζεηέο) ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ην βαζκφ αληαπφθξηζήο 

ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηε ζχγρξνλε εμέιημε ησλ 

δηαθφξσλ επηζηεκψλ». 

Δηδηθφηεξα, «σο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζεσξείηαη έλα δνκεκέλν ζχλνιν 

πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα νξγαλσκέλσλ 

δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ, ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν». 

(Βεξγίδεο 2001: 46). Χο γεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κηαο παξέκβαζεο ζεσξνχληαη 

(Βεξγίδεο 2001: 47-48): 

- Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ζηφρσλ σο πξνο ηηο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

δηαθπβεχκαηα 

- Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο 

- Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ 

- Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ, σο πξνο ηηο 

αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δηαθπβεχκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ  

Χο γεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξνχκε επίζεο λα ζεσξήζνπκε  

- Σε βησζηκφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 

- Σε ζπλνρή ηνπο 

- Σε ζπλέξγεηα 
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- Σελ πνιιαπιαζηαζηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ  

Δπξχηεξα είλαη ηα θξηηήξηα θαη νη αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηηο 

αμηνινγήζεηο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεκεηξφπνπιν (1997: 26):  

α) Κάζε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με άιια ιφγηα, 

νη ζθνπνί ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε κεζνδνινγία ηεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο αληίζηνηρα νη ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ζθνπνχο, κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ  

β) Γηα λα είλαη ε αμηνιφγεζε ρξήζηκε πξέπεη λα νδεγεί ζε βειηίσζε ή λα απνθέξεη 

φθεινο (ην φθεινο ή ε βειηίσζε κπνξεί λα είλαη βξαρππξφζεζκα ή 

καθξνπξφζεζκα, πξέπεη φκσο λα είλαη νξαηά)  

γ) ηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη εμ αξρήο i) 

ην αληηθείκελφ ηεο ii) ν ζθνπφο ηεο θαη iii) ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

δ) Κάζε θαηάζηαζε αμηνιφγεζεο είλαη κνλαδηθή, είλαη „εηδηθή‟, γη‟ απηφ θάζε 

θνξά ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα ζπλεθηηκά φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ή ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο  

ε) Κεληξηθφ πξφζσπν ζε θάζε αμηνιφγεζε είλαη ν αμηνινγεηήο ή ν επηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο κηαο νκάδαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή εθπαίδεπζε 

ζη) Όηαλ ε αμηνιφγεζε αθνξά άηνκα, ηφηε είλαη αλάγθε λα ππάξρεη ζπλαίλεζε θαη 

ε αμηνιφγεζε λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπο, θαζψο ε αμηνιφγεζε πνπ 

επηβάιιεηαη είλαη επηθαλεηαθή θαη δελ νδεγεί ζε φθεινο θαη ηέινο  

δ) Ζ αμηνιφγεζε δελ πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπφ. Έρεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, νδεγεί θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη απηφ πξέπεη λα 

γίλεηαη γλσζηφ ζηνπο εκπιεθφκελνπο απφ ηελ αξρή. 

πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε φηη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο επάξθεηαο, αξηηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο αθελφο θαη αθεηέξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ 

νπνίν ην Πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη παξνπζηάδεη 

ζπκβαηφηεηα κε ηε ζχγρξνλε εμέιημε ησλ πνηθίισλ επηζηεκψλ. 
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Δπηπιένλ, θαζψο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο νδεγνχκαζηε ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε άιια ιφγηα θαζψο ε αλακφξθσζε πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνιφγεζε, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ηελ απαζρνιεί ζπρλφηεξα ε  αμηνιφγεζε ησλ  καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 70). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαζψο 

ε ρξεκαηνδφηεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ γηα ιφγνπο απφδνζεο ππεπζπλφηεηαο θαη απνινγηζκνχ 

(Βεξγίδεο, 2003: 235), ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία αξρίδεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν λα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ίδηα ηε θχζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα απνηειεί ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηνπ.  

Ζ εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο ππφζηαζεο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ χπαξμε 

επαξθνχο ζεσξεηηθήο ζηήξημεο. Οη ζεσξίεο, ινηπφλ ζε θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν είλαη 

εθείλεο πνπ παξέρνπλ ην αλαγθαίν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ. 

Όπσο ζηα άιια επηζηεκνληθά πεδία έηζη θαη ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιιά ζεσξεηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεκεηξφπνπιν (1998
4
: 46) πιεζηάδνπλ ηα 50 θαη ηα νπνία ζπληζηνχλ ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ χπαξμε ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ 

αθελφο είλαη ζεηηθή επεηδή εθθξάδεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θάζε 

θνξά κνληέινπ αμηνιφγεζεο. Σαπηφρξνλα φκσο αληαλαθιά θαη ηηο νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κνληέισλ απηψλ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε δηαθνξεηηθή αθεηεξία 

ησλ ζεσξεηηθψλ ησλ ζρεκάησλ απηψλ. Ζ δηαθνξεηηθή αθεηεξία ζεκαίλεη θαηά 

θαλφλα θαη δηαθνξεηηθφ θηινζνθηθφ - επηζηεκνινγηθφ, ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Έηζη, εάλ έλαο ζεσξεηηθφο έρεη πηνζεηήζεη ηελ „πνζνηηθή‟ ή ηελ 

„πνηνηηθή‟ έξεπλα, ηηο ζέζεηο ηνπ „ηερλνθξαηηζκνχ‟ ή ηνπ „αλζξσπηζκνχ‟, ζέζεηο 

„λαηνπξαιηζηηθέο‟ ή „πεηξακαηηθέο‟ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, απηφ 

επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη, ππνζηεξίδεη θαη εθαξκφδεη ηελ 

αμηνιφγεζε ζηελ πξάμε. Σέινο, ε δηαθνξεηηθή αθεηεξία ζεκαηνδνηεί θαη 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο (Γεκεηξφπνπινο, 

1998
4
: 46-47). 
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Ζ αλάπηπμε πεξίπνπ πελήληα (50) ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ζην πεδίν ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ απνδεηθλχεη κφλνλ ηελ χπαξμε έληνλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζην πεδίν θαη παξάιιεια πξνζθέξεη ζηνπο αμηνινγεηέο κία κεγάιε πνηθηιία 

εθαξκνγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θάζε θνξά κνληέινπ, αιιά επηπιένλ αληαλαθιά ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ, επηζηεκνινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θάζε 

κνληέινπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο (Γεκεηξφπνπινο, 1998
4
: 46, Pampouri, 2014:54-

55).  

χκθσλα κε κία ηππνινγία (Υαηδεγεσξγίνπ 1998: 247, Υαηδεγεσξγίνπ 2001: 

70), δχν θχξηνη πξνζαλαηνιηζκνί ή δχν θπξίαξρα κνληέια αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ. Σν πξψην, γλσζηφ σο επηζηεκνληθφ – ηερλνθξαηηθφ ή κνληέιν ζηφρσλ, ην 

νπνίν επεξεάζηεθε απφ ηελ ζπκπεξηθνξηθή ςπρνινγία θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ Tyler 

(1949), επηζηεκνινγηθά εδξαηψλεηαη ζηνλ ζεηηθηζκφ, πηνζεηεί ηηο αξρέο θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηα άκεζα απνηειέζκαηα 

ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ βαζκφ απφθιηζεο 

κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σν 

δεχηεξν κνληέιν, ην αλζξσπηζηηθφ – πινπξαιηζηηθφ ή ζπκκεηνρηθφ κνληέιν, 

επηζηεκνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, αληιεί ηηο κεζνδνινγηθέο 

αξρέο ηνπ απφ ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, ηελ θαηλνκελνινγία, ηελ θξηηηθή ζεσξία 

θαη ηνλ θεκηληζκφ, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην ελδηαθέξνλ γηα θάζε άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη φρη κφλν ζηα ηειηθά νθέιε (Pampouri, 2014: 

55).  Οη Lincoln θαη Cuba (1985) κηινχλ γηα ην ζεηηθηζηηθφ κνληέιν θαη ην 

λαηνπξαιηζηηθφ κνληέιν έξεπλαο, φπνπ ε έξεπλα γίλεηαη ζην „θπζηθφ‟ ηεο 

πεξηβάιινλ, δηαθνξνπνίεζε ε νπνία ζηελ νπζία παξαπέκπεη ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο. Πέληε είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ζηα 

νπνία εληνπίδνληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο: 1. 

Ζ θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 2. Ζ ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ην ππνθείκελν, 3. Ζ 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο, 4. Ζ δπλαηφηεηα ζρέζεσλ αηηηφηεηαο θαη 5. Ο ξφινο ησλ 

αμηψλ ζηελ έξεπλα (Υαηδεγεσξγίνπ, 1999: 247-249). 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δχν κνληέια αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν σο πξνο ηνλ ζθνπφ φζν θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζνχλ: 

 α) Σν επηζηεκνληθφ-ηερλνθξαηηθφ κνληέιν. Ο αμηνινγεηήο ν νπνίνο εθαξκφδεη 

ην κνληέιν απηφ ελδηαθέξεηαη γηα ηα άκεζα απνηειέζκαηα ησλ καζεζηαθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ηεο κέηξεζεο, ε νπνία γίλεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηνπ 

εξγαιείνπ, ζπλεζέζηεξα ηεζη. Έηζη, ε κέηξεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο 

απνηειεί ηε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο (Υαηδεγεσξγίνπ, 

2001: 70-71). Σν επηζηεκνληθφ-ηερλνθξαηηθφ κνληέιν (ή ην κνληέιν ζηφρσλ) έρεη 

επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ κπηρεβηνξηζηηθή ςπρνινγία θαη πξνηάζεθε πξηλ 

απφ κηζφ πεξίπνπ αηψλα απφ ηνλ Tyler (1949). Θεσξείηαη κάιηζηα ην θιαζηθφ 

κνληέιν ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα αθφινπζα βήκαηα (Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 70-71): 

1. Γηαηχπσζε γεληθψλ ζθνπψλ 

2. Καζνξηζκφο εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ 

3. αθήο δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ 

4. Καζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηα 

νπνία είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

5. Αλάπηπμε θαη επηινγή ηερληθψλ κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ 

6. πιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

7. χγθξηζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

8. Δληνπηζκφο αζπκθσληψλ κεηαμχ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ησλ ζηφρσλ  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ 

εληνπηζκφ ζπκθσληψλ ή αζπκθσληψλ αλάκεζα ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο θαη ηηο 

αξρέο. Μέζσ ηνπ κνληέινπ απηνχ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί θπξίσο ην 

εξψηεκα: «Πξαγκαηνπνηείηαη ε επίηεπμε επηζπκεηψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο;». Σφηε, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα 

πνπ αλαθχπηεη είλαη: «Πψο ζα κπνξνχζαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε ή κε 

ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;» Ζ 

απάληεζε δίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο ζα 

πξνζπαζήζεη λα ην επαλαζρεδηάζεη, δίλνληαο εθ λένπ πξνζνρή ζηνπο ζηφρνπο, ζην 

πεξηερφκελν θαη ζηελ νξγάλσζή ηνπ, ζηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 1999, ζην 2001: 71). Με ιίγα ιφγηα, νη αζπκθσλίεο αλάκεζα ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο απνδίδνληαη ζε θάπνηα 

αδπλακία ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη φρη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα κέζα 
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ζηελ ηάμε. Έηζη ζα επαλαζρεδηαζζεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 71).  

Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζην ζεκείν απηφ θαη αθνξά ηελ 

θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην ηερλνθξαηηθφ κνληέιν είλαη ην «εάλ κπνξεί κφλν ν 

έιεγρνο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ λα δψζεη ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο». Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πέξα απφ 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, απνηειείηαη απφ πεξηερφκελν, ηξφπνπο δηδαζθαιίαο 

θαη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζθνπψλ θαη 

ησλ ζηφρσλ. Χο κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ- παξά 

ηελ επθνιία πνπ παξνπζηάδεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο αμηνινγεηέο- αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Τπεξαπινπζηεχεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

2. ηεξείηαη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα θξηζνχλ νη αζπκθσλίεο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζε ζηφρνπο θαη 

απνηειέζκαηα κάζεζεο 

3. Γελ ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

4. Γελ ιακβάλεη ππφςε άιια ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κάζεζεο 

5. Γελ ιακβάλεη ππφςε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη 

ρψξα ε αμηνιφγεζε 

6. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα γξακκηθφηεηα, φπνπ αξρηθνί ζηφρνη 

ρσξίδνληαη απφ ηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηηεπρζνχλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 

2001: 71-72). 

β) Σν αλζξσπηζηηθφ-πινπξαιηζηηθφ ή ζπκκεηνρηθφ κνληέιν. Απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟70, νπφηε θαη άξρηζε κία ζηαδηαθή ζηξνθή απφ ηελ πνζνηηθή ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κηα έληνλε αληίδξαζε θαη θξηηηθή ελάληηα ζην 

επηζηεκνληθφ-ηερλνθξαηηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο, θπξίσο γηα δχν ιφγνπο: α) ε 

έκθαζε πνπ δηλφηαλ ζηνλ έιεγρν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έδηλε 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αμηνινγεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηη πξαγκαηηθά ζπλέβαηλε κέζα 

ζηηο ηάμεηο, β) ππήξρε αλεζπρία φηη γηλφηαλ ε αμηνιφγεζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

αμηνινγεηή ζην ρψξν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άιισζηε θαη νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή έξεπλα, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε θχζε ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο, ηε ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ην ππνθείκελν, ηε δπλαηφηεηα 

γεληθεχζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζρέζεσλ αηηηφηεηαο, ραξαθηεξίδνπλ ζηελ νπζία θαη 

ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θπξίαξρα κνληέια αμηνιφγεζεο, δειαδή ην 

επηζηεκνληθφ-ηερλνθξαηηθφ θαη ην αλζξσπηζηηθφ-πινπξαιηζηηθφ (Υαηδεγεσξγίνπ, 

2001: 72). 

Οη ιφγνη πνπ εμεγνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ κνληέινπ σο «αλζξσπηζηηθνχ-

πινπξαιηζηηθνχ» είλαη νη αθφινπζνη: α) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κάζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ 

επαξθνχλ νη «κεηξήζηκνη» ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, έκθαζε δίλεηαη ζε θάζε 

καζεηή θαη φρη απιψο ζε ζπλνιηθά νθέιε, φπσο απηά κεηξηνχληαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

ηεζη, β) ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη ε θαηαλφεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε πνιιαπινχο παξάγνληεο 

θαη φρη κφλν ζηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

γ) πκκεηέρνπλ φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

(«ζπκκεηνρηθφ» κνληέιν) θαη δ) ν πεηξακαηηζκφο κε αλζξψπηλα ππνθείκελα δελ είλαη 

απνδεθηφο (κέζα απφ ην ζρεκαηηζκφ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ θαη νκάδσλ ειέγρνπ) 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 72-73). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξσπηζηηθνχ-πινπξαιηζηηθνχ κνληέινπ 

είλαη πέληε: 

1. πκκεηνρή φισλ φζνη εκπιέθνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα 

θαζνξηζζνχλ θξηηήξηα θαη αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

2. Υξήζε επαγσγηθήο κεζφδνπ. 

3. Υξήζε πνιιαπιψλ δεδνκέλσλ. 

4. Γελ αθνινπζείηαη έλα πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην αμηνιφγεζεο. 

5. Καηαγξαθή κηαο πνιιαπιήο πξαγκαηηθφηεηαο (Υαηδεγεσξγίνπ, 

2001: 72-73). 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αμηνινγεηή λα θνηηάμεη ην 

πξφγξακκα απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. 

2. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ νη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

θαη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

3. Λακβάλεηαη ππφςε θαη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε. 
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4. Τπάξρεη δπλαηφηεηα κηαο ζε βάζνο δηεξεχλεζεο. 

Σν αλζξσπηζηηθφ-πινπξαζηηθφ (ή ζπκκεηνρηθφ) κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ πξάμε κε δηάθνξεο νλνκαζίεο: λαηνπξαιηζηηθή αμηνιφγεζε (naturalistic 

evaluation), αληαπνθξηηηθή αμηνιφγεζε (responsive evaluation), δηαθσηηζηηθή 

αμηνιφγεζε (illuminative evaluation), αληηκαρφκελε αμηνιφγεζε (adversary 

evaluation) (Υαηδεγεσξγίνπ, 2001: 72-75). Ζ εζηθή δηάζηαζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζην 

αλζξσπηζηηθφ-πινπξαιηζηηθφ κνληέιν θαζψο θαη ε εζηίαζή ηνπ ζην θάζε άηνκν πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ζε αληίζεζε κε ην ηερλνθξαηηθφ ην 

νπνίν εζηηάδεηαη ζε ζπλνιηθά νθέιε, ίζσο βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο κε ζηάζεηο ζεηηθφηεξεο απ‟ φ,ηη κέρξη ζήκεξα 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 1999: 249-250). 

 

χληνκε αλαζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο 

Σν κνληέιν αμηνιφγεζεο γλσζηφ σο κνληέιν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ έρεη 

γλσζηφηεξν εθπξφζσπν – εθθξαζηή ηνλ Malcolm Provus (1971), ν νπνίνο 

απνθάιεζε ηελ αμηνιφγεζε απηή σο «αμηνιφγεζε ηεο απφθιηζεο» (discrepancy 

evaluation), θαζψο ε αμηνιφγεζε θαηαδεηθλχεη ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εθείλνπ πνπ πξαγκαηηθά επεηεχρζε. Γηα ηνλ Provus ε 

αμηνιφγεζε ήηαλ κηα δηαδηθαζία αθελφο αλαγλψξηζεο ησλ ζηφρσλ θαη αθεηέξνπ 

ειέγρνπ απφθιηζεο κεηαμχ ζηφρσλ θαη απφδνζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απφθιηζεο γηα βειηίσζε, ζπλέρηζε ή ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ κνληέινπ είλαη ε αμηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 240). 

Απηή ε πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

ζηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα απφ ηνλ Ralph Tyler (Scriven, 2003: 20), ην κνληέιν 

ηνπ νπνίνπ είλαη ην πξψην δνκεκέλν κνληέιν θαη πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο επηά ζηαδίσλ: α) δηαηχπσζεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο, β) 

ηαμηλφκεζεο ησλ ζθνπψλ απηψλ, γ) δηαηχπσζεο ησλ ζθνπψλ ζε κνξθή 

ζπκπεξηθνξάο, δ) δηακφξθσζεο πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

απηήο, ε) επηινγήο κεζφδσλ δηαπίζησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζη) ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη δ) ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Σν κνληέιν ηνπ Tyler εθαξκφζηεθε ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θπξίσο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ, 
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ην κνληέιν ηνπ Σyler είλαη ην πξψην νινθιεξσκέλν κνληέιν, κε ην νπνίν 

δηαθνξνπνηήζεθε ε αμηνιφγεζε απφ ηε «κέηξεζε» (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 240). 

Σν κνληέιν ηνπ D. Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ είλαη κηα απφ ηηο 

παιηφηεξεο θαη ηηο πεξηζζφηεξν δνθηκαζκέλεο πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ζε πάξα 

πνιιά δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη πεξηνρέο, θαη πεξηβάιινληα. Σν κνληέιν CIPP 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Stufflebeam θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη εμειίρζεθε κέζα 

ζηα ρξφληα, αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζε ηέζζεξα είδε αμηνιφγεζεο: Context: 

Πιαηζίνπ, Input: Δηζεξρνκέλσλ / Δηζφδνπ, Process: Γηαδηθαζίαο θαη Product: 

Απνηειέζκαηνο θαη αλαπηχρζεθε γηα λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα αληηκεησπίζεη κε 

επηηπρία ηέζζεξα είδε απνθάζεσλ (φζεο θαη νη αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο).  χκθσλα 

κε απηφ, ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα βειηηψζεη θαη φρη λα απνδείμεη, φπσο ιέεη ν 

ίδηνο (House, 2003: 10). Δπίζεο  θχξηνο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα «βνεζήζεη 

ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα πάξνπλ απνθάζεηο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε» 

(Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 240). Σν κνληέιν απηφ αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σν κνληέιν ηνπ Μ. Scriven είλαη πξνζεισκέλν ζηελ αμηνιφγεζε ηελ 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ θαηαλαισηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Δθζέζεηο ηνπ 

Καηαλαισηή σο κνληέιν θαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ είλαη απαιιαγκέλε απφ ζηφρνπο, 

πνπ πεγάδεη πάιη απφ έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ θαηαλαισηή παξά πξνο ηνλ 

παξαγσγφ. Μέζα απφ γεληθεχζεηο απφ ηηο Δθζέζεηο ηνπ Καηαλαισηή θαη ην κνληέιν 

ηνπ Scriven γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνηφληνο έρεη πξνζθέξεη πνιιέο ελδνζθνπήζεηο 

ζηε θχζε ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ έληνλε πξνηίκεζε ηνπ Scriven γηα ηειηθή, 

απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε αλαπηχρζεθε σο αληίδξαζε ζηνλ Lee Cronbach, ν νπνίνο 

ζεψξεζε απηφλ πνπ ζρεδίαδε ή παξήγαγε ην πξφγξακκα σο ην πην ελδηαθέξνλ θη έηζη 

εζηηαδφηαλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απνθιείνληαο ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Scriven, ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε δηνξζψλεη απηήλ ηελ 

πξνθαηάιεςε  (corrects this bias) (House, 2003: 10). Οη αμηνινγήζεηο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ είλαη ζπλήζσο ιίζηεο ειέγρνπ (check lists). Ο Scriven αξρηθά πξφηεηλε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ πξντφληνο, 

ηα νπνία αλαθεξφηαλ ζηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ηελ επίηεπμε κε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (πρ. Κνηλσληθψλ ζηφρσλ) θαη ζε παξάπιεπξεο επηδξάζεηο (π.ρ. 

ζε εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιηθέο κνλάδεο, θνξνινγνχκελνπο θιπ), εχξνο ρξεζηκφηεηαο, 

εζηθνχο ιφγνπο θαη ηέινο θφζηνο (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006: 241). 
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Κχξηνο εθπξφζσπνο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν δελ ππάξρεη αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε είλαη ν L. Cronbach (1963, 1982). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε αμηνιφγεζε είλαη βαζηθά πάληα δηακνξθσηηθή.  Απηφ ίζσο λα 

αιεζεχεη γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, αιιά δελ είλαη αιήζεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ππάξρεη ζηηο Δθζέζεηο ησλ Καηαλαισηψλ (Scriven, 2003: 23). 

Ζ ελδπλακσηηθή αμηνιφγεζε, κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ D. Fetterman, εληζρχεη 

θαη ελζαξξχλεη ηηο έλλνηεο ηεο βειηίσζεο (improvement) θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ 

(self-determination) θαη αμηνπνηεί ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο κεζνδνινγίεο. 

Αλ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε άηνκα, νξγαληζκνχο, θνηλφηεηεο θιπ. ζπλήζσο 

εθαξκφδεηαη ζε πξνγξάκκαηα.
19

 Σελ θχξηα επζχλε γηα ηελ επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ αλαιακβάλεη ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπκκεηέρνληεο. 

Πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα βνεζά ηα άηνκα λα αμηνινγήζνπλ θαη 

λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Δπίζεο θπξίαξρνο είλαη ν 

ξφινο ηεο νκάδαο γηα ηελ δηελέξγεηα απηφ-αμηνιφγεζεο. Ζ πξνζέγγηζε έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηελ θνηλνηηθή ςπρνινγία (community psychology), ζηελ αλζξσπνινγία δξάζεο 

(action anthropology), ζηελ έξεπλα δξάζεο (action research), ζηελ αμηνιφγεζε 

δξάζεο (action evaluation) (Fetterman, 2001: 73-74). χκθσλα κε ηνλ Fetterman 

(2001: 100) «Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ηα θξηηήξηα (standards) θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ελδπλακσηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ έρνπλ ηππηθά πηνζεηεζεί απφ 

θαλέλα επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ (professional organization), αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν απηφ-θξηηηθήο (self-reflection) θαη ειέγρνπ. Ζ ελδπλακσηηθή 

αμηνιφγεζε πιεξνί ή μεπεξλά ην πλεχκα ησλ θξηηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηηθφηεηα, 

ην εθηθηφ, ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο  (feasibility), ηελ νξζφηεηα (propriety), θαη ηελ 

αθξίβεηα (accuracy)». 

Ζ αληαπνδνηηθή αμηνιφγεζε (responsive evaluation) ηνπ Bob Stake 

αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 σο απάληεζε ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ ήηαλ 

θπξίαξρεο ηε δεθαεηία εθείλε. χκθσλα κε ηνλ Stake, νη αμηνινγήζεηο είλαη 

«αληαπνδνηηθέο» εάλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε θαη αλαθέξνληαη ζε 

                                                             
19 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο ελδπλακσηηθήο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Οιπκπηαθήο Παηδείαο (βι. ζρεηηθά Grammatikopoulos, V., Koustelios, A., Tsigilis, N 

& Theodorakis, Y. (2004). Applying Dynamic Evaluation approach in Education, Studies in 

Educational Evaluation, 30, p. 255-263. 
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δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαθέξνληαο ηηο επηηπρίεο θαη 

απνηπρίεο ηνπ. Γηα ηνλ Stake δελ ππάξρεη κηα απφιπηε αμία. Ζ αμία βξίζθεηαη ζηε 

καηηά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο έγθπξεο εξκελείεο γηα ηα ίδηα γεγνλφηα, πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζέζε 

ηνπ αηφκνπ, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο απφςεηο ηνπ. Έηζη, κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

πνιιέο έγθπξεο αμηνινγήζεηο γηα ην ίδην πξφγξακκα. Καζήθνλ ηνπ αμηνινγεηή είλαη 

λα ζπιιέμεη ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ κέζα θαη γχξσ απφ ην πξφγξακκα, ηνπο 

εκπιεθφκελνπο (stakeholders) (House, 2003: 10-11). Ο Stake είλαη ίζσο ν πην 

επηθαλήο αμηνινγεηήο πνπ αλήθεη ζηελ ζρεηηθηζηηθή πιεπξά, εηδηθά ζηε κνξθή φπνπ 

απιψο αξλείηαη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. Οη πξνθαηάιεςε είλαη πάληα 

παξνχζα. Χζηφζν, ε πξνθαηάιεςε ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνθεπρζεί ή λα 

κεησζεί ζεκαληηθά θαη ε επίηεπμε απηή είλαη θαηάιιειε θαη ζπρλά δπλαηφ ηδαληθφ. Ζ 

άξλεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζεκαίλεη λα επαλαιάβνπκε είηε ηελ απηφ-άξλεζε 

(εάλ πξφθεηηαη γηα γεληθφ ηζρπξηζκφ) ή θάηη ην νπνίν πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη είλαη εθαξκφζηκν κφλνλ εθεί. Όηαλ νη 

πξνθαηαιήςεηο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζπλήζσο κπνξφπλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

κέζα απφ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο αμηνιφγεζεο ή ηεο επαλαδηαηχπσζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο. Μπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ αιήζεηα κεηψλνληαο κε 

επηηπρία ηα ιάζε ζηελ πξνζέγγηζή καο (Scriven, 2003: 24-25). 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο δνκηθήο αμηνιφγεζεο (constructivist evaluation) ηεο 

Yvonna Lincoln θαη ηνπ Egon Cuba αξρίδνπλ απφ εθεί πνπ ζηακαηά ν Stake θαη 

αλαγλσξίδεη ε πξψηε ην ρξένο ζηελ αληαπνδνηηθή αμηνιφγεζε. Όκσο απηνί νη δχν 

έρνπλ πξνσζήζεη απηέο ηηο ηδέεο ηνπο πεξηζζφηεξν θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Ο 

αμηνινγεηήο δνκεί ηε γλψζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

αμηνιφγεζε. Δπίζεο ππάξρεη έλα νινέλα θαη απμαλφκελα έληνλν  ζέκα ηνπηθηζκνχ 

(localism) ζηε κεηέπεηηα ζεσξία ηεο Lincoln. Ζ γλψζε θαηαζθεπάδεηαη απφ θαη γη‟ 

απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή θαη φρη θαη γηα ηνπο καθξηλνχο δηακνξθσηέο 

πνιηηηθήο. Αληηπαξαβάιιεη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηε δφκεζε ηεο γλψζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο «νξζνινγηθήο» επηζηήκεο, πνπ είλαη ε πεξηζζφηεξν θνηλά 

αηηηνιφγεζε γηα ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο (House, 2003: 11). 

Ύζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ, κνξθψλ θαη ηχπσλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη ησλ φξσλ Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, curriculum 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηα 
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κνληέια αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ, αθνινπζεί ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο.  
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Κεθάιαην 3. Έξεπλεο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κία εηζαγσγή ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνξά 

ηε ζέζε πνπ έρεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θπξίσο ζηα 

Σκήκαηα πξνεηνηκαζίαο εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Θα 

αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ειιεληθψλ εξεπλψλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ην θεθάιαην 

ζα θιείζεη κε ηελ παξνπζίαζε εξεπλψλ απφ ηνλ δηεζλή ρψξν αλαθνξηθά κε δεηήκαηα 

ηεο κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία (work-integrated learning), δειαδή πξνγξακκάησλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλψλ πνπ αθνινπζεί, έρεη 

κειεηεζεί θαη δηεξεπλεζεί σο έλα βαζκφ ε ζπκβνιή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα επηηεινχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα ην ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή σζηφζν, πνπ αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ ζηειερψλ θνξέσλ 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο -ελφο ζρεηηθά λένπ επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ- ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα- 

δηεξεπλάηαη γηα πξψηε θνξά.  

Έηζη, ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο πηνζεηψληαο ηελ πνιηηηθή ελζσκάησζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εθαξκφδεη Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε 

ηε κνξθή δχν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ηνπ 

ηέηαξηνπ έηνπο πνπδψλ. Όπσο ζα θαλεί θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ην Σκήκα 

πηνζεηεί ην κνληέιν ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο απηή ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο επαγγεικαηηψλ ηφζν ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ/Γηά βίνπ Μάζεζεο φζν θαη ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο πνπ καο 

ελδηαθέξεη εδψ, ην Σκήκα πξνεηνηκάδεη ζηειέρε θνξέσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ/ Γηά 

βίνπ Μάζεζεο, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην ρψξν ηεο 
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επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελειίθσλ, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ελειίθσλ θαζψο θαη ζε ηκήκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ θαηά ηελ έξεπλα ζρεηίδνληαλ 

θπξίσο κε ηελ απνπζία βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ άκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο επαγγεικαηηψλ. Έηζη, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

έξεπλαο αλαδεηήζεθε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία χζηεξα απφ κία δηαδξνκή ηξηάληα πέληε πεξίπνπ 

εηψλ έρεη σξηκάζεη αξθεηά θαη ζήκεξα πιένλ παξαθνινπζεί θαη ζέηεη ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ζηελ μελφγισζζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Γελ ήηαλ φκσο δπλαηή νχηε επηηξεπηή ε άθξηηε „κεηαθνξά‟ ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππνςεθίσλ ζηειερψλ θνξέσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ/ Γηά βίνπ Μάζεζεο. Έηζη, 

αλαδεηήζεθε θαη εληνπίζηεθε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ, φπσο αλαθέξακε θαη 

παξαπάλσ, „θψηηζε‟ πξαγκαηηθά ην ζέκα θαη έζηξεςε ηελ έξεπλα ζηελ πνιχ 

ζεκαληηθή φςε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο ηξφπνπ „κεηάβαζεο‟ απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο πεξηγξάθεηαη 

ζην Κεθάιαην 6. 

 

3.1. Ζ ζέζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

Χο γλσζηφλ, ε Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αξθεηψλ Σκεκάησλ ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, θαη 

πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ζε ηκήκαηα κε παηδαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ πνπ πξνεηνηκάδνπλ εθπαηδεπηηθνχο Α‟ βάζκηαο θαη Β‟ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) 

θαη ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Σκήκαηα 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, ή ζε ηκήκαηα Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ, Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θ.ά.. Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε φια ηα παξαπάλσ ηκήκαηα 

είλαη ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο, θαζψο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αξηηφηεξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ζπγθξφηεζε θαη ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.  
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Απψηεξνο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο 

λα ζπλδπάζνπλ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη λα γεθπξψζνπλ 

ην ράζκα πνπ ζπλήζσο ηηο ρσξίδεη. Μάιηζηα ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερή αλαδηάξζξσζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηνπο, ε λέα ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

επαγγεικαηία κε έκθαζε ηφζν ζηε βαζηθή φζν θαη ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζή ηνπ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο. Άιισζηε, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπλδέεηαη κε ην 

πξφβιεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε, ε νπνία απνηειεί 

θηινζνθηθφ (ζεσξεηηθφ) πξφβιεκα θαη παξάιιεια ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ θαηάξηηζεο πνπ ζπληζηνχλ ηνπο θεληξηθνχο 

άμνλεο ηεο λέαο απηήο ζεψξεζεο (Γάζηνπ, Δπαγγέινπ, Μεηξνπνχινπ, Μνπηαθίδνπ 

& Υαηδεπαλαγηψηνπ, 1995: 255
.
 Καλάθεο, 1996: 201

. 
Φηιίππνπ, 1984: 43).  

Καη ελψ ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, ν 

ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ «Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ Γηδαζθαιίαο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ιέγνληαη, ήηαλ ν ίδηνο, ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία 

ηδξχζεθαλ κε ην Π.Γ. 320/83 νη Πξαθηηθέο Αζθήζεηο δηαθνξνπνηνχληαλ απφ Σκήκα 

ζε Σκήκα. Πεξαηηέξσ εκβάζπλζε απαηηεί ηε κειέηε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Σαξαηφξε, 1996: 55). Έηζη, ην κνληέιν πνπ πηνζεηείηαη θάζε θνξά πνηθίιεη, φπσο 

πνηθίινπλ θαη νη ζθνπνί ηεο -αλάινγα κε ηελ επηζηήκε ηελ νπνία ππεξεηεί-, ελψ 

παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  είλαη εληαγκέλε κέζα 

ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαζψο θαη ζηνλ ρξφλν 

πινπνίεζήο ηεο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (θνηηεηψλ, επνπηψλ, κειψλ ηνπ 

εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ πιεπξάο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη κεληφξσλ-εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηψλ- απφ πιεπξάο ηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο) αιιά θαη ζηε ζεκαζία πνπ θάζε ηκήκα 

απνδίδεη ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία 

νξηζκέλα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο φπσο πξνζθέξνληαη ζε νξηζκέλα 

ηκήκαηα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ επηινγή έγηλε κε 

πξψην θξηηήξην λα πινπνηνχλ ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε θαη δεχηεξν λα 

ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο 
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Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο είλαη ε θηινζνθία ηεο, ή ηα απνηειέζκαηά ηεο σο πξντφλ 

αμηνιφγεζήο ηεο απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ηελ πινπνίεζαλ. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα 

ήηαλ απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε κειέηε ηκήκαηα πνπ δελ 

ζεσξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, αιιά θαη λα κελ πεξηνξηζηεί ε κειέηε ζηελ αλαδήηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

κφλνλ ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην „δένλ γελέζζαη‟ ή εθείλν πνπ 

έρεη λνκνζεηεζεί φρη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. Δλδεηθηηθά ινηπφλ ζα παξνπζηαζηεί κία 

ζχλνςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία απαζρφιεζε 

αξθεηά ηα Σκήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληεο θαη γηα αξθεηά ρξφληα, αλ αλαινγηζηνχκε 

κάιηζηα θαη ηελ αιιαγή πνπ επέθεξε ν λφκνο ηνπ 1982 κε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ην αθαδεκατθφ έηνο 1986-1987 θαη ηελ ίδξπζε ησλ 

πξψησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. Άιισζηε ε παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζα δψζεη ην „ζηίγκα‟ ησλ 

ζεκαληηθψλ ζεκείσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο 

αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν εθαξκφδνληαη. 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξακέηξνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο νη 

θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε 

δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, λα εμνηθεησζνχλ κε 

δεηήκαηα δηδαθηηθήο πξάμεο θαη λα αξρίζνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο 

σο εθπαηδεπηηθνί (Γξφιιηνο, Ληάκπαο, Γ. & Ληάκπαο, Σ., 1996: 19
.
 Καλάθεο, 1996: 

201).  

Δθηφο απφ ζεκαληηθή απφ άπνςε βαξχηεηαο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

εκθαλίδεηαη θαη ρξνληθά αξθεηά παιηά, ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ησλ δηδαζθαιείσλ 

ζηα κέζα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α‟ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Φηιίππνπ, 1984: 39, Σαξαηφξε, 

1996:53).  

ην μεθίλεκα ίδξπζεο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, ηα νπνία ζα 

αληηθαζηζηνχζαλ ηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο, ππήξμε έληνλε επηθπιαθηηθφηεηα σο 



82 

 

πξνο ηε ζέζε πνπ ζα είρε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ην ξφιν πνπ ζα δηαδξακάηηδε 

ε Πξαθηηθή Άζθεζε, αλ θαη ε ζεκαζία ηεο αλαγλσξηδφηαλ. χκθσλα κε ηνλ 

Φηιίππνπ (1984: 40) «παλεπηζηήκηα κε καθξφρξνλε ηζηνξία είλαη επηθπιαθηηθά ζηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ πνπ ζα επέηξεπαλ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ Π.Α. 

γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα. 

νβαξφηεξεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη κέζα ζε λενζχζηαηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ». Ο Φηιίππνπ (1984) ζην θείκελφ ηνπ «Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε 

ην 1984, θάλεη κία εθηελέζηαηε ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

ηε ζέζε πνπ κπνξεί λα ιάβεη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, ζπδεηά ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην αλάπηπμήο ηεο, αλαδεηά ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε κέζσ ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη θπξίσο, ζεσξψληαο ηελ αλαγθαία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηνπ ηξφπνπ θαη 

ησλ πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, ηα νπνία 

άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1986-1987. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο 

γηα λα δεκηνπξγεζεί, λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα „απνδνηηθφ ζχζηεκα 

Π.Α.‟ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Φηιίππνπ (1984: 45), νθηψ:  

α) Έληαμε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε παξαρψξεζε αμνληθήο ζέζεο. β)  Δμαζθάιηζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ ζην ζχζηεκα ηεο Π.Α. γ) Πξνεηνηκαζία πξνζσπηθνχ 

(θαζεγεηψλ θιπ.) εθ κέξνπο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, ην νπνίν ζα πξνγξακκαηίδεη, 

ζα ζπληνλίδεη θαη ζα επηβιέπεη ηελ Π.Α. δ) Πξνεηνηκαζία επίιεθησλ εθπαηδεπηηθψλ „ελ 

ελεξγεία‟ πνπ ζα παξαθνινπζνχλ άκεζα ηελ πξφνδν ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ. ε) 

Πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα Π.Α. ζηα ζρνιεία. ζη) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ 

πεγψλ θαη κέζσλ θαζψο θαη εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο λέσλ κέζσλ. δ) χζηεκα 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π.Α. ε) 

Αλάπηπμε ζεσξεηηθήο ππνδνκήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο ή ησλ κνξθψλ ηεο Π.Α.. 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, φπσο ζα θαλεί θαη απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, απνηεινχλ πξάγκαηη ηνλ ζεκέιην ιίζν ελφο ζπκπαγνχο θαη 

ζπγθξνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο φρη κφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.  

χκθσλα κε ηε Γάζηνπ θ.ζπλ. (1995: 255) ε Πξαθηηθή Άζθεζε «σο 

εθδήισζε ηεο δπλακηθήο απηήο ζρέζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο, ηξνθνδφηεζε δχν 
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ξεχκαηα επηζηεκνληθήο αληηκεηψπηζήο ηεο κε κνλνκεξή εζηίαζε άιινηε ζηνλ άμνλα 

ηεο ζεσξίαο (αθαδεκατθφ κνληέιν) θη άιινηε ζηνλ άμνλα ηεο πξάμεο (ηερλνθξαηηθφ 

κνληέιν). Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ σο ηκήκα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο 

ζεκειηψζεθε ζην ηερλνθξαηηθφ κνληέιν, απνδίδνληάο ηεο φκσο έηζη έλα ζεηηθηζηηθφ 

θαη θνξκαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

Μία πάγηα αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάλεθε λα επηβίσζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε αξθεηά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο –

δηακνξθψλνληαο έηζη θαη ην αληίζηνηρν κνληέιν Πξαθηηθήο Άζθεζεο- ήηαλ απηή πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο „ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο‟ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχζαλ 

„έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί‟ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο 

ζηεξηδφκελνη ζηελ παξαηήξεζε θαινχληαλ λα ηηο επαλαιάβνπλ θαη κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία λα κάζνπλ (Γξφιιηνο θ.ζπλ., 1996: 19
.
 Παπαθσλζηαληίλνπ, 1991: 3976-

3978). Απηή ε αληίιεςε δελ θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ζθεπηφκελνπ επαγγεικαηία, ε νπνία απαηηεί 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ηφζν ζηελ «απζεληία» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ζην 

ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο . 

Μάιηζηα κε βάζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

„ππνδεηγκαηηθέο‟ ή „δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίαο‟ απνηεινχζαλ ζπζηαηηθφ επηκέξνπο 

ζηνηρείν ησλ Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ ήηαλ αξλεηηθά (Γάζηνπ 

θ.ζπλ. 1995. Καλάθεο 1996).   

Χζηφζν ν παξαδνζηαθφο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ελφο ζθεπηφκελνπ επαγγεικαηία 

εθπαηδεπηηθνχ (reflective practitioner) θαη πξνζθέξεηαη γηα παηδαγσγηθφ θαη 

δηδαθηηθφ πεηξακαηηζκφ. «Σε ινγηθή απηή πηνζέηεζαλ θαη πξνζπαζνχλ λα 

πινπνηήζνπλ ζηε ρψξα καο ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο» 

(Γάζηνπ θ.ζπλ., 1995: 256). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε ζηαδηαθή κεηαθίλεζε απφ ην θνξκαιηζηηθφ 

κνληέιν Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ έκνηαδε κε απηφ ηεο καζεηείαο ηνπ ππνςήθηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ-θνηηεηή θνληά ζηνλ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ ζε έλα πεξηζζφηεξν 

δπλακηθφ κνληέιν, απηφ ηνπ ζθεπηφκελνπ επαγγεικαηία, αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο 
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ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ κειινληηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ ηε ζχδεπμε 

ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, «ε απνζαθήληζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηέιεζεο, ε αλάδεημε ησλ πνιχπινθσλ δνκψλ, ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

εκθάληζεο θαη ε απνθάιπςε ησλ θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ αξρψλ θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, επηηξέπνπλ κηα άιιε πξνζέγγηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο» (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1991: 3978).  

Ύζηεξα απφ ηελ αλαθνξά ζην πξφγξακκα Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα αλαθεξζνχκε κε 

ζπληνκία ζην αληίζηνηρν Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηειερψλ θνξέσλ Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή, ιακβάλεη ρψξα 

ζην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ θαη έρεη ηε κνξθή δχν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ:  

Πξαθηηθή Άζθεζε Η (ρεηκεξηλφ εμάκελν) θαη Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ (εαξηλφ εμάκελν), 

θάζε έλα απφ ηα νπνία δηαξθεί 120-130 ψξεο θαη αληηζηνηρεί ζε 24-26 επηζθέςεηο 

ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα πιεξνχλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ (2012-2013). 

Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο θαη είλαη: 

«λα θέξεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο ζε επαθή: α) κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζρεδηάδνληαη απφ θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ, 

θαζψο θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ 

ηνπο θαη β) κε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(ΤΠ), νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε νκάδεο ελειίθσλ (εξγαδνκέλνπο, αλέξγνπο, εππαζείο 

θνηλσληθά νκάδεο)» (Πακπνχξε, 2011: 7). Σν αληηθείκελν απαζρφιεζεο ησλ 

αζθνχκελσλ πξνζδηνξίδεηαη έπεηηα απφ ακνηβαία ζπκθσλία ηνπ Σκήκαηνο, ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα θαη ηνπ/ηεο αζθνχκελνπ θαη είλαη πάληα ζχκθσλν κε ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ε αξκφδηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο, ε 
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νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ επηβιέπνληα ζχκβνπιν (Μέληνξα), ν νπνίνο αλαιακβάλεη 

ηελ θαζνδήγεζε ησ αζθνχκελσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο μεθίλεζε ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. θνπφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ: α) λα εμεηάζεη ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο 

ζηφρσλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη β) λα δηεξεπλήζεη πνηθίιεο πιεπξέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Χο 

εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, ηα νπνία 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η 

θαη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ΗΗ. Μέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θάζε ρξφλν αμηνπνηνχληαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα επφκελα ρξφληα 

(Πακπνχξε & Μεηξνπνχινπ, 2009: 890). 

Όπσο ζπλάγεηαη απφ φζα πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ην δήηεκα ηεο 

ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο απνηειεί θηινζνθηθφ πξφβιεκα γηα θάζε επηζηήκε θαη 

επαγγεικαηηθφ πεδίν, ελψ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο ζπκβάιιεη ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή γλψζε θαη ηελ εκπεηξία. Όπσο ζα 

γίλεη εκθαλέο, κέζα απφ ηελ παξαδνρή αθελφο φηη ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη ε 

δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ηειεηφθνηην λα κεηαθέξεη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

πνπ απέθηεζε ζηελ πξάμε, κέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε ηθαλφηεηεο, θαη 

αθεηέξνπ φηη ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ 

ππνςεθίνπ (Φηιίππνπ, 1984
.
 Παπαθσλζηαληίλνπ, 1991), «πξνθχπηεη φηη κέζα απφ ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε ζεσξία θαη ε πξάμε  (πξέπεη λα) 

αληηκεησπίδνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φρη σο αληηζεηηθέο ιεηηνπξγίεο» (Πακπνχξε 

& ηπεηάλνπ, 2016: 679). 

 

3.2. Ζ έξεπλα γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Διιάδα 

Ζ θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη 

ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ειιεληθά πεξηνδηθά θαη ζηα 

Πξαθηηθά ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κία πξψηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Διιάδα ζε 
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ηξεηο πεξηφδνπο, αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε θαη ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ ζπγγξαθέσλ θάζε πεξηφδνπ, σο εμήο: 

Α. Γεθαεηία ηνπ 1980: Ξεθηλά ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη 

ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
20

.  

Β. Γεθαεηία ηνπ 1990:  Οξηνζεηείηαη ε έλλνηα θαη ην επξχηεξν πεδίν πνπ 

πεξηιακβάλεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαγξάθνληαη νη εκπεηξίεο 

θαη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή ζε άιια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, φπνπ ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Σκήκα Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Αλαδεηνχληαη νη θηινζνθηθέο αξρέο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε ζεκειίσζή ηεο 

θαη θαηαγξάθεηαη ην ζχζηεκα ή ην κνληέιν πνπ θάζε θνξά εθαξκφδεηαη. Δθπνλείηαη 

κία κεηαπηπρηαθή εξγαζία (Μνπηαθίδνπ, 1997) θαη κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

(Θενδψξνπ, 1998). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1999 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, ην νπνίν ζα ιέγακε φηη απνηειεί ην 

επηζηέγαζκα ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο πνπ 

πξνεγήζεθε
21

: 

                                                             
20 Μνλαδηθφ ζρεηηθφ δεκνζίεπκα: Φηιίππνπ Κ. (1984). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 1, 39-61. 

21 Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

1991: Παπαθσλζηαληίλνπ, Π. (1991). Πξαθηηθή άζθεζε εθπαηδεπηηθψλ. ην Παηδαγσγηθή & 

Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθφ (η. 7, ζει. 3976-3978). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

1995: Γάζηνπ Ο., Δπαγγέινπ Μ., Μεηξνπνχινπ Δ., Μνπηαθίδνπ Α. & Υαηδεπαλαγηψηνπ Π. (1995). 

Πξαθηηθή Άζθεζε – Καηαγξαθή εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ Σκεκάησλ Π.Σ.Γ.Δ. θαη 

Φ.Π.Φ. ηνπ Α.Π.Θ.: Γχν κειέηεο πεξίπησζεο (case studies). Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 22, 255-282. 

1996: 1. Γξφιιηνο, Γ., Ληάκπαο, Γ. & Ληάκπαο, Σ. (1996). Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη πξαθηηθέο 

αζθήζεηο: Δπηβίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ. Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, 36, 19-

23. 

2. Καλάθεο, Η. Ν. (1996). Οη γλψκεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Κξήηεο γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 24, 201-233. 

1996: Σαξαηφξε, Δ. (1996).  Αλαζθφπεζε αξζξνγξαθίαο γηα Πξαθηηθή Άζθεζε εθπαηδεπηηθψλ. 

Μαθεδλφλ, 57, 53-65. 

1997: Μνπηαθίδνπ, Α. (1997). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ. Οξηνζέηεζε 

θαη Άμνλεο ζρεδηαζκνχ. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο,  Σκήκα Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο, Θεζζαινλίθε. 
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Γ. Γεθαεηία ηνπ 2000 έσο ζήκεξα:  πγθεθξηκελνπνηείηαη ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, εηζάγνληαη νη έλλνηεο ηνπ 

ζηνραζηηθν-θξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ αλαζηνραζκνχ ησλ θνηηεηψλ, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο, ελψ παξάιιεια εμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ Μέληνξα θαη 

ε Πξαθηηθή Άζθεζε πξνζεγγίδεηαη σο θνηλφηεηα έξεπλαο θαη κάζεζεο. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή πξαγκαηνπνηνχληαη δχν Ζκεξίδεο αθηεξσκέλεο ζηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε: ε πξψηε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ. θαη ε δεχηεξε ην 2012 ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε πνηθίια 

παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. Δθπνλνχληαη δχν κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο (Μπνχγιαο, 

2008; Λαζθαξάθεο, 2012) θαη κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή (Αξγπξνπνχινπ, 2005)
22

. 

                                                                                                                                                                              
1998: Θενδψξνπ, Γ. (1998). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, Φιψξηλα 

1999: Φηιίππνπ, Γ. & Καΐια, Μ. (επηκ.) (1999). ρνιηθή Δκπεηξία: Θεσξία θαη Πξάμε. Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

22 ρεηηθά δεκνζηεχκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

2005: Αξγπξνπνχινπ, . (2005). Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο. Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, 

Φιψξηλα. 

2006: Πνχινπ, Μ. & Υαλησηάθεο, Ν. (2006). Αλαζηνραζκφο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε: Μηα πξψηε πξνζπάζεηα. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, 1, 87-97. 

2007: Απγεηίδνπ, . (2007). Ο ζηνραζηηθν-θξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο σο δεηνχκελν ζηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο, 1, 45-57. 

2008: Μπνχγιαο, Αζ. (2008). Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,  Σκήκα Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο, Θεζζαινλίθε. 

2009: 1. Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2009). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ σο 

θνηλφηεηα έξεπλαο θαη κάζεζεο. ην Σξηιηαλφο Α. & Καξάκελαο Η. (επηκ.). Διιεληθή Παηδαγσγηθή & 

Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά 6νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ (η. Β‟, ζει. 418-426). Αζήλα: Αηξαπφο. 

2. Πακπνχξε, Α. & Μεηξνπνχινπ, Δ. Θ. (2009). Δκπεηξίεο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ην Σξηιηαλφο Α. & Καξάκελαο Η. (επηκ.). Διιεληθή Παηδαγσγηθή & 

Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά 6νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ (η. Α‟, ζει. 889-899). Αζήλα: Αηξαπφο.  

2012: 1. Λαζθαξάθεο, Γ. (2012). Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηεξεχλεζε απφςεσλ γηα ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ έλα λέν ζεζκφ. 
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3.2.1. Δκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Διιάδα 

 Απφ ηα είθνζη πεξίπνπ ειιεληθά επηζηεκνληθά θείκελα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ελλέα πεξηιακβάλνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ιηγφηεξα απφ ηα 

κηζά έρνπλ ζεσξεηηθφ ή θηινζνθηθφ ραξαθηήξα,  θαη ηξία απνηεινχλ ηφκνπο 

Πξαθηηθψλ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ αθηεξσκέλσλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

κε πνιιέο επηκέξνπο κειέηεο θαη εθηεηακέλα θείκελα. 

 ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Διιάδα κε αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε, ζηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ζην δείγκα πνπ 

επηιέρζεθε θαη ζηα θπξηφηεξα εξεπλεηηθά επξήκαηα. 

 

 3.2.1.1 Γάζηνπ Ο., Δπαγγέινπ Μ., Μεηξνπνχινπ Δ., Μνπηαθίδνπ Α. & 

Υαηδεπαλαγηψηνπ Π. (1995). Πξαθηηθή Άζθεζε – Καηαγξαθή εκπεηξηψλ θαη 

απφςεσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ Σκεκάησλ Π.Σ.Γ.Δ. θαη Φ.Π.Φ. ηνπ Α.Π.Θ.: Γχν 

κειέηεο πεξίπησζεο (case studies). Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 22, 255-282. 

 

Οη Γάζηνπ Ο., Δπαγγέινπ Μ., Μεηξνπνχινπ Δ., Μνπηαθίδνπ Α. & 

Υαηδεπαλαγηψηνπ Π. (1995), κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθήο έξεπλαο θαη 

ηε δηελέξγεηα δχν κειεηψλ πεξίπησζεο (case-studies) ζην Π.Σ.Γ.Δ. θαη ζην Σκήκα 

Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ.) ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα, δηεξεχλεζαλ ηηο απφςεηο έληεθα θνηηεηψλ, 

έμη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. θαη πέληε απφ ην Φ.Π.Φ., νη νπνίνη επηιέρζεθαλ ηπραία σο πξνο 

ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπο, κε κφλν πεξηνξηζκφ λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ θαη 

εκηδνκεκέλνπ ηχπνπ θαη ηε ρξήζε δέθα επηά εξσηήζεσλ κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο 

άμνλεο: α) αηνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθίι ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, β) θίλεηξα 

                                                                                                                                                                              
Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,  Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Θεζζαινλίθε. 

2. Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα. Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζην Α.Π.Θ. 31 

Μαξηίνπ-1 Απξηιίνπ 2012. Πεξηιήςεηο εξγαζηψλ. 

  3. Ληαθνπνχινπ, Μ. (2012). Θεσξία, πξάμε, άξξεηεο πξνζσπηθέο ζεσξίεο θαη αλαζηνραζκφο: 

Απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο. Action 

Research, 3, 1-20. 
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ζπνπδψλ θαη πξνζδνθίεο απφ ην Σκήκα θνίηεζεο, γ) θαηαγξαθή εκπεηξηψλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο Π.Α. θαη απφςεσλ γηα ηε ζρέζε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη δ) απνηίκεζε 

θαη πξνηάζεηο γηα ηελ Π.Α. εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. ην ζεκείν 

απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ελδεηθηηθά νξηζκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηνλ ηξίην θαη ηνλ ηέηαξην άμνλα, θαζψο αθνξνχλ φςεηο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ.  

Έηζη, ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε Μειέηε 

Πεξίπησζεο ζην Π.Σ.Γ.Δ.: «Ζ Π.Α. απνηηκήζεθε ζεηηθά σο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηεο επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ, παξά ηηο ειιείςεηο θαη 

ηηο αδπλακίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ» (Γάζηνπ θ. ζπλ., 1995: 265). Χο ζεηηθά 

αλαθέξζεθαλ ε ζπκβνιή ηεο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, ζηελ εμνηθείσζε ζηε ρξήζε 

επνπηηθψλ κέζσλ θαη βηβιηνγξαθίαο θαη ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο ζεσξεηηθήο 

γλψζεο. Δπίζεο αλαθέξζεθε ε ζπκβνιή ηεο Π.Α. ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ηάμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηελ απφθηεζε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ηα 

παηδηά θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο απηά. Απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ 

θνηηεηψλ γηα βειηίσζε πξνθχπηνπλ ελδερνκέλσο νξηζκέλεο απφ ηηο αδπλακίεο ηεο 

Π.Α., νη νπνίεο αθνξνχλ: α) ηελ νξγάλσζε: «Θα ήζειαλ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο 

αζθήζεηο κε νπζηαζηηθή βνήζεηα απφ ηνλ ζχκβνπιν-ππεχζπλν ηεο Π.Α.», β) ηνλ 

ρξφλν δηεμαγσγήο: «Να κε γίλνληαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ιφγσ πξνβιεκάησλ 

νξγάλσζεο ησλ ηάμεσλ, αιιά ζην κέζν ή ζην ηέινο ηεο ρξνληάο», γ) ηε δηάξθεηα θαη 

ζέζε ηεο Π.Α. ζην Πξφγξακκα πνπδψλ: «Να κελ πξνεγνχληαη νη Π.Α. ηεο 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο...λα γίλεηαη ελαιιαγή ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο» θαη δ) ην πεξηερφκελν: «Να αλαθέξεηαη ε Π.Α. ζε πξσηνπνξηαθνχο ηνκείο, 

φπσο π.ρ. „νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία‟, θαη ζε λέεο δεμηφηεηεο. Δπίζεο ζε παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο ή παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλφηεηεο» (Γάζηνπ θ. ζπλ., 1995: 

265-267). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηε Μειέηε Πεξίπησζεο ζην Σκήκα Φ.Π.Φ., ζα ιέγακε ηα αθφινπζα. ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Καηεχζπλζεο Παηδαγσγηθήο ε 

Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηπιφ πεξηερφκελν θαη παξαπέκπεη: α) ζηηο Τπνρξεσηηθέο 

Παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιηψλ ζηα ζρνιεία θαη β) ζηηο Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο 

Μαζεκάησλ (Αξραίσλ – Νέσλ Διιεληθψλ, Ηζηνξίαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ΔΠ θ.ιπ.), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη 
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λα αλαιάβνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε κηαο δηδαζθαιίαο ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν. ε φ,ηη αθνξά ηηο Τπνρξεσηηθέο Παξαθνινπζήζεηο: «Οη εκπεηξίεο ησλ 

Τπνθεηκέλσλ… ήηαλ απφ νπδέηεξεο κέρξη αξλεηηθέο, αθνχ ζπκκεηείραλ σο 

παζεηηθνί παξαηεξεηέο, αιιάδνληαο ζπλερψο παξαζηάζεηο απφ άπνςε ζρνιείνπ, 

εθπαηδεπηηθνχ, ηάμεο-ηκήκαηνο θαη καζήκαηνο». Αληίζεηα, απφ ηηο Γηδαθηηθέο 

Αζθήζεηο «νη εκπεηξίεο ηνπο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαθνινπζήζεσλ, φζν θαη 

θαηά ηελ αλάιεςε δηδαζθαιηψλ ζηα Πιαίζηα ησλ Γηδαθηηθψλ Αζθήζεσλ απέβεζαλ 

ηειηθά ζεηηθέο» (Γάζηνπ θ. ζπλ., 1995: 270-271). Θεηηθά ιεηηνχξγεζαλ ην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ελζαξξπληηθή ζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ε χπαξμε καζεκάησλ επέιηθησλ 

απφ άπνςε νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κε πεξηερφκελν θνηλσληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ, φπσο ν ΔΠ, ηα Νέα Διιεληθά, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

Αληίζεηα, αξλεηηθά ιεηηνχξγεζε «ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε θηινινγηθά 

καζήκαηα πνπ ηνπο ελέπλεε αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θαησηεξφηεηαο θαη ηνπο 

εμαλάγθαδε λα πξνεηνηκάδνληαη εληαηηθφηεξα θαη κε πεξηζζφηεξν άγρνο γηα λ‟ 

αληηκεησπίζνπλ ηε ζρνιηθή ηάμε», θαζψο θαη «ην γεγνλφο φηη ζ‟ απνηεινχζε 

θξηηήξην αμηνιφγεζήο ηνπο ε δηθή ηνπο παξνπζία θαη παξνπζίαζε, ε έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο» (Γάζηνπ θ. 

ζπλ., 1995: 271-272). Πεξλψληαο ζηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ, φζνλ αθνξά: α) ηελ 

νξγάλσζε ηεο Π.Α. πξνηείλεηαη κεηαμχ άιισλ: «ε θαηάξγεζε ησλ Τπνρξεσηηθψλ 

Παξαθνινπζήζεσλ γηα ηνπο θνηηεηέο Παηδαγσγηθήο Καηεχζπλζεο, επεηδή απηνί 

απνθηνχλ ήδε ηα απαηηνχκελα εθφδηα απφ ηηο Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο, πνπ ηειηθά είλαη 

πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθέο», ελψ «ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ 

(κειψλ ΓΔΠ, απνζπαζκέλσλ θαζεγεηψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ) ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Π.Α. θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο». 

Δπίζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε «ε απνζαθήληζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ Οδεγνχ 

πνπδψλ κε θαζνξηζκφ φρη κφλνλ ηεο πνξείαο ησλ καζεκάησλ αλά εμάκελν, αιιά 

θαη ηεο πξνδηαγξαθήο ησλ φξσλ ηεο Π.Α.». ρεηηθά β) κε ηελ δηάξθεηα ηεο Π.Α. 

πξνηείλεηαη: «ε αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ δηδαζθαιηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ 

θαη ν πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλάιεςεο δηδαζθαιηψλ, κε δπλαηφηεηα 

πξνζσπηθήο επηινγήο ζρνιείνπ, ηκήκαηνο θαη δηδαθηηθήο ελφηεηαο», πξνθεηκέλνπ 

έηζη λα αληηκεησπηζηεί ελδερνκέλσο ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Π,Α, θαη 

ηέινο γ) αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο Π.Α. πξνηείλεηαη: «ε χπαξμε κεγαιχηεξεο 
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θηινινγηθήο θάιπςεο σο ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, ε ρξήζε ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ 

απνθηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ Γηδαθηηθψλ Αζθήζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνθηεζέλησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο» (Γάζηνπ θ. ζπλ., 1995: 273-274). 

Οη θνηλέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

ζην Π.Σ.Γ.Δ. θαη ζην Σκήκα Φ.Π.Φ., παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε Σκήκαηνο, 

ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο: 1) Παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθή ζέζε θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο Π.Α. ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα δχν Σκήκαηα 2) Καηά ηελ πινπνίεζή ηεο 

εληνπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο, παξά ηνλ ηππηθφ θαη θαηεπζπλφκελν ραξαθηήξα ηεο 3) 

Παξέρνληαη δηδαθηηθέο εκπεηξίεο θαη αζθήζεηο δεμηνηήησλ, νη νπνίεο, σζηφζν, 

αλαπαξάγνπλ ηα ηζρχνληα δηδαθηηθά πξφηππα 4) Παξέρεηαη κία πξψηε επαθή κε ηνλ 

κειινληηθφ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ θνηηεηψλ θαη παξάιιεια επαηζζεηνπνίεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο 

5) Ζ Π.Α. ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα πνηθίιεο 

δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο: ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.ά. 6) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Π.Α. αλαπηχζζεηαη ζηνπο 

θνηηεηέο έλαο πξνβιεκαηηζκφο ηφζν γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ζρνιήο ηνπο 

φζν θαη γηα ην πξφγξακκα ηεο Π.Α., ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνηείλνληαη: α) 

δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηεο Π.Α. ζην Π.. ηφζν σο πξνο ηε δηάξθεηα φζν θαη σο πξνο ηα 

αληηθείκελά ηεο, β) νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ηκήκαηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

κε ηελ Π.Α., γ) θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο Π.Α. απφ 

πιεπξάο Σκήκαηνο θαη δ) πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο Π.Α. κε ζηφρν ηελ 

αλαηξνθνδφηεζή ηνπο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Γάζηνπ θ. ζπλ., 1995: 274-275). 

 

3.2.1.2 Καλάθεο, Η. (1996). Οη γλψκεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Κξήηεο γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 24, 201-233. 

 

Ο Καλάθεο, Η. (1996), κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, κε ηελ έξεπλά ηνπ ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο απέβιεπε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο ζρνιηθήο 

πξαθηηθήο, ζηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηάο 

ηεο, ζηελ επαλεθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηά ηεο θαη ζηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξφηεξσλ 
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ηξφπσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη βειηίσζήο ηεο. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ησλ γλσκψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ ιεηηνχξγεζε σο δηαδηθαζία 

αλαηξνθνδφηεζεο, ε νπνία έδεημε «αλ θαη ζε πνηα ζεκεία δηαθνξνπνηνχληαη νη 

γλψκεο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο αλά ηξηεηία θαη αλ θαη ζε πνην βαζκφ βειηηψζεθε ε 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο ηελ ηειεπηαία εμαεηία» (Καλάθεο, 1996: 203). 

Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ηειηθέο εθζέζεηο ζρνιηθήο πξαθηηθήο 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηα αθαδεκατθά έηε 

1988/89, 1991/92 θαη 1994/95, νη νπνίεο αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά. Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ ζπλνιηθά δηαθφζηεο ηξηάληα πέληε (235) ηειηθέο εθζέζεηο ζρνιηθήο 

πξαθηηθήο θνηηεηψλ κε ηελ εμήο θαηαλνκή: εθαηφλ δχν (102) ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 1988/89, εμήληα κία (61) εθζέζεηο ηνπ έηνπο 1991/92 θαη 

εβδνκήληα δχν (72) εθζέζεηο ηνπ 1994/95. Καηά ηα δχν πξψηα αθαδεκατθά έηε ε 

ηειηθή έθζεζε ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηνπο θνηηεηέο ζην ηέινο ηνπ επηπέδνπ ΗΗΗ ηεο 

ζρνιηθήο πξαθηηθήο, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ε΄ εμακήλνπ, ελψ ην αθαδεκατθφ έηνο 

1994/95 νη θνηηεηέο ηνπ H‟ εμακήλνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ ηειηθή έθζεζε ζην ηέινο ηνπ 

επηπέδνπ IV ζρνιηθήο πξαθηηθήο. 

Σν έληππν ηεο ηειηθήο έθζεζεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

θνηηεηέο πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά δέθα πέληε (15) εξσηήζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο 

δηεξεπλήζεθαλ: 1. Οη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο ζρνιηθήο 

πξαθηηθήο, ηελ νξγάλσζή ηεο, ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ, ηηο 

παξαθνινπζήζεηο δηδαζθαιηψλ, ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαη άιια βνεζήκαηα, ηελ 

εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο, ηηο δηδαζθαιίεο ζε νιηγνζέζηα 

ζρνιεία, ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, 

ηελ άηππε εηδίθεπζή ηνπο ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή, ηηο ζπλερείο δηδαζθαιίεο κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ εβδνκάδσλ, ηηο δπζθνιίεο θαηά ηηο δηδαζθαιίεο θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο, ηηο ζπδεηήζεηο κεηά απφ ηηο δηδαζθαιίεο, ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη ηελ 

επνπηεία ηεο πξαθηηθήο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο, 2. Ζ γλψκε ησλ θνηηεηψλ γηα ην 

επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ θαη 3. Πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 

ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο. Αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ νη ζπκπιεξσκέλεο ηειηθέο 

εθζέζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηαμηλνκήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο, 

αλαιχζεθαλ κε ην πξφγξακκα SPSS, ελψ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο 

ησλ πνζνζηψλ αμηνινγήζεθε κε ην θξηηήξην X2 γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηξηψλ 

αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (Καλάθεο, 1996: 204-205).  
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πλνςίδνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη «φινη νη θνηηεηέο ζεσξνχλ ηε ζρνιηθή πξαθηηθή 

απαξαίηεηε ή ην πην απαξαίηεην κάζεκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε. 

Μφλν ην 1992 παξνπζηάδεηαη κηα εληππσζηαθή κείσζε ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά» 

(Καλάθεο, 1996: 205). Αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά νη θνηηεηέο ηνπ Ζ΄ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

1994/95 πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 68,1% φηη «ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο ζε 

ηέζζεξα επάιιεια επίπεδα ηνπο εηζάγεη ζηαδηαθά ζην ζρνιηθή δσή θαη ηε δηδαθηηθή 

πξάμε» (Καλάθεο, 1996: 209). Δληππσζηαθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ ηα 

ηξία ηέηαξηα ησλ θνηηεηψλ, ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 73,52% ην 1989 θαη 

85,2% ην 1992, δνθίκαζαλ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο δηδαζθαιία ζε νκάδεο, δηδαζθαιία κε δηδαθηηθά 

παηγλίδηα, ζεαηξηθφ παηγλίδη, δξακαηνπνίεζε θ.ά., παξά ην γεγνλφο φηη φιεο ζρεδφλ νη 

δηδαζθαιίεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ζηεξίδνληαλ ζηε κεησπηθή δηάηαμε θαη ήηαλ «απφ 

ιίγν έσο πνιχ δαζθαινθεληξηθέο» (Καλάθεο, 1996: 214, 211). 

Καζψο νη φςεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ πνιιέο θαη 

αθνξνχζαλ ηξία αθαδεκατθά έηε, δελ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ φιεο ζην 

ζεκείν απηφ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο 

απφ ηνπο θνηηεηέο ιεηηνχξγεζε αλαηξνθνδνηηθά γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

θαζψο ηνπο βνήζεζε λα αλακνξθψζνπλ ζηαδηαθά ην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο, 

βειηηψλνληάο ην, κέζα π.ρ. απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ επηπέδνπ IV ζρνιηθήο πξαθηηθήο, 

ηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θ.ά.. Δπίζεο 

ζπλέβαιε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, ηεο νπνίαο ηελ επζχλε ελψ ην 1989 ηελ είρε ν 

επφπηεο παηδαγσγφο, ην 1995 έθηαζε λα «γίλεηαη θπξίσο απφ ηνπο δαζθάινπο» θαη 

«νη επφπηεο θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

πςειή επνπηεία ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο» (Καλάθεο, 1996: 207, 210, 224-225).  

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηξία 

δηαθνξεηηθά αθαδεκατθά έηε: 1989, 1992, 1995 έδεημε φηη: α) «νη θνηηεηέο απνδίδνπλ 

κέγηζηε ζεκαζία ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή γηα ηελ ζηέξεα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζή 

ηνπο» θαη β) «ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 
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ζπνπδψλ ηνπο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηηθή αλαβάζκηζή ηνπ» 

(Καλάθεο, 1996: 232). 

 

3.2.1.3 Αξγπξνπνχινπ, . (2005). Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ: Ζ αμηνιφγεζε 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Φιψξηλαο, Φιψξηλα. 

 

Ζ Αξγπξνπνχινπ (2005) ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή δηεξεχλεζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο» (Γη Με ΠΑ) σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

κεζνδνινγία, ζην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Έηζη, θχξην αληηθείκελν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί θαη εδψ ην δήηεκα 

ηεο ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ησλ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ηνπο θνηηεηέο, κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο επίηεπμεο 

ησλ ζθνπψλ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν εληνπηζκφο ζεσξεηηθψλ 

αδπλακηψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο, ε εμήγεζή ηνπο θαη ε 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα επεδίσθε «λα 

δηαπηζηψζεη ην βαζκφ απνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, θαζψο 

θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ» (Αξγπξνπνχινπ, 2005: 113).  

Ζ έξεπλα δηήξθεζε ηξία αθαδεκατθά έηε: 1995-1996, 1996-1997 θαη 1997-

1998, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιεγεί θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξν δείγκα θνηηεηψλ 

(Αξγπξνπνχινπ, 2005: 116). Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία ήηαλ ηα αθφινπζα: α) 

εξσηεκαηνιφγηα, β) εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ θαη γ) ζπλεληεχμεηο κε καζεηέο 

πεηξακαηηθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ. Καηά ην 1995-1996 έιαβε ρψξα ε 

πηινηηθή έξεπλα, κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ελλέα (9) απφ ηα είθνζη επηά (27) 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο. Καηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά 

έηε ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά πελήληα επηά (57) εξσηεκαηνιφγηα θνηηεηψλ. 

πλνιηθά αμηνπνηήζεθαλ εθαηφ δέθα (110) εξγαζίεο θνηηεηψλ ζηα ηξία έηε, εθ ησλ 
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νπνίσλ νη νγδφληα νθηψ (88) πεξηείραλ δηαηππσκέλεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηε Γη 

Με ΠΑ. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ζπλεληεχμεηο κε καζεηέο 

(νθηψ αλά έηνο) πεηξακαηηθψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ ηεο Φιψξηλαο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS λ.10, ελψ νη γξαπηέο 

εξγαζίεο κε ηνλ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάζηεθαλ ζπγθξηηηθά (Αξγπξνπνχινπ, 2005: 15, 113). 

Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην πξφγξακκα Γη Με ΠΑ 

«απνδεηθλχεηαη φηη πεηπραίλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζχλδεζε ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ 

κε ηε ζρνιηθή πξάμε θαη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζε κηα νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή 

θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Οη θξηηηθέο παξαηεξήζεηο θαη νη 

πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν σο πξνο ηα 

πεξηερφκελα φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο» (Αξγπξνπνχινπ, 2005: 16). 

3.2.1.4 Πνχινπ, Μ. & Υαλησηάθεο, Ν. (2006). Αλαζηνραζκφο ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηθψλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε: Μηα πξψηε πξνζπάζεηα, Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο, 1, 87-97. 

 

Ζ έξεπλα ησλ Πνχινπ & Υαλησηάθε (2006: 88) είρε σο ζηφρν «λα κπήζεη ηνπο 

ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ζεσξηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο φζνλ αθνξά ζηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, θαζψο θαη ζε απηέο πνπ 

ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ζην κέιινλ». Πην ζπγθεθξηκέλα, επεδίσθε λα δηεξεπλήζεη 

ην επίπεδν θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηηο δηδαζθαιίεο πνπ 

πινπνίεζαλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 112 ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο απφ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ελψ ε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηνπ 8
νπ

 

εμακήλνπ, κφιηο νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο. Χο κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εκεξνιφγην, σο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηνπ αλαζηνραζκνχ 

ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηφ-δηεξεχλεζεο, ελψ δεηήζεθε απφ ηνπο 

θνηηεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζθέςεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κέζα απφ ηε 
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ρξήζε παξαδεηγκάησλ, θαζψο ε αλάιπζε θαηαζηάζεσλ δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σα ζέκαηα ζηα νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα αλαθεξζνχλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ήηαλ ηα αθφινπζα: α) νη δηδαζθαιίεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, β) ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, γ) ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαηά ηε δηδαζθαιία, δ) ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε) ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν απηφ αθνξνχλ θπξίσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο δηεμήγαγαλ ηηο 

δηδαζθαιίεο ηνπο (Πνχινπ & Υαλησηάθεο, 2006: 90-91).  

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, ην 72,3% δπζθνιεχεηαη λα 

δεη θξηηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπο, κέλνληαο ζηελ πεξηγξαθή γεγνλφησλ, πξνβιεκάησλ 

ή ελεξγεηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα επηβίσζεο ησλ ίδησλ κέζα ζηελ ηάμε, 

ελψ κφλν ην 27,6% ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ εθιακβάλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία σο επθαηξία ελδνζθφπεζεο ηεο πξνζσπηθήο πξαθηηθήο θαη 

αλαζεψξεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ. Έηζη, ινηπφλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη γεληθά 

κία δπζθνιία ησλ θνηηεηψλ λα θάλνπλ θξηηηθή αλαζεψξεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπο, ε 

νπνία παξάιιεια αληαλαθιά θαη κία αδπλακία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ λα 

πξνάγεη ηνλ αλαζηνραζκφ, «νη εθπαηδεπηέο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

αλάγθε λα αλαδεηήζνπλ κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ λα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηδαθηηθέο εκπεηξίεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Πνχινπ & 

Υαλησηάθεο, 2006: 92-93). Ζ «κχεζε» ησλ θνηηεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

αλαζηνραζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, ελψ «ε αλαηξνθνδφηεζε κε ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο θαη νπηηθέο ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα εκεξνιφγηα» ζα βνεζήζεη 

ηνπο θνηηεηέο λα πεξάζνπλ απφ ην πεξηγξαθηθφ ζηάδην ζε απηφ ηεο θξηηηθήο 

ζεψξεζεο (Πνχινπ & Υαλησηάθεο, 2006: 94).  

 

3.2.1.5 Απγεηίδνπ, . (2007) Ο ζηνραζηηθν-θξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο σο 

δεηνχκελν ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Ζ ζπκβνιή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, 1, 45-57. 

 

 θνπφο ηεο κειέηεο ηεο Απγεηίδνπ (2007) ήηαλ ε αλάιπζε ηνπ κνληέινπ 

πξνεηνηκαζίαο ζηνραζηηθν-θξηηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο 
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εθαξκνγήο ηνπ ζην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ Φιψξηλαο. 

  ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ ν θνηηεηήο ζπλδπάδεη  ηε  δηδαζθαιία κε 

ηηο ζεσξεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ιακβάλεη 

ρψξα κία ζπλερήο δηαπξαγκάηεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θνξέσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ βειηηζηνπνίεζε ελφο ζχλζεηνπ δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε αληίζεζε  κε ηα απιά κνληέια καζεηείαο θαη δεμηνηήησλ, ηα νπνία 

αλαθπθιψλνπλ έλα ζηαηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαηεζηεκέλν. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, νη ππεχζπλνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο φπσο:  α) ε εηζαγσγή 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ αλάιπζεο κηθξνδηδαζθαιηψλ γηα αλαζηνραζκφ θαη επίιπζε 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ, β) ε πξαγκαηνπνίεζε αλαηξνθνδνηηθψλ ζπλαληήζεσλ 

παξάιιεια κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ κε ηελ δηδαθηηθή πξάμε, γ) ε ρξήζε εκεξνινγίνπ 

θαηαγξαθήο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε  ηεο πνξείαο 

ηεο δηδαθηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο θαη δ)ε ρξήζε θχιισλ θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ηελ αηηηνιφγεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο αιιά θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ 

βειηίσζε θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ππνςεθίνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ζηνραζηηθν-θεληξηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είρε ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία αηηηνιφγεζεο, 

θαηαλφεζεο θαη εκβάζπλζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Αλαθνξέο 

ζηα εκεξνιφγηα θαη ηα θχιια θξηηηθήο αλάιπζεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ 

ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

3.2.1.6 Μπνχγιαο, Αζ. (2008). Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα. Αδεκνζίεπηε 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,  Σκήκα 

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο, Θεζζαινλίθε. 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ Μπνχγια (2008) ήηαλ ε νξηνζέηεζε θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ Μέληνξα θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ δεθαεθηά εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλεξγάδνληαλ, ζηα πιαίζηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο, κε δχν παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, έλα 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη έλα εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νη εκπιεθφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηνπ Μέληνξα θαη πψο νη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη θαη αζθνχλ ηνλ ξφιν απηφ θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε. 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 

αλνηρηέο θπξίσο εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθαεθηά 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίεο 

καγλεηνθσλήζεθαλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ε 

ζπγθεθαιαίσζε θαη ε δφκεζε πεξηερνκέλνπ. Οη εξεπλεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ήηαλ νη 

εμήο: 1. Αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπ Μέληνξα, 2. Σν έξγν ηνπ θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε δηεμαγσγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, 3. 

πλεξγαζία. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, νη ζπλεξγαδφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ πηνζεηνχλ ην ξφιν θαη ην ραξαθηεξηζκφ (Μέληνξαο), θαζψο ηνλ 

ζεσξνχλ επξχηεξν ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα πνπ απηνί επηηεινχλ. Όζνλ αθνξά ην 

έξγν ηνπο, απηφ ζρεηίδεηαη  γεληθά  κε ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, δειαδή ηελ εχξεζε, επαθή θαη ζπλελλφεζε κε ηα ζρνιεία θαζψο θαη κε ηελ 

νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δπίζεο νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα ζρνιεία ήηαλ θαιέο, 

ελψ ε ζπλελλφεζε ππήξμε ρξνλνβφξα. εκαληηθέο ζεσξνχληαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη επηζεκαίλεηαη  

ε επηζπκία γηα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ  θαη ηνπ θχξνπο ηεο πξαθηηθήο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Σέινο φινη νη ζπλεξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ φηη ε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζα σθεινχζε ηνλ ίδην ηνλ ξφιν θαη ζα πξνσζνχζε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε γεληθφηεξα.  

 

3.2.1.7 Πακπνχξε, Α. & Μεηξνπνχινπ Δ (2009). Δκπεηξίεο θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 
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Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ην Σξηιηαλφο Α. & 

Καξάκελαο Η. (επηκ.). Διιεληθή Παηδαγσγηθή & Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά 6
νπ

 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ (η. Α‟, ζει. 889-899). Αζήλα: Αηξαπφο. 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Πακπνχξε & Μεηξνπνχινπ (2009) ήηαλ ε 

«αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ θαηεχζπλζε 

‘πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε’ … θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαηά 

ηα αθαδεκατθά έηε 2004-05, 2005-06 θαη 2006-07»
23

. Ζ αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο θαη 

ηηο θνηηήηξηεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέηαξην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαηά ην Ε‟, ρεηκεξηλφ 

εμάκελν (Πξαθηηθή Άζθεζε Η) θαη ην Ζ‟, εαξηλφ εμάκελν (Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ).  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 125 ηειεηφθνηηνη απφ ηα ηξία έηε 

ζπνπδψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 62 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απφ ηνπο 71 ζπλνιηθά ηεο 

θαηεχζπλζεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη πινπνίεζαλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο 

Άζθεζε θαηά ην έηνο 2004-05 (πνζνζηφ 87,32%) θαη 63 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο νη 

νπνίνη παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο θαηά ηα έηε 2005-06 θαη 

2006-07. πγθεθξηκέλα, 28 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2005-06 

(πνζνζηφ 100%) θαη 35 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2006-07 

(πνζνζηφ 97,22%).   

Γηεξεπλήζεθε ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ην πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ν νπνίνο πξνζεγγίζηεθε ιεηηνπξγηθά κε βάζε ηέζζεξα πεδία. 

Σν Πεδίν 4 αθνξνχζε ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε βάζε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνζφλησλ θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (Πακπνχξε 

θαη Μεηξνπνχινπ, 2009: 889-892). 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

βαζκφ ζπκβνιήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

                                                             
23 Λεηηνχξγεζαλ δχν πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: ην πξψην απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2000-01 

κέρξη ην 2004-05 θαη ην δεχηεξν απφ ην 2005-06  έσο θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08, νπφηε ε 

Πξαθηηθή Άζθεζε εληάρζεθε ζην επηδνηνχκελν πξφγξακκα „Πξαθηηθή Άζθεζε Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο‟ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ – Γ΄ Φάζε, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο (Τπ.Δ.Π.Θ./ΔΤΓ 

ΔΠΔΑΔΚ) (Πακπνχξε Α. θαη Μεηξνπνχινπ Δ.Θ. 2009: 897).   
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ηειεηνθνίησλ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2005-06 θαη 2006-07, απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο (εξ. 17: «Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζπλέβαιε ζηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο;» θαη εξ.18: «Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζαηε απφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε βνήζεζαλ, ψζηε λα αληαπνθξηζείηε ζηηο απαηηήζεηο ζρεηηθήο ζέζεο εξγαζίαο;», 

ε πξαθηηθή άζθεζε ζπλέβαιε «αξθεηά» έσο «πάξα πνιχ»
24

 ηφζν γηα ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή «ζσξάθηζε» ζρεδφλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κεηαβνχλ επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο -ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 82,1% γηα ην 2005-06 έσο  94,3% γηα ην έηνο 

2006-07-. Ληγφηεξν θαίλεηαη λα πξνεηνηκάζηεθαλ νη ηειεηφθνηηνη ηνπ έηνπο 2004-05, 

θαζψο ην 77,3% εθηίκεζαλ φηη νη εκπεηξίεο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ απφ «πνιχ ιίγν» έσο «αξθεηά» ζε ζρεηηθή ζέζε εξγαζίαο ζην κέιινλ. 

(Πακπνχξε θαη Μεηξνπνχινπ, 2009: 895-896). 

 

3.2.1.8 Λαζθαξάθεο, Γ. (2012). Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα θαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηεξεχλεζε απφςεσλ γηα ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε απφ έλα λέν ζεζκφ. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,  Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Θεζζαινλίθε. 

 

 θνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ Λαζθαξάθε (2012) ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά  κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο (Μentoring) 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε είθνζη δαζθάινπο δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ σο  ε πιένλ θαηάιιειε κέζνδνο. 

Απφ ηελ ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςε φηη  ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο  πξνσζνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ γηα ηελ επηηπρή θαζνδήγεζε ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

                                                             
24Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχληαλ απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) εξσηήζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο νη είθνζη (20) ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ εμάβαζκεο θιίκαθαο, Likert, κε δηαβάζκηζε: 0=θαζφινπ, 

1=πνιχ ιίγν, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ, θαη νη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ  

(Πακπνχξε Α. θαη Μεηξνπνχινπ Δ.Θ. 2009: 892). 
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βαξχηεηα ζε παξάγνληεο φπσο ε επηινγή ηνπ Μέληνξα, ηα πξνζφληα θαη ε 

εθπαίδεπζή ηνπ θαζψο θαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζνδήγεζεο. 

 

3.3.1.9 Ληαθνπνχινπ, Μ (2012). Θεσξία, πξάμε, άξξεηεο πξνζσπηθέο ζεσξίεο 

θαη αλαζηνραζκφο: Απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο. Action Research, 3, 1-20. 

 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ηεο Ληαθνπνχινπ (2012: 7) ήηαλ λα κειεηεζεί ν ξφινο 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα αθφινπζα: α) Ζ πξαθηηθή άζθεζε επηδξά ή επεξεάδεηαη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο άξξεηεο ζεσξίεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ; β) ην πιαίζην 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νη αζθνχκελνη ζπλδένπλ ηελ αθαδεκατθή ζεσξία κε ηε 

δηδαθηηθή πξάμε; θαη γ) Οη αζθνχκελνη θνηηεηέο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα 

αλαιχνπλ θαη λα απνηηκνχλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ); Ζ 

εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε „κειέηε πεξίπησζεο‟ (case study), 

ελψ σο „πεξηπηψζεηο‟ ζηελ έξεπλα επηιέρζεθαλ ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

θνηηνχλ ζην Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο ηνπ Α.Π.Θ., φπνπ ε άζθεζε ζε 

ζρνιεία είλαη ππνρξεσηηθή θαη «πινπνηείηαη ζε ηξεηο δηαθξηηνχο, αιιά 

αιιειέλδεηνπο θχθινπο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο επηά εβδνκάδσλ θαη ε ζπκκεηνρή 

ζηνπο δχν πξψηνπο θχθινπο ηεο άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ν ηξίηνο θχθινο είλαη πξναηξεηηθφο». Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α) εθζέζεηο πνπ ζπλέηαμαλ 222 ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ βξίζθνληαλ ζην ηειεπηαίν έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο  θαη β) κειέηε «πεξηπηψζεσλ» 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ βξίζθνληαλ ζην ηειεπηαίν έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

ηηο κειέηεο πεξίπησζεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνιιαπιέο ηερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, φπσο παξαηήξεζε θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ δηδαζθαιηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ζπλεληεχμεηο κε θνηηεηέο,  πνηνηηθή αλάιπζε 

ιφγνπ εθζέζεσλ, εκεξνινγίσλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ ζπληάζζνπλ νη θνηηεηέο θαηά 

ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζπλέληεπμε κε ηνλ επφπηε/κέληνξα ησλ θνηηεηψλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν πνζνηηθή φζν θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο εθζέζεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ νη 
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θνηηεηέο. Γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis), 

ελψ ε πνζνηηθή αλάιπζε έγηλε κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS.  

ε φ,ηη αθνξά ηα θχξηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη, ζπγθεθξηκέλα, ην α) 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή αλ ε πξαθηηθή άζθεζε επηδξά ή επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο άξξεηεο ζεσξίεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ πνζνηηθή θαη 

ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη «θάπνηνη ππνςήθηνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ δέρνληαη θακία επίδξαζε απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, άιινη βξίζθνληαη 

κπξνζηά ζε δηιήκκαηα θαη επαλεμεηάδνπλ άιινηε ηε ζεσξία θαη άιινηε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο, ελψ άιινη δελ θαίλεηαη λα έρνπλ θαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηηο άξξεηεο πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξίεο» (Ληαθνπνχινπ, 2012: 10) ή «Μία γεληθή 

δηαπίζησζε είλαη φηη ν ηξφπνο πνπ επηδξά ε πξαθηηθή άζθεζε θαη νη ζπνπδέο 

γεληθφηεξα ζηε πξνζσπηθή ζεσξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη θαη ε 

επίδξαζε θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (Ληαθνπνχινπ, 2012: 10-11).  

ρεηηθά κε ην β) εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή αλ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο νη αζθνχκελνη ζπλδένπλ ηελ αθαδεκατθή ζεσξία κε ηε δηδαθηηθή πξάμε, νη 

ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ηη απνθφκηζαλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

Α΄ θχθιν ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο (πνζνζηφ 54,8%) 

αλαθέξνπλ φηη ήξζαλ ζε κία πξψηε επαθή κε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ πεξίπνπ ην 

έλα ηξίην ησλ θνηηεηψλ (πνζνζηφ 29,5%) αλαθέξνπλ σο φθεινο απφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, «έλα 

θαζφινπ επθαηαθξφλεην πνζνζηφ θνηηεηψλ (πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 10) αλαθέξεη 

φηη θαηά ηε θάζε απηή δελ απνθφκηζαλ ηίπνηα» (Ληαθνπνχινπ, 2012: 11). 

Αλαθνξηθά κε ην φθεινο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Β΄ θχθιν ηεο Πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ηηο Γηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο, νη κηζνί θνηηεηέο (πνζνζηφ 50,6%) 

αλαθέξνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε κνξθέο, κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο, Δπίζεο πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ησλ θνηηεηψλ (πνζνζηφ 27,2%) 

αλαθέξεη φηη απέθηεζε δεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ ελφο καζήκαηνο. χκθσλα κε ηελ 

εξεπλήηξηα «νη θνηηεηέο δελ θαίλεηαη κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο λα 

εμνηθεηψλνληαη κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο» θαη 

«δελ κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηδεηά λα ζπλδέζνπλ ηελ 

αθαδεκατθή ζεσξία κε ηελ πξάμε» (Ληαθνπνχινπ, 2012: 12).  
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ρεηηθά κε ην γ) εξεπλεηηθφ εξψηεκα, αλ δειαδή νη αζθνχκελνη θνηηεηέο 

κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αλαιχνπλ θαη λα απνηηκνχλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

(δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ), απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα πξνθχπηεη φηη νη 

ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηηο κνξθέο θαη ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο (πνζνζηφ 64,7%), θαζψο θαη 

γηα ηνπο ζηφρνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα ζέζνπλ (πνζνζηφ 63,2%). χκθσλα κε ηελ 

εξεπλήηξηα «απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη νη θνηηεηέο θαηά ηελ πξαθηηθή 

ηνπο άζθεζε δελ ζηνράδνληαη πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ, αιιά 

εθιακβάλνπλ ηελ παξερφκελε γλψζε σο δεδνκέλε θαη αλακθηζβήηεηε» 

(Ληαθνπνχινπ, 2012: 13).  ε φ,ηη αθνξά ηε κνξθή ζηνραζκνχ, νη ππνςήθηνη 

εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ έλα πεξηζζφηεξν ηερλνθξαηηθφ ζηνραζκφ, θαζψο «κε 

βάζε ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο πξνζπαζνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνηηκήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο», ελψ  «ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απνδέρνληαη ηα ζρφιηα πνπ αθνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο, ελψ νη 

ππφινηπνη είηε ηα αγλννχλ είηε ηα απνξξίπηνπλ εθθξάδνληαο ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο, είηε πηνζεηνχλ ακπληηθή ζηάζε» (Ληαθνπνχινπ, 2012: 14). 

 

3.3. Δκπεηξηθέο έξεπλεο ζην πεδίν δηεζλψο 

Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί κία αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ 

πξνγξάκκαηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίεο αλεμαξηήησο επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε κείδνλσλ ζεκάησλ, φπσο ηα αθφινπζα. Σα ηδξχκαηα 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ επζχλε ινγνδνζίαο γηα ηε δφκεζε ηφζν ηεο 

ζεσξεηηθήο γλψζεο φζν θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαη 

απνθνίησλ ηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζε θάζε 

επαγγεικαηηθφ πεδίν, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηε ζπλεξγαζία 

ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ζεσξίαο θαη πξάμεο 

κέζα απφ έλα πιήζνο καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (Crebert et al., 

2004
. 
Costley, 2007

.
 Bates, 2008

.
 Collin & Tynjala, 2003

.
 Boud & Falchikov, 2006

.
 

Rickard, 2002). 

 Έηζη, ζην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ  εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί γηα ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία (πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο) κε αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ζηηο εξεπλεηηθέο 

κεζφδνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ζην δείγκα πνπ επηιέρζεθε θαη ζηα θπξηφηεξα 



104 

 

εξεπλεηηθά επξήκαηα. Οη έξεπλεο αθνξνχλ θπξίσο: α) ηε δφκεζε ηεο ζεσξεηηθήο 

γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, θαζψο νη απνθηεζείζεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο επηηξέπνπλ ηελ επαξθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, β) ηελ ελζσκάησζε ηεο ηππηθήο γλψζεο 

(παλεπηζηεκηαθήο) κε ηελ άηππε (ζηελ εξγαζία) θαη γ) ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

απνθνίησλ ρξήζηκσλ ζε θάζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (δεμηνηήησλ, γλψζεσλ, 

δπλαηνηήησλ), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

3.3.1 Crebert, G., Bates, M., Bell, B., Patrick, D.-J., & Cragnolini, V. (2004). 

Developing generic skills at a university, during work placement and in employment: 

graduates‟ perceptions. Higher Education Research and Development, 23 (2), 147-

165. 

Οη Crebert, G., Bates, M., Bell, B., Patrick, D.-J., & Cragnolini, V. (2004) 

κέζα απφ ηε δηελέξγεηα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο δηεξεχλεζαλ ηηο απφςεηο 

απνθνίησλ κε εκπεηξία πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ηνπο αλαθνξηθά κε ην πψο ζπλέβαιαλ ην αθαδεκατθφ πιαίζην κάζεζεο (learning 

contexts of university), ε πξαθηηθή άζθεζε (work placement) θαη ε απαζρφιεζε κεηά 

ην πηπρίν (post-graduation employment) ζηελ αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ (generic skills) ησλ απνθνίησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο), β) επίιπζεο πξνβιήκαηνο, γ) δεμηφηεηεο 

αλάιπζεο, δ) δεμηφηεηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ε) ηερλνινγηθφο εγγξακκαηηζκφο, ζη) 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο, δ) ζπκκεηνρή ζε πξαθηηθέο δηα βίνπ κάζεζεο, ε) 

δεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο, ζ) εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ή ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ 

θαη η) ηθαλφηεηεο επίδεημεο εζηθψλ θξηηεξίσλ.  

H έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ζηαδίνπ 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Απνθνίησλ ηνπ Griffith University ηεο Απζηξαιίαο (Griffith Graduate Project), ζην 

νπνίν ζπκκεηείραλ απφθνηηνη 3 ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. πγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία 

απφ 664 απνθνίηνπο, νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα ΠΑ ζην πιαίζην ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο κεηαμχ ησλ εηψλ 1997 θαη 2000, κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε 32 εξσηήζεηο, δνκεκέλν ζε 6 ελφηεηεο: 

1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 2. Απφςεηο απνθνίησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ 
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δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην παλεπηζηήκην, 3 & 4. Αληίζηνηρεο απφςεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζε ζέζε εξγαζίαο κεηά ηε ιήςε 

πηπρίνπ, 5. Κξηηηθή ζθέςε γηα ηα ηξία παξαπάλσ καζεζηαθά πιαίζηα θαη 6. Δπηπιένλ 

ζρφιηα. ε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξνέθπςαλ απφ ζπλεληεχμεηο κε νκάδεο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (focus group interviews) εξγνδφηεο θαη απνθνίηνπο. πγθεθξηκέλα ην 

δείγκα πεξηιάκβαλε ζπλεληεχμεηο κε 11 απνθνίηνπο θαη 6 εξγνδφηεο (Crebert et al, 

2004: 2, 6).  

Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη απφθνηηνη αλαγλψξηζαλ ηφζν ηε ζπκβνιή ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ηελ 

ηδηαίηεξε αμία πνπ είρε ε κάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ απαζρφιεζή ηνπο. χκθσλα κε ηα θπξηφηεξα επξήκαηα, 

απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θπξίσο νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

(πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο), επίιπζεο πξνβιήκαηνο, νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο 

θαη εξγαζίαο ζε νκάδεο αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ζπνπδψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα 

εμάζθεζήο ηνπο κέζα ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο. Οξηζκέλνη πην ζπγθεθξηκέλνη, πξνηεηλφκελνη απφ ηνπο 

απνθνίηνπο ηξφπνη αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ, είλαη ε ηνπνζέηεζε ζε 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηε 

βηνκεραλία, πεξηζζφηεξεο πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, γξαπηέο εξγαζίεο, εξγαζία ζην 

πιαίζην εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο (project work), ε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

εγεζίαο θαη δηνίθεζεο, νη κειέηεο πεξίπησζεο θαη κεγαιχηεξε ηξηβή κε ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο (Crebert et al., 2004).   

Δπίζεο θαηά ηελ άπνςε ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ησλ απνθνίησλ ε 

ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη 

ηδηαίηεξα επσθειήο, θπξίσο επεηδή θέξλεη ζε επαθή ηνπο θνηηεηέο κε πξαγκαηηθά 

εξγαζηαθά πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια νη θνηηεηέο απνθηνχλ εκπεηξία ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ ηήξεζε πξνζεζκηψλ. Μάιηζηα έλαο ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελνο απφ ηνπο απνθνίηνπο ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ γεληθψλ δεμηνηήησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο 

ζχλδεζεο αλάκεζα ζην πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη εθαξκνγψλ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο 
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αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο 

επνπηείαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ επθαηξηψλ εξγαζίαο ζε 

νκάδεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δηνίθεζεο (Crebert et al., 2004).   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δεμηφηεηεο εγεζίαο, φπσο ε ππεπζπλφηεηα, ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε επίδεημε «πςειψλ εζηθψλ θξηηεξίσλ» (high ethical standards) 

αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ή ηεο 

εξγαζίαο παξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ.  Σέινο, εθείλν πνπ 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαζψο επεξεάδεη σο «ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο» ηελ 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαη ζηα ηξία πιαίζηα (παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, πξαθηηθή 

άζθεζε θαη εξγαζία) είλαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε 

νπνία απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο άιισλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην παλεπηζηήκην κέζα απφ θαιά ζρεδηαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Crebert et al., 2004).    

 

3.3.2 Costley, C. (2007). Work-based learning: assessment and evaluation in higher 

education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 32 (1), 1-9. 

 

χκθσλα κε ηελ Costley (2007) ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ελζσκάησζεο 

πξνγξακκάησλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (πξαθηηθήο άζθεζεο) ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ελζσκαηψλεηαη ε κε ηππηθή κάζεζε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηηεηή κε ηα εξγαζηαθά ζπζηήκαηα, κε ηελ ηππηθή κάζεζε ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ θαη δηαιέμεσλ. Έηζη, 

κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ ηα εξγαζηαθά 

ζπζηήκαηα θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη δηαρεηξίδνληαη ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη αιιειεπηδξνχλ κέζα ζην εξγαζηαθφ πιαίζην, νη πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ 

αθξηβψο ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρία 

ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν, φπσο είλαη νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε γλψζε ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ε αλάπηπμε αλψηεξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ζθέςεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην απηφ, απνθηά ε πξαγκαηνπνίεζε 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηε γλψζε πνπ απνθηήζεθε ηφζν ζην αθαδεκατθφ 
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πιαίζην ησλ ζπνπδψλ φζν θαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο κέζα απφ ηξία 

επηκέξνπο ζηνηρεία: 1) ηηο δειψζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάζεζεο, 2) ην ζρήκα ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

αληαλαθινχλ ηηο ηθαλφηεηεο επίηεπμεο ησλ θνηηεηψλ θαη 3) ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πνπ δείρλνπλ εάλ απηέο νη ηθαλφηεηεο απνθηήζεθαλ. Πξνηείλεηαη σο κνξθή 

αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ε απηναμηνιφγεζε, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, φπσο είλαη ηα εκεξνιφγηα, νη ζεκεηψζεηο, ν θάθεινο πιηθνχ ή νη 

παξνπζηάζεηο. 

 

3.3.3 Bates, M. (2008). Work-integrated curricula in university programs. Higher 

Education Research and Development, 27(4), 305-317 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη ηεο ζέζεο πνπ απηή θαηαιακβάλεη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αληαπνθξηλφκελε ζηελ απμαλφκελε απαίηεζε 

ελζσκάησζεο πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο (καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαηά ηελ 

εξγαζία) ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ζ ζπγγξαθέαο Μ. Bates κέζα απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλεο «αληαπνθξηηηθήο κειέηεο πεξίπησζεο» (responsive 

case study) ζην Σκήκα Δγθιεκαηνινγίαο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Griffith (School of Criminology and Criminal Justice, Griffith 

University) κεηαμχ ησλ εηψλ 1994 θαη 2004, δηεξεπλά ην κνληέιν δηδαζθαιίαο 

κάζεζεο θαη έξεπλαο πνπ είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηε δφκεζε αμηφινγσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αξρψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Έηζη, κέζα απφ κία πνηνηηθή 

κειέηε πεξίπησζεο δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

Μεληφξσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηηο καζεζηαθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεη λα 

θαζνξίζεη πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο-

δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ξφινπο πνπ παίδνπλ νη εκπιεθφκελνη (stakeholders) ζε ζρέζε 

κε ηα καζεζηαθά θαζήθνληα (learning tasks)  πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφγξακκα. 

Δπίζεο δηεξεπλά ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο κάζεζεο-

δηδαζθαιίαο ζηελ απηναληίιεςε θαη απηνθαζνξηζκφ ησλ θνηηεηψλ σο 

«εθθνιαπηφκελσλ επαγγεικαηηψλ» (emerging professionals) (Bates, 2008: 305, 308).  
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ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θνηηεηέο νη νπνίνη θαηά ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ 

ηνπο ζπκκεηείραλ ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο (field placements) πνπ απνηεινχζαλ 

ην έλα ηέηαξην ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ ζην Σκήκα 

Δγθιεκαηνινγίαο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο ζην Παλεπηζηήκην Griffith θαη 

πεξηιάκβαλε ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζε πνηθίια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζε έλα 

«πιαίζην αλνηρηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ» (open-course framework), δηάξθεηαο 100 

σξψλ ην εμάκελν. πκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 60 θνηηεηέο απφ θάζε έηνο, νη 

νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 50 επηιεγκέλα ηδξχκαηα, ππφ ηελ 

επίβιεςε επαγγεικαηηψλ ηνπ πεδίνπ. Σν ππφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε πιάλν κάζεζεο 

θάζε θνηηεηή ηεινχζε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ηδξχκαηνο, κε απνηέιεζκα «λα έρεη εμειηρζεί ζε έλα πξφγξακκα βαζηδφκελν ζηε 

δηαδηθαζία  (process-base curriculum) θαη ηελ ελεξγφ κάζεζε (action-learning 

curriculum)». Τιηθφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζπλεληεχμεηο θαη εκεξνιφγηα ησλ 

θνηηεηψλ (Bates, 2008: 307-308).   

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, «εθείλνη πνπ δνκνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα 

έπξεπε λα επηθεληξψλνληαη ζε έλα κνληέιν δηαδηθαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία, 

ηε κάζεζε θαη ηελ έξεπλα παξά ζε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθά κνληέια πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηε γλψζε σο δεδνκέλε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαγσγή, ηε 

κεηαθνξά θαη ηε κεηάδνζή ηεο»  (Bates, 2008: 305). Πξνηείλεηαη ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε λα βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε δφκεζε γλψζεο κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη έξεπλαο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο. (Bates, 2008: 316). 

 

3.3.4. Boud,  D., & Falchikov, N. (2006). Aligning assessment with long-term 

learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31 (4), 399-413. 

 

Οη  Boud & Falchikov (2006) εμεηάδνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ θνηηεηψλ απφ ην ρψξν εξγαζίαο 

θαη ηε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο απφ ην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνηηεηέο πξέπεη λα παίμνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, αληί ηνπ παζεηηθνχ πνπ ζπλήζσο παίδνπλ, κέζα 
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απφ ηε ρξήζε εκεξνινγίσλ (reflective journals) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο. Καζψο νη θνηηεηέο ζπλήζσο δέρνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη 

απφ άιινπο, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αμηνιφγεζε αθνξά ηνλ βαζκφ επίηεπμεο 

ηεο κάζεζεο πνπ έρεη ζπληειεζηεί, πξέπεη ε αμηνιφγεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα θαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο λα θξίλνπλ ηε κάζεζε πνπ 

ζπληειέζηεθε. Μάιηζηα, εάλ αλαπηχμνπλ απηή ηελ θξηηηθή ζθέςε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηαπηίζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε κε 

ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Πξνηείλεηαη λα δνζεί 

έκθαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ, ζηελ 

πξναγσγή δεμηνηήησλ–θιεηδηψλ γηα ην επάγγεικα θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

απαηηνχκελσλ θαηά ηελ εξγαζία, ψζηε λα απμήζνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο.  

 

3.3.5 Collin, K. & Tynjala, P. (2003). Integrating theory adn practice? Employees‟ 

and students‟ experiences of learning at work. Journal of Workplace Learning, 15 

(7/8), 338-344. 

 

Οη Collin & Tynjala (2003) δηεξεπλνχλ ηε ζπλνρή (congruence) ζεσξίαο θαη 

πξάμεο θαηά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απφ ηε κία πιεπξά εξγαδνκέλσλ 

κεραληθψλ ζρεδηαζκνχ κε εθηεηακέλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη αθεηέξνπ θνηηεηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο σο κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ηελ έξεπλα, ε νπνία ήηαλ πνηνηηθή θαη δηελεξγήζεθε κε 

ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηείραλ 69 εξσηψκελνη θαη ζπγθεθξηκέλα 51 θνηηεηέο θαη 18 

εξγαδφκελνη. Βαζηθή παξαδνρή ησλ εξεπλεηψλ, ε νπνία εληζρχζεθε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, απνηειεί ε άπνςε φηη ε ζεσξεηηθή γλψζε παξέρεη ηε 

βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, πάλσ 

ζηελ νπνία δνκνχληαη νη λέεο έλλνηεο σο πξντφλ απηψλ ησλ εκπεηξηψλ. Έηζη, ε 

εξγαζηαθή γλψζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ 

έλαο θνηηεηήο θαηέρεη θαη ηελ εκπεηξηθή γλψζε πνπ απέθηεζε κέζσ απηήο ηεο 

εκπεηξίαο. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εξσησκέλσλ, ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εξγαζία δελ είλαη έλα εληαίν θαηλφκελν, αιιά δηαθνξνπνηείηαη ηφζν αλάινγα κε ην 

πιαίζην φζν θαη κεηαμχ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα, ε κεηαηξνπή ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο ησλ θνηηεηψλ ζε άξξεηε (tacit) ή 
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ζησπεξή (implicit) κπνξεί λα μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ηνπ θνηηεηή, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, φηη ε ηππηθή γλψζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

 Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε φηη ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη νη θνηηεηέο 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο απφθηεζεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (work-based activities), θπξίσο επεηδή απηέο πξνζθέξνπλ έλα 

«απζεληηθφ πιαίζην» γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη δφκεζε ηεο γλψζεο.  Ζ αμία 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηηο πξαθηηθέο εκπεηξίεο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ καζαίλνπλ πψο λα εθαξκφζνπλ 

ηε ζεσξεηηθή γλψζε πνπ απνθηήζεθε ζε αθαδεκατθφ πιαίζην ζε πξαγκαηηθέο 

εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο. Σέινο, ηφζν νη θνηηεηέο φζν θαη νη εξγαδφκελνη 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο γλψζεο κέζα 

απφ πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθή 

είλαη ε δεκηνπξγία δεζκψλ κε θνξείο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απφ ηνπο θνηηεηέο, ελψ απηή ε δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Collin and Tynjala, 2003).  

 

3.3.6. Rickard, W. (2002). Work-based Learning in Health: evaluation the experience 

of learners, community agencies and teachers. Teaching in Higher Education 

Research and Development, 7 (1), 47-63. 

 

Ζ Rickard (2002), κε ηελ δηελέξγεηα πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέζα απφ κία κειέηε πεξίπησζεο, αμηνινγεί έλα πξφγξακκα κάζεζεο θαηά ηελ 

εξγαζία γηα πξνπηπρηαθνχο ηειεηνθνίηνπο ζηνλ θιάδν πγείαο (final year health 

studies undergraduates). Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζε δηάζηεκα 12 εβδνκάδσλ 

ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη βαζίζηεθε ζε έμη καζεζηαθά απνηειέζκαηα-θιεηδηά, 

ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ: 1) ζεσξεηηθή, ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή γλψζε, 

2) αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ (organisational structure), 3) ελζσκάησζε 

ηεο ζεσξίαο θαη πξάμεο, 4) αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (cognitive skill 

development) 5) αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

απαζρφιεζεο θαη 6) ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ πξαθηηθήο άζθεζεο (placement 

agencies). Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε πνηθίιεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, ελεξγεηηθέο 
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ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαζψο θαη αμηνιφγεζε πνπ ζρεηηδφηαλ κε θξηηηθή αλάιπζε θαη 

δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο (reflection skills), ελψ αμηνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο (triangulation), αληιψληαο εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο θνηλνηηθνχο θνξείο (community agencies) θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηελ ζπγγξαθέα, ε ρξήζε πξαθηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

εξγαζία (work-based practices) επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλψηεξνπ 

επηπέδνπ (higher order skills) ζηα άηνκα, ππνζηεξίδνληάο ηνπο θαηά ηε κεηάβαζή 

ηνπο ζηελ εξγαζία. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία 

αλαθέξεηαη φηη βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

(professional practice) (Rickard, 2002). 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ Rickard (2002), ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

έδεημαλ φηη ην πξφγξακκα κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηα ζέκαηα πγείαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηηο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο, φπσο απηέο γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο θνηηεηέο, ηελ πξνζσπηθή 

επηζπκία λα απμήζνπλ ηελ πγεία ησλ άιισλ κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή, 

αχμεζε ηελ θαηαλφεζε δνκηθψλ νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ, ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ 

δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη 

πξάμεο. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη θνηλνηηθνί θνξείο αλέθεξαλ 

νθέιε απφ ηε θηινμελία ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο, φπσο φηη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη κεηαθνξά δεμηνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο, φπσο νη επηθνηλσληαθέο, 

δηνηθεηηθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

σο εκπφδην ζπκκεηνρήο ησλ θνηλνηηθψλ θνξέσλ ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο αλαθέξζεθε ε πξνεηνηκαζία ησλ ζέζεσλ θαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Μεληφξσλ γηα ηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο.  
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Κεθάιαην 4. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε σο κέζν ζχλδεζεο ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαπηπρζεί φινο ν ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη αγνξάο 

εξγαζίαο, κε κία εηζαγσγηθή αλαθνξά αξρηθά ζην θαηλφκελν, ηα αίηηα θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ζπδήηεζε γηα ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα έληαμεο ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Θα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ησλ ιφγσλ πνπ απνθηά ζηηο 

κέξεο καο ε αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ θνκβηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

λέσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε 

ηελ ζπδήηεζε γηα ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ θνηηεηψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

4.1. ρέζε κεηαμχ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο 

Πξνηνχ παξνπζηάζνπκε ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχκε 

ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε ζχληνκα νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο κέζα ζην 

εξγαζηαθφ απηφ πεξηβάιινλ ζα εληαρζνχλ θαη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
25

, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη,  

- ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 1999, ην 78% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα απαζρνινχληαλ ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο. 

- ζην δεκφζην ηνκέα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 25%. 

                                                             
25 Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηε Γηά βίνπ Μάζεζε κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ, δειαδή ηφζν σο εμαξηεκέλνη εξγαδφκελνη -ππάιιεινη- ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ή γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελειίθσλ, φζν θαη 

σο απηναπαζρνινχκελνη επηζηήκνλεο, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο θαη 

ηέινο σο εξγνδφηεο, εάλ ηδξχζνπλ νη ίδηνη έλαλ ηέηνην νξγαληζκφ θαη απαζρνινχλ άιινπο 

εξγαδνκέλνπο. Γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηεο Καηεχζπλζεο «πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο βι. ζρεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Σκήκαηνο: www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2 (Ζκεξνκελία αλάθηεζεο 

17/11/2014). 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2
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- ζην δεκφζην ηνκέα εξγαδφηαλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο απνθνίηνπο ησλ Σ.Δ.Η.  

- ην 59,8% ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνινχληαλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Μάιηζηα ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφ 

απμήζεθε ξαγδαία, θαηά 39,3% κεηαμχ ησλ εηψλ 1988 θαη 1999. ην εκπφξην 

απαζρνινχληαλ ην 17%, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα ην 7,24%, ζηηο 

κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο ην 6,38% θαη ζηα μελνδνρεία/εζηηαηφξηα ην 6,1%. 

- ε απαζρφιεζε ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ην 1999 αλεξρφηαλ ζε 22,8%, ελψ 

κεησλφηαλ ζηαζεξά θαηά -7,9% θαηά ηα έηε 1988 θαη 1999. 

- ε απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ην 1999 αλεξρφηαλ ζην 17,5% ηνπ 

ζπλφινπ, ελψ έθζαζε ζην -30,65 κεηαμχ 1988 θαη 1999 (Παηηληψηεο, 2004: 

518-519). 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, 

αλαθέξνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Ζ πξψηε, ηελ νπνία απνηεινχλ νη 

ιεγφκελνη εμαξηεκέλνη εξγαδφκελνη, νη ππάιιεινη θαη νη εξγάηεο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θπξίσο ηνκέα είηε ζην δεκφζην, είλαη ζεκαληηθή 

θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα, θαζψο είλαη ε κεγαιχηεξε θαη ην Β΄ ηξίκελν 

ηνπ 1999 έθζαλε ην 58,3% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Αθνινπζνχλ νη 

απηναπαζρνινχκελνη, φζνη δειαδή είλαη «εξγνδφηεο ηνπ εαπηνχ ηνπο» θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν 

επηζηεκνληθά επαγγέικαηα (π.ρ. γηαηξνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί, νηθνλνκνιφγνη, 

ςπρνιφγνη, ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ θ.ά.), φζν θαη επαγγέικαηα ε άζθεζε ησλ 

νπνίσλ βαζίδεηαη ζε γλψζεηο ρακειφηεξεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (π.ρ. 

πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη, ηερλίηεο θ.ά.). Καηά ην Β΄ ηξίκελν ηνπ 1999 ην πνζνζηφ 

ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ζηελ Διιάδα έθζαλε ην 24,5% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

(εθ ησλ νπνίσλ ην 1/4 ήηαλ γπλαίθεο). Ζ ηξίηε θαηεγνξία πνπ έθζαλε ην 8% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν είλαη νη εξγνδφηεο, νη νπνίνη απαζρνινχλ άιινπο 

εξγαδνκέλνπο ζηε δνπιεηά ηνπο. ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία πνπ έθζαλε ην πεξίπνπ ην 

10% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ νπνία πιεηνςεθνχλ νη γπλαίθεο, αλήθνπλ ηα 

ζπκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε, ηα νπνία είλαη κέιε νηθνγελεηψλ κε θνηλή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

(Παηηληψηεο, 2004: 522-523).   
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Σν θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα είλαη πνιχπινθν θαη νθείιεηαη ζε 

πνηθίια αίηηα. Όπσο ζην παξειζφλ έηζη θαη ζήκεξα, ε αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν 

νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο είλαη νη γπλαίθεο θαη θπξίσο νη 

λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο
26

. χκθσλα κε κία άπνςε, εθείλν πνπ, κεηαμχ 

άιισλ, ζεσξείηαη σο ην θχξην αίηην ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο είλαη ε «αλαληηζηνηρία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο» (Katsanevas, 2004: 7). ην 

ζχλνιν ηνπ 10% πεξίπνπ, ζην νπνίν έθηαλε ε αλεξγία ζηε ρψξα καο ην 2003, 

πεξίπνπ ην 5%, εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη ζηελ „δηαξζξσηηθή-εθπαηδεπηηθή αλεξγία‟, 

βαζηθέο αηηίεο εκθάληζεο ηεο νπνίαο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ηεο 

ΔΤΔ
27

, αθνξνχλ θπξίσο «ζηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ζηελ αλαρξνληζηηθή δνκή θαη 

ηελ αλειαζηηθφηεηα ηεο παηδείαο, ζηελ αλεπάξθεηα ηεο ηερληθήο θη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ» 

(Katsanevas, 2004: 7). Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ε δηεχξπλζε, ε αλαλέσζε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηά βίνπ θαηάξηηζεο θαη 

επαλεθπαίδεπζεο, καδί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα 

πξφηππα ησλ δηεζλψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

είλαη θάπνηνη ηξφπνη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Katsanevas, 2004: 8). 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο 

γηα ηελ αλεξγία ζηελ Διιάδα απνδίδεηαη είηε ζηα βαζηά εδξαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ν ζεσξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, ε 

αλαρξνληζηηθή δνκή θαη ε αλειαζηηθφηεηά ηεο, είηε ζε ειιείςεηο ή παξαιείςεηο, φπσο 

είλαη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ε αλεπάξθεηα ηεο 

ηερληθήο θη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Πακπνχξε, 2011: 514).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε ζήκεξα ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο άπνςε, γηα ηηο δπζθνιίεο έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

επζχλεηαη ε αλαληηζηνηρία ησλ γλψζεσλ, εηδηθεχζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
28

. 

Με βάζε ηελ άπνςε απηή, «ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο δελ απνδίδεηαη ζε ηφζν κεγάιν 

                                                             
26 Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο, φπ.π. 

27 Βι αλαθνίλσζε 29/5/2003 ζην Katsanevas, 2004: 7. 

28 Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο, φπ.π. 
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βαζκφ ζηελ αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο, φζν ζηελ θαζπζηέξεζε θαη ην ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο, πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε δήηεζε γηα εξγαζία πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ, ζε αληίζεζε κε κηα ζπλερψο απμαλφκελε πξνζθνξά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πςειψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ (πςειψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο)» (ΗΟΒΔ 2006: 2). 

Βέβαηα, ζχκθσλα κε κία άιιε πξνζέγγηζε, πνπ ελνπνηεί ηηο δχν παξαπάλσ 

ζέζεηο, ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο «γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο» 

(Παπαδεκεηξίνπ, 1996: 23). 

Ζ παξαπάλσ ζέζε θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ην ζεκαληηθφ θαη πνιπδηάζηαην  

δήηεκα ηνπ ειιείκκαηνο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο πηπρηνχρνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (ΗΟΒΔ, 2006: 3) θαη απαζρνιεί 

ηνπο επηζηήκνλεο, φπσο επίζεο θαη ην δήηεκα ηεο «απαζρνιεζηκφηεηαο» 

(employability), πνπ απνηειεί απαξαίηεηε ηδηφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο (Harvey and Bowers-Brown, 2003: 107-108) 

(Πακπνχξε, 2011: ζ 514). Μάιηζηα, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε αλαληηζηνηρία πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη εθείλεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 ζεσξείηαη φηη έρεη εκθαληζηεί σο 

ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ην 2008 (Cedefop, 2013). Ηδσκέλε ζε έλα 

πιαίζην «ειαζηηθνπνίεζεο» ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ζε επνρέο 

«ππνθεηκεληθνπνίεζεο» ηνπ αηφκνπ, ε απαζρνιεζηκφηεηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

κεηαζέηεη ηελ επζχλε εχξεζεο εξγαζίαο ζην λέν άηνκν, ην νπνίν κέζα ζε ζπλζήθεο 

ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ θαη αλεξγίαο, πξνζπαζεί λα απμήζεη ηα πξνζφληα ηνπ (πηπρία 

θαη δηπιψκαηα), ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα βξεη εξγαζία (Παηηληψηεο, 

2004: 527-528). 

Βέβαηα, ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο δελ αθνξά κφλν ηελ Διιάδα, αιιά 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, αλ ζθεθηνχκε φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat 

ππνινγηδφηαλ φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 πεξηζζφηεξνη απφ 26,5 εθαηνκκχξηα αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ (11%) ζα ήηαλ άλεξγνη (Cedefop, 2013). Δμαηηίαο, ινηπφλ, ησλ πςειψλ 

πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο (ILO) θαη ν ΟΟΑ πξφηεηλαλ ηελ ελίζρπζε ησλ 
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πξνγξακκάησλ καζεηείαο (apprenticeships), πξνθεηκέλνπ άηνκα ειηθίαο 15 έσο 24 

εηψλ κέζα ζε έλα κηθξφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ 

ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή κεηά απφ έλα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ 

αλεξγίαο «ζα έπξεπε λα ιακβάλεη κία θαιή πξφηαζε εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, ή 

πξαθηηθή άζθεζε (traineeship), ή καζεηεία (apprenticeship) ή θάπνηα άιιε επθαηξία 

λα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ» (Cedefop, 2013). Τπάξρνπλ 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ε Γαλία κε καθξά παξάδνζε ζηε κάζεζε 

κέζσ καζεηείαο
29

, ελψ ζε ρψξεο φπνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί ν ζεζκφο απηφο ζα πξέπεη 

λα πξνζθεξζνχλ επαξθείο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηελ ελζάξξπλζε 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ λα εκπιαθνχλ ζηελ θαηάξηηζε. Μάιηζηα, ην 2010 

πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζέθεξε ζέζεηο καζεηείαο 

(Cedefop, 2013). 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο είλαη 

πνιχπινθν θαη νθείιεηαη ζε πνηθίια αίηηα. Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο φηη απνηειεί έλα κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλεξγίαο. Ζ ζχλδεζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ζ 

πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ζα απνηεινχζε κία ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ. Ζ ελζάξξπλζε, γηα παξάδεηγκα, ησλ λέσλ ζε επηζηεκνληθά πεδία φπσο νη Νέεο 

Σερλνινγίεο, ηα Μαζεκαηηθά θαη ε Μεραληθή ζε δεπηεξνβάζκην ή ηξηηνβάζκην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα «ζσζηά» πξνζφληα πνπ 

ρξεηάδεηαη ε αγνξά εξγαζίαο, ζα ήηαλ κία επηινγή (Cedefop, 2013). Βέβαηα, έλαο 

ηέηνηνο πξνζαλαηνιηζκφο ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ ππνηαγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κία άπνςε πνπ εθθξάδεηαη απφ πνιινχο αθαδεκατθνχο θαη αληαλαθιά ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα φηη κέζα απφ ηελ πξναγσγή ησλ δεζκψλ απαζρνιεζηκφηεηαο ζα 

κεησζεί ε αθαδεκατθή ειεπζεξία, ζα ππνβαζκηζηεί ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, γεγνλφο πνπ 

ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ „θαηάξηηζε‟ πεξηζζφηεξν παξά ηελ „εθπαίδεπζε‟ (Harvey, 

2000: 5).   

                                                             
29 Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Cedefop (2013) πξνζθέξζεθαλ 1,5 

εθαηνκκχξηα ζέζεηο καζεηείαο (apprenticeships) ζε 342 αληηθείκελα, δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ε νπνία 

πεξηιάκβαλε ηξεηο εκέξεο εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο (on-the job training) θαη δχν εκέξεο 

καζήκαηα ζηελ ηάμε. 
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Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αλαληηζηνηρηψλ κεηαμχ δεμηνηήησλ θαη 

αηφκσλ ζα ήηαλ ε δηαζχλδεζε ησλ ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηε 

βηνκεραλία κέζσ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο –κεηαμχ θαη άιισλ πνιηηηθψλ- 

φπσο ζπκβαίλεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαζψο ζεσξείηαη φηη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε «θαιή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

εξγαζηαθή δσή»  (Harvey and Bowers-Brown 2003: 109). Μέζα ζην πιαίζην απηφ 

εληάζζεηαη θαη ην ζχζηεκα πξαθηηθήο άζθεζεο, ην νπνίν είλαη αλαγθαίν λα 

δηεξεπλεζεί σο ζχζηεκα κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

4.2. πλζήθεο έληαμεο ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε κεηάβαζε 

απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί γηα ηνπο λένπο κία θάζε ηδηαίηεξα 

θξίζηκε γηα ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε, ε νπνία εάλ είλαη νκαιή, 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο θαη 

πιεξφηεηαο ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Χζηφζν, ζηελ Διιάδα 

ζπκβαίλεη –θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο δηεζλψο- νη 

λένη θαη θπξίσο νη απφθνηηνη ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

ζπλαληνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Ζ αλεξγία ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) 

«απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθήο θξίζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

αηψλα ηνλ νπνίν δηαλχνπκε» (Καζζσηάθεο, 2010: 322). Καη ελψ πξηλ απφ κεξηθέο 

δεθαεηίεο ε θαηνρή πηπρίνπ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηεινχζε γηα ηνπο 

απνθνίηνπο έλα είδνο «εγγχεζεο» γηα ηελ επηηπρή είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαη κάιηζηα ζε επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο πςεινχ θχξνπο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

κε ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ θνηηεηψλ, -εθηηκάηαη φηη «κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο 

εμαπιαζηάζηεθε ν θνηηεηηθφο πιεζπζκφο»- θαη ηελ ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαη ηεο εηεξναπαζρφιεζεο ησλ λέσλ απνθνίησλ, θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980,  πνιινί απφθνηηνη ΣΔ «δελ έρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε πνπ ηνπο αξκφδεη» (Καζζσηάθεο, 2004: 457-458). 
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Δάλ επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζρέζε κεηαμχ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
30

 (ΣΔ) θαη αγνξάο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε 

φηη παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ)
31

, ην 2006, 

γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ Απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα
32

. Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο κειέηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ:   

α) Παξαηεξείηαη κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ πςειή πξνζθνξά, απφ ηε 

κηα, θαη ηε ρακειή δήηεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, 

(ηππηθψλ πξνζφλησλ), απφ ηελ άιιε (ΗΟΒΔ, 2006: 2). Ζ αλαληηζηνηρία απηή 

νλνκάδεηαη θαη δπζαλαινγία κεηαμχ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο εξγαζίαο, «φπσο απηή 

εθθξάδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα ζην δεκφζην ηνκέα, πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππφ 

πιήξσζε ζέζεσλ». Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη δηαγσληζκνί ηνπ Α..Δ.Π. γηα ηελ 

                                                             
30 Ζ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη «ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία 

δέρνληαη γηα εγγξαθή απνθνίηνπο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη 

απηνλνκία θαη πξνζθέξνπλ πςεινχ επηπέδνπ ζπνπδέο πνπ, εθηφο απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ γηα ηελ άζθεζε νξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηδηψθνπλ, πξσηίζησο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, κέζσ ηεο έξεπλαο, θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. […] 

ηελ Διιεληθή Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλήθνπλ ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.), ηα 

Παλεπηζηήκηα θαη νη ινηπέο Αλψηαηεο ρνιέο (ηξαηησηηθέο, Αζηπλνκίαο θ.η.ι.). Σα Παλεπηζηήκηα θαη νη 

ινηπέο Αλψηαηεο ρνιέο αλαθέξνληαη, ζπλήζσο, σο Α.Δ.Η. (Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα)» (βι. 

ζρεηηθά Καζζσηάθεο, Μ. (2004). «Ζ πκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ηελ Καηάξηηζε θαη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». ην Καζζσηάθεο, Μ. 

(επηκ.). πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο: Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: ηππσζήησ, 

ζ. 451-467.  

31 Ζ Απαζρνιεζηκφηεηα ησλ Απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (2006). Μειέηε γηα 

ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ  (2006). Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), 2006.  

32 Ζ Μειέηε εθπνλήζεθε απφ ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2007, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Μνξθσηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πξσηνβνπιίαο, ε νπνία έρεη αλαιεθζεί απφ ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα 

Δπγελίδνπ, Η. Φ. Κσζηφπνπινπ, Λακπξάθε, Α.Γ. Λεβέληε, Μνξθσηηθφ ΔΣΔ, Μπνδνζάθε, η. 

Νηάξρνο θαη Α. . Χλάζεο. ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ «ε επηζηεκνληθά έγθπξε πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ απαζρφιεζε, ε ηεθκεξίσζε δηαπηζηψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαθαηλφκελεο ηάζεηο θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ. Καη παξάιιεια, ε 

ππνζηήξημε κηαο ζπλεπνχο θαη καθξνπξφζεζκεο πξνζέγγηζεο ζην πξφβιεκα, πξνο φθεινο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (ΗΟΒΔ, 2006: 1). 
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πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ
33

, φπνπ παξαηεξείηαη δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφ πιήξσζε ζέζεσλ, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο 

εηδηθφηεηεο, φπσο απηέο ηνπ θαζεγεηή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ δαζθάινπ 

(Πίλαθαο 2) (Καζζσηάθεο, 2010: 325-326). 

 

Πίλαθαο 2. Αξηζκφο ζέζεσλ πξνο πιήξσζε θαη ππνςήθηνη ζε    

 δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π. γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ  

Δηδηθφηεηα 
Γηαγσληζκφο 2007  

(Πξνθήξπμε 10π/2006) 

Γηαγσληζκφο 2009 

(Πξνθήξπμε 3π/2008) 

 Θέζεηο 
Τπνςή 

-θηνη 
Αλαινγία 

Θέζεηο 
Τπνςή 

-θηνη 

Αλαινγ

ία 

Θενιφγνη 84 3536 1/42 66 403 1/6 

Φηιφινγνη 840 17869 1/21 480 3271 1/7 

Μαζεκαηηθνί 570 5485 1/10 270 548 1/2 

Φπζηθνί & ζπλ. (ΠΔ04) 570 8089 1/14 312 2252 1/7 

Γαιιηθήο γιψζζαο 240 3055 1/13 144 1466 1/10 

Αγγιηθήο γιψζζαο 312 3983 1/13 228 2960 1/13 

Γεξκαληθήο γιψζζαο 396 2015 1/5 144 987 1/7 

Καιιηηερληθψλ 84 551 1/7 48 344 1/7 

Οηθνλνκνιφγνη 84 5632 1/67 36 496 1/14 

Κνηλσληνιφγνη 24 1147 1/48 12 104 1/9 

Φπζηθήο Αγσγήο 72 7722 1/107 48 891 1/19 

Ννκηθνί, πνιηηηθνί επ. 24 1299 1/54 30 275 1/9 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 48 63 1/1,3 30 37 1/1 

Νεπηαγσγνί 960 7670 1/8 600 5826 1/10 

Γάζθαινη 2580 3741 1/1,5 2120 961 1/0,5 

 

Πεγή: Καζζσηάθεο (2010). Σα πξνβιήκαηα έληαμεο ησλ απνθνίησλ ηεο 

Σξηηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Δπηζεψξεζε 
πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ, η. 90-91, 320-326 (ζ.326). 

 

 

 Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αλεξγία ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε 

ζρεηηθά πςειά επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη φηη ε θαηνρή 

πηπρίνπ ΣΔ δελ βειηηψλεη, ζην βαζκφ πνπ ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο, ηε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο εξγαζίαο.  

 Έηζη, ελψ ην 2006 ν κέζνο φξνο αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ ΣΔ ζηελ Δ.Δ.25 

ήηαλ 4,5%, ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ ηεο αλεξγίαο 

                                                             
33 Οη ζπγθεθξηκέλνη δηαγσληζκνί δηελεξγήζεθαλ θαηά ηα έηε 2007 θαη 2009.  
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(8,3%), ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φρη κφλν ήηαλ ζπγθξηηηθά ηδηαίηεξα πςειφο 

(7,2%), ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.25, αιιά θαη πνιχ θνληά ζην κέζν 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε ρψξα (8,9%). Αθφκε πεξηζζφηεξν, ν δείθηεο αλεξγίαο ησλ 

λέσλ 25-39 εηψλ, απνθνίησλ ΣΔ (9,9%) ήηαλ ίδηνο κε ηνλ δείθηε αλεξγίαο ησλ λέσλ 

κε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο 

(ΗΟΒΔ, 2006: 2).  

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ην κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ 

ειηθίαο 15-24 εηψλ θαηά ην έηνο 2005 ήηαλ 33,0% γηα ηνπο απνθνίηνπο Σ.Δ. (ISCED 

5-6), ελψ ηα πνζνζηά γηα εθείλνπο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην κέζν επίπεδν (ISCED 3-4) 

ήηαλ 27,7% θαη ζην ρακειφ επίπεδν (ISCED 0-2) ήηαλ 19,4%. (βι. Πίλαθα 3,4).  

 

Πίλαθαο 3. Δηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ειηθίαο 15-24 εηψλ θαηά 

  επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Έηνο ISCED 5-6** ISCED 3-4 ISCED 0-2 χλνιν 

2000 30,1 31,5 24,8 29,2 

2001 28,7 30,2 24,2 28,2 

2002 24,5 29,5 22,0 26,8 

2003 31,3 28,9 21,7 26,9 

2004 32,2 27,9 22,4 26,9 

2005 33,0 27,7 19,4 26,0 

 

Πεγή: Καζζσηάθεο (2010). Σα πξνβιήκαηα έληαμεο ησλ απνθνίησλ ηεο 

Σξηηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Δπηζεψξεζε 
πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ, η. 90-91, 320-326 (ζ.323). 

 

Πίλαθαο 4. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαη κέζε αλεξγία απφ ην 2000-2009  

Έηνο ISCED 5-6** ISCED 3-4 ISCED 0-2 

  A B Γ*** Δ Ε Ζ Θ Η 

2000 6,5 7,9 13,6  14,7  12,9  8,4   4,2    8,1  

2001 8,2 7,5 13,1  13,4  13,6  7,8  4,7  7,9 

2002 7,0 6,6 13,8  12,7  12,3  7,5  6,3  5,3 

2003 7,7 6,6 12,9  12,0  11,1  6,9  5,0  2,7 

2004 6,2 7,6 12,9  11,9  11,4  8,8  5,4  12,4 

2005 7,0 7,3 12,3  11,2  10,6  7,8  5,8  10,0 

2006 6,5 6,2 11,5  10,2  9,5  7,0  4,2  7,4 

2007 6,3 7,6 10,1  8,9  8,0  6,3  8,9  10,5 

2008 5,4 5,5 9,9  8,3  8,5  6,1  5,5  9,7 

2009 6,2 6,1 10,5  10,2  10,8  8,0  8,4  13,8 
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Πεγή: Καζζσηάθεο (2010). Σα πξνβιήκαηα έληαμεο ησλ απνθνίησλ ηεο 

Σξηηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Δπηζεψξεζε 
πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ, η. 90-91, 320-326 (ζ.323). 

 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 5 «ην κέζν δηάζηεκα αλακνλήο γηα ηελ 

εχξεζε εξγαζίαο θπκαίλεηαη απφ 2 έσο θαη πάλσ απφ 3 ρξφληα, αλάινγα κε ηελ 

εηδηθφηεηα ησλ απνθνίησλ (Καζζσηάθεο, 2010: 322-324). 

 

Πίλαθαο 5. Μέζν δηάζηεκα (ζε κήλεο) πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ κέρξη ηελ πξψηε ζεκαληηθή εξγαζία θαηά πεδίν εθπαίδεπζεο θαη θχιν  

Πεδίν εθπαίδεπζεο Άλδξεο ** Γπλαίθεο 

1. Γεληθά πξνγξάκκαηα 39 41 

2. Γεσξγία θαη θηεληαηξηθή 35 38 

3. Μεραληθή, κεηαπνίεζε θαη θαηαζθεπέο 34 36 

4. Δπηζηήκεο, καζεκαηηθά θαη πιεξνθνξηθή 34 36 

5. Δθπαίδεπζε 34 41 

6. Κνηλσληθέο επηζηήκεο, επηρεηξήζεηο θαη δίθαην 31 37 

7. Τγεία θαη θνηλσληθή πξφλνηα 30 36 

8. Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλεο 30 37 

9. Τπεξεζίεο 22 20 

 

Πεγή: Καζζσηάθεο (2010). Σα πξνβιήκαηα έληαμεο ησλ απνθνίησλ ηεο 

Σξηηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Δπηζεψξεζε 
πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ, η. 90-91, 320-326 (ζ.324). 

 

 

Γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ, κπνξεί θαλείο πηζαλψο λα αλαδεηήζεη ηα 

αίηηα ηφζν ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) φζν θαη ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο (ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο θαη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ).  

χκθσλα κε ηελ κεγαιχηεξε κέρξη ην 2006 έξεπλα
34

 πνπ έγηλε ην 2001 ζε 

δείγκα 6.228 επηρεηξήζεσλ, φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν, «ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηαιακβάλνπλ 

επαγγέικαηα ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα, ζε πνιινχο λνκνχο θαη 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ε δήηεζε αηφκσλ κε εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο θαηά θαλφλα 

                                                             
34Metron Analysis – VFA (2001) «χλδεζε εμεηδηθεπκέλεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο αλέξγσλ κε ηηο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ», Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  
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επαξθεί ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, μεπεξλά ην 80% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ δελ πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ θαηαξρήλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά κάιινλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

νηθνλνκίαο» (ΗΟΒΔ, 2006: 2). 

β) Σν θαηλφκελν ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ρακειήο δήηεζεο θαη πςειήο 

πξνζθνξάο  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο νδεγεί πνιινχο λένπο απνθνίηνπο ζηελ επθαηξηαθή 

απαζρφιεζε ή ζε απαζρφιεζε πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην είδνο ησλ ζπνπδψλ ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ. Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο εηεξναπαζρφιεζεο
35

 ζε 

εξγαζίεο θαηψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν παξαηεξείηαη ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο, κε πνηθίιεο ζπλέπεηεο «γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ ηζνξξνπία, αιιά θαη γηα ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία» (Καζζσηάθεο, 2010: 325). Σν θαηλφκελν ηεο 

εηεξναπαζρφιεζεο, ζπλδέεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο ππεξεθπαίδεπζεο 

(overqualification), ε νπνία ζε επξσπατθφ επίπεδν ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν γχξσ 

ζην 30% (Cedefop, 2010).  

Άιισζηε, «ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ηα άηνκα πςειήο εμεηδίθεπζεο 

είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ.» 

(Cedefop, 2010). Ζ αλεξγία θαη ε απμαλφκελε αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ νη λένη γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ηνπο σζνχλ ζπρλά ζηελ απνδνρή ζέζεσλ 

εξγαζίαο άζρεησλ κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Δπίζεο, ε καδηθνπνίεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζε θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ νινέλα ηα ηειεπηαία ρξφληα απμαλφκελν αληαγσληζκφ γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο 

θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ σζήζεη πνιινχο λένπο ζηελ εηεξναπαζρφιεζε θαη ζηελ 

αλαδήηεζε θαηψηεξσλ ησλ πξνζφλησλ ηνπο ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο πσιεηψλ, 

ζεξβηηφξσλ θ.ιπ. (Παηηληψηεο, 2004: 520). Καη ελψ ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο 

επηιέγεη έλα νηθνλνκηθφ θιάδν ή κηα επηρείξεζε θαη εθθξάδεη ην αίηεκά ηνπ γηα λα 

απαζρνιεζεί εθεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν εξγνδφηεο επηιέγεη ην πξνζσπηθφ κε ην 

νπνίν ζα ήζειε λα ζπλεξγαζηεί (Παηηληψηεο, 2004: 536). Έηζη, κέζσ ηεο 

                                                             
35χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ, «εηεξναπαζρφιεζε ζεσξείηαη ε άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

δηαθνξεηηθήο απφ ην αληηθείκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία έρεη επηηπρψο πεξαηψζεη ν 

εξγαδφκελνο» (βι. ζρεηηθά Παηηληψηεο, Ν. (2004). «Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη 

επαγγεικαηηθή επηινγή ζηελ Διιάδα». ην Καζζσηάθεο, Μ. (επηκ.). πκβνπιεπηηθή θαη 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφ: Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: ηππσζήησ, ζ. 520.  
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εηεξναπαζρφιεζεο, απνθαιχπηεηαη ε «κηθξή ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εξγνδφηεο ζηα 

πξνζφληα πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο» (Παηηληψηεο, 2004: 520) 

Απφ έξεπλεο
36

 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Κέληξν .Δ.Π. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε δείγκα 196 απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. (ησλ εηψλ 

1998-99 θαη 2001-2002) θαη 223 απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο (ησλ 

εηψλ 1996-98, 2000-01 θαη 2004-2005), θαζψο θαη 290 απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθήο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ησλ εηψλ 1997-2000, 2001-02 θαη 2004-

2005) «δηαπηζηψζεθε φηη ην 48,1% ησλ απνθνίησλ ηνπ Φ.Π.Φ., πνπ δήισζαλ φηη 

εξγάδνληαλ, αλέθεξαλ φηη ε εξγαζία ηνπο είρε κηθξή ή θακία ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο απνθνίησλ ήζαλ 24,6% θαη 

44,1%» (Καζζσηάθεο, 2010: 325). 

Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (θαζεγεηέο) θαη δεκνζηεχηεθε 

ζηνλ εκεξήζην ηχπν (Κάηζηθαο, 2009, Δθ. Σα Νέα, 20 Ηνπιίνπ), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «έλαο ζηνπο ηέζζεξηο αδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ άλεξγνο πάλσ απφ 18 

κήλεο, νη κηζνί απαζρνινχληαλ ζε εξγαζίεο εληειψο άζρεηεο κε ηελ επηζηήκε ηνπο 

(ππάιιεινη ζε ζνχπεξ κάξθεη, νδεγνί ηαμί, γθαξζφληα, άιια επαγγέικαηα ηνπξηζηηθήο 

θχζεο θηι.) θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ππναπαζρνινχληαλ ζε θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα 

καζήκαηα». (Καζζσηάθεο, 2010: 326-327). Δπίζεο, ζην ίδην δεκνζίεπκα 

αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

Έξεπλεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ απνθαιχπηνπλ φηη κφλν ην 

17,7% ησλ απνθνίησλ Φηινινγίαο απαζρνιείηαη ζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ 

πηπρίνπ ηνπ εξγαζία, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ απηνχ ηνπ θιάδνπ 

είλαη άλεξγνη (42,3%). Ύζηεξα απφ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

                                                             
36 Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ πηπρηαθέο ή δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κέληξνπ .Δ.Π. χζηεξα απφ κία πξψηε επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ: α) Μαξακαζά νθία (2008). Σν πξφβιεκα ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η. ζηελ Διιάδα. Ζ πεξίπησζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ησλ εηψλ 1998-99 θαη 2001-2002. Αζήλα (αδεκνζίεπηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία). Σν δείγκα ήηαλ 196 πηπρηνχρνη. β) Βάξδα, Αλζ. (2009). Σν πξφβιεκα ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η. ζηελ Διιάδα. Ζ πεξίπησζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Φπρνινγίαο ησλ εηψλ 1996-98 θαη 2001-2002 θαη 2004-05. Αζήλα (αδεκνζίεπηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία). Σν δείγκα ήηαλ 223 πηπρηνχρνη. γ) Αξαβαληηλνχ-Βεξάξνπ Θ. & Νηθνιάνπ Παλαγ. (2009). 

Γηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηεο ρνιήο 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ εηψλ 1997-2000, 2001-02 θαη 2004-05. Αζήλα (αδεκνζίεπηε πηπρηαθή 

εξγαζία). Σν δείγκα ήηαλ 290 πηπρηνχρνη. (Σα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα ππνβιεζνχλ ζε λέα αλάιπζε). 

(βι. ζρεηηθά Καζζσηάθεο. Μ., 2010, ζει. 325). 
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δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 60,3% ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο εξγάδνληαη θαη απφ απηνχο ην 42,3% απαζρνιείηαη ζε ηνκείο, κε 

ζρεηηθνχο κε ηηο ζπνπδέο ηνπο γηαηί, φπσο δήισζαλ, δελ είραλ άιιε επηινγή. ηελ 

έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ απνθνίησλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ηνλίδεηαη φηη 

κφλν ην 17,7% ησλ απνθνίησλ Ηζηνξίαο απαζρνιείηαη κε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 

ηνπ πηπρίνπ ηνπ εξγαζία, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνθνίησλ απηνχ ηνπ θιάδνπ 

είλαη άλεξγνη (42,9%). Σν 30% ησλ λέσλ απνθνίησλ ησλ Φπζηθψλ θαη Μαζεκαηηθψλ 

Σκεκάησλ κέλνπλ άλεξγνη ή ππναπαζρνινχκελνη γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, 

ελψ πεξίπνπ ην 15% ζπλερίδεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πηζαλφλ γηα λα απνθχγεη ηνλ 

εθηάιηε ηεο αλεξγίαο» (Καζζσηάθεο, 2010: 326-327). 

 

Αληίζηνηρα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ έξεπλεο ζηε Μ. Βξεηαλία 

επηβεβαηψλνπλ ην θαηλφκελν ηεο εηεξναπαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζε εξγαζίεο θαηψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, θαζψο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Harvey (2000)
37

, «φιν θαη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη πηζαλψο ζηελ πξψηε ηνπο 

εξγαζία  απαζρνινχληαη ζε ‘κε παξαδνζηαθέο’ πεξηνρέο απαζρφιεζεο πνπ 

ελδερνκέλσο δελ είλαη ‘παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ’. Μ’ άιια ιφγηα, απαζρνινχληαη ζε 

εξγαζίεο πνπ δελ απαηηνχλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ». Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, 

σζηφζν, ην νπνίν θαίλεηαη λα έρνπλ νη απφθνηηνη ΣΔ έλαληη ησλ ππνινίπσλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη «κπνξνχλ ‘λα αλαπηχμνπλ ηε δνπιεηά’  θαιχηεξα απφ εθείλνπο πνπ δελ 

ηειείσζαλ Παλεπηζηήκην» (Harvey, 2000: 6). Δπίζεο, απηφ ελδερνκέλσο ζπκβαίλεη, 

επεηδή νη επηρεηξήζεηο δελ ζέινπλ λα επελδχνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο κε ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ελδν-ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο. Έηζη, νη 

εξγνδφηεο αλαδεηνχλ λα πξνζιακβάλνπλ απνθνίηνπο ΣΔ, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε 

ε πεξίνδνο ελζσκάησζήο ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα απνθχγνπλ κηα εθηεηακέλε 

ελδερνκέλσο πεξίνδν ελζσκάησζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Harvey, 2000: 

6; ΗΟΒΔ, 2006: 5). Κχξην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη φηη πιένλ έλα 

πηπρίν ΣΔ δελ απνηειεί ην „δηαβαηήξην‟ ζηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ φπσο πξηλ 

απφ κεξηθά ρξφληα, αιιά κηα „πξψηε βάζε‟ θαηά ηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο θαη έλα 

ηππηθφ πξνζφλ, ην νπνίν απιψο «επηβεβαηψλεη φηη είλαη άηνκα ηα νπνία ζθέθηνληαη κε 

                                                             
37 Harvey L. (2000). New realities: The relationship between Higher Education and Employment. 

Tertiary Education and Management, n. 6, p. 3-17. 
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ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο, έηζη ην επφκελν ζηάδην είλαη 

έλαο αξηζκφο θνκβηθψλ ηθαλνηήησλ (key competences)» (Harvey, 2000: 7). 

Τηνζεηψληαο ηνλ παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο γίλεηαη 

ππέξβαζε ηνπ δηαπηζησκέλνπ θαη αδηακθηζβήηεηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξ-πξνζθνξάο 

απνθνίησλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε γεληθή αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ (general 

upskilling) ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη παξάιιεια ζηε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ 

θαη ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ απνθνίησλ ηφζν γηα ηηο επθαηξίεο φζν θαη γηα 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Christian Fisher (1998), «νη θνηηεηέο ελ γέλεη δελ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ελήκεξνη αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθεξφκελεο ηθαλφηεηεο (transferable 

skills), θαη ηείλνπλ λα εξγάδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ ρξήκαηα αγλνψληαο ηελ αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (skills development)» (Harvey, 2000: 6). 

γ) Έλα ηξίην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ απνθνίησλ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε κηα δεχηεξε 

αλαληηζηνηρία ή δπζαξκνλία, ε νπνία αθνξά ηφζν ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ απνθηψληαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φζν θαη ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ 

θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ έρνπλ
38

 (Καζζσηάθεο, 2010: 327-328; ηακπνπιήο, 

2005: 105). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα έιιεηκκα ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ
39

 ησλ 

πηπρηνχρσλ, έηζη φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο εξγνδφηεο, θαη ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ηε θχζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηελ νπνία θαιείηαη λα 

θαιχςεη ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο. Έρεη ζεκαζία ε δηεξεχλεζε ηνπ ειιείκκαηνο 

απηνχ, θαζψο «αλαθέξεηαη ζπρλά φηη ην σο άλσ έιιεηκκα ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε αληζνξξνπίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κε ηελ έλλνηα φηη νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη είλαη αλεπαξθείο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο» (ΗΟΒΔ, 2006: 3). Χζηφζν, ην έιιεηκκα 

                                                             
38 πκβαίλεη ζπρλά πηπρηνχρνη ΣΔ λα απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππεξεπαξθνχλ νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ Λπθείνπ ή Γπκλαζίνπ κε ακνηβέο πνιχ θαηψηεξεο απφ απηέο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφθνηηνη ΣΔ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο σο απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κεηψλνληαο νη ίδηνη ηα 

πξνζφληα ηνπο. (βι. ζρεηηθά Καζζσηάθεο, Μ., 2010, ζει. 327-328). 

39 Ζ αλεπάξθεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη απφθνηηνη ΣΔ ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ 

εξγνδνηψλ, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο εμήο δχν ειιείςεηο: α) ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη β) ηελ αλεπάξθεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ (ΗΟΒΔ, 2006: 5). 
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απηφ, φηαλ εληνπίδεηαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί απνθιεηζηηθά ζηηο ειιείςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί. Έηζη, απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο ηα ιεγφκελα πξνζφληα απαζρνιεζηκφηεηαο, ηα νπνία αθνξνχλ 

ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ, πέξαλ ησλ γλψζεσλ πνπ απηφ έρεη (ΗΟΒΔ, 2006: 3). Δθηελέζηεξε 

αλαθνξά ζ‟ απηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ απνθνίησλ ζα γίλεη ακέζσο 

παξαθάησ. 

 

4.3. Αλάπηπμε θνκβηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Μηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ
40

 (2006) 

είλαη φηη  «ε κεηάβαζε απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ 

εμαξηάηαη κφλνλ απφ ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ αιιά θαη πέξαλ απηνχ, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, απφ ηελ χπαξμε κηαο ζεηξάο ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

                                                             
40 Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζε δείγκα 200 επηρεηξήζεσλ απφ ηε κηα, απ‟ φινπο ηνπο ηνκείο, 

πνπ απαζρνινχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 50.000 άηνκα, θαη 500 εξγαδνκέλσλ απφ ηελ άιιε , νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, πνπ επειέγεζαλ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ην ΗΟΒΔ. 

Ζ ηππνινγία ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ αθνινπζεί απηή πνπ ηα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ θαηαηάρζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Ζ πξψηε αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

πξνεγκέλν ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη απνηειείηαη απφ ηηο ζπζηάδεο Έληαζεο Σερλνινγίαο, 

Έληαζεο Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ θαη Έληαζεο Κεθαιαίνπ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ θαηά 

θχξην ιφγν εξγαηηθφ δπλακηθφ πςειψλ ηθαλνηήησλ, κε πςειφ κέζν κηζζφ ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειά πνζνζηά δηεζλνπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο β) Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία αληηπξνζσπεχεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη απνηειείηαη 

απφ ηηο ζπζηάδεο Έληαζεο Δξγαζίαο θαη Έληαζεο Δξγαζίαο θαη Κεθαιαίνπ, νη νπνίεο απαζρνινχλ 

θπξίσο εξγαηηθφ δπλακηθφ ρακειψλ ηθαλνηήησλ θαη θαηά ηεθκήξην ηππηθψλ πξνζφλησλ κε ρακειφ 

κέζν κηζζφ θαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε, κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο, εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν δείγκα 

ησλ επηρεηξήζεσλ αλαιχζεθε κε βάζε ην κέγεζνο, ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο (πξνεγκέλν ή 

παξαδνζηαθφ) θαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαζρνινχληαη νη εξγαδφκελνη, ελψ ην δείγκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην έηνο απνθνίηεζεο, ηελ θαηνρή ή φρη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ηε ρψξα 

απνθνίηεζεο θ.ιπ.. Σα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ πέξαλ ησλ 

κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ αξρηθά σο εθηηκήζεηο γηα 

θαηλφκελα δπλακηθά θαη ηάζεηο ζην πεδίν ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε δηαηχπσζε θαη ηνλ κειινληηθφ έιεγρν ππνζέζεσλ θαη πξνννπηηθψλ. (ΗΟΒΔ, 

2006: 3-4). 
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πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία ζπλνπηηθά νξίδνπκε σο πξνζφληα απαζρνιεζηκφηεηαο, κε 

βάζε ηα νπνία θξίλεηαη πνιιέο θνξέο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα 

ελφο ππνςεθίνπ λα αληαπνθξηζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε πςειέο απαηηήζεηο» (ΗΟΒΔ, 

2006: 4).  

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ 

ηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ πξνθχπηεη φηη νη πηπρηνχρνη απνηεινχλ ην 46% ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ 

πξνεγκέλν ηνκέα, ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ μεπεξλά ην 50%, ελψ ζηνλ 

παξαδνζηαθφ είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξν (πνζνζηφ 17%) / ππνιείπεηαη ηνπ 1/5 

(πνζνζηφ 17%). Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά πηπρηνχρσλ εληνπίδνληαη ζηα ηκήκαηα ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο (ηφζν ζηνλ πξνεγκέλν φζν θαη ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνκέα). Κπξηαξρνχλ νη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο θαη ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Μεραληθήο. Δηδηθφηεξα ζηνλ πξνεγκέλν ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δηαζπνξά ησλ πηπρηνχρσλ ζηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ππάξρνπλ δειαδή κηθξά πνζνζηά πηπρηνχρσλ απφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απαζρνινχληαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα. «Ζ 

δηαζπνξά απηή ζπληζηά ηζρπξή έλδεημε φηη δηαρξνληθά θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ θχθινπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηψλεηαη βαζκηαία ε ζεκαζία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ πηπρηνχρσλ» (ΗΟΒΔ, 2006: 4). 

Μάιηζηα, ζην ρψξν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν 

λα αλαδεηνχληαη άηνκα φρη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλα, παξά κε «επξχηεξεο ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο θαη δηαζεζηκφηεηαο» (ηακπνπιήο, 2005: 110) θαη ηειηθά λα 

πξνζιακβάλνληαη «φρη άηνκα κε απφιπηα εηδηθέο ζπνπδέο, αιιά άηνκα κε γεληθή 

παηδεία θαη επξχ θάζκα δεμηνηήησλ», ηα νπνία κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ 

επηηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δεμηφηεηεο (Καζζσηάθεο, 2010: 332). 

Αληίζηνηρα δεδνκέλα ππάξρνπλ θαη ζηε Μ. Βξεηαλία, φπνπ νη εξγνδφηεο 

πξνζιακβάλνπλ απνθνίηνπο απφ „νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ αληηθείκελν‟. Μάιηζηα, 

ζπρλά αλαδεηνχλ απνθνίηνπο απφ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο 

νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθέο κε ηε ζέζε εξγαζίαο, κε εμαίξεζε ηελ επηζηήκε 

ηεο κεραληθήο θαη ηεο ηαηξηθήο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο κεγάιεο ινγηζηηθέο εηαηξείεο 

θη εηαηξείεο δηνίθεζεο – ζπκβνπιεπηηθήο αλαδεηνχλ απνθνίηνπο ηζηνξίαο, θιαζζηθψλ 

ζπνπδψλ, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ή θπζηθήο επηζηήκεο θαη φρη ινγηζηέο.  Δπίζεο, 
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εηαηξείεο ινγηζκηθνχ δελ αλαδεηνχλ εηδηθνχο ζηνπο Ζ/Τ αιιά ρξεηάδνληαη 

θαηαξηηζκέλνπο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο κε αλεπηπγκέλεο ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη εξγαζίαο ζε νκάδεο (Harvey, 2000: 7). Έηζη, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, „ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο‟ ησλ απνθνίησλ 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαηά ηελ δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο. Οη ππεχζπλνη ησλ πξνζιήςεσλ αλαδεηνχλ ζπλήζσο έλα 

κείγκα άιισλ δεμηνηήησλ – ηθαλνηήησλ καδί κε ην πξψην πηπρίν θαη απηέο νη 

επηπιένλ ηθαλφηεηεο ζπλήζσο θπξηαξρνχλ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πηπρίνπ ζε πνιιέο 

πεξηνρέο. Ο Fisher (1998) αληίζηνηρα ζηε Γαλία, ζεκεηψλεη φηη νη εξγνδφηεο 

ελδηαθέξνληαη φιν θαη ιηγφηεξν γηα ην πεδίν ζπνπδψλ. Δθείλν ην νπνίν αλαδεηνχλ 

είλαη έμππλνη απφθνηηνη θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο βαζκνχο, αληί ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ θαζ‟ απηψλ  (Harvey, 2000: 7). 

Άιισζηε, νη λέεο κνξθέο θαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, φπνπ νη θάζεηεο αιπζίδεο δηνίθεζεο (ηεξαξρηθή δνκή) 

αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο νξηδφληηεο ζρέζεηο (νκαδηθή εξγαζία), επηβάιινπλ ηελ 

αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη, 

πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απαίηεζε γηα 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζή ηνπο 

(project), πξέπεη λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά (team work), λα 

αιιεινζπκπιεξψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (job sharing), λα 

εκπινπηίδνπλ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα (job enrichment), λα απνθηνχλ 

πνιπεηδίθεπζε (muntiskilling), αιιά θαη λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ 

πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Υαξνθνπάθε, 2006: 

76). 

Σα απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα νπνία, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη εξγνδφηεο πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ ή λα αλαπηχμνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζην κέιινλ, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηχρνπλ ζηελ εξγαζία, ζρεηίδνληαη κε πνηθίια πξνζσπηθά θαη δηαλνεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, πέξαλ απηψλ πνπ παξαδνζηαθά απνθηψληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ζ‟ 

απηά εληάζζνληαη: i) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο (core interactive 

attributes), φπσο είλαη ε επηθνηλσλία, ε εξγαζία ζε νκάδεο θαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο, θαζψο νη ηθαλφηεηεο απηέο βνεζνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

αιιειεπηδξνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο εληφο θαη εθηφο 
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νξγαληζκνχ, λα εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε νκάδεο -ζπρλά ζε πεξηζζφηεξεο ηεο 

κηαο νκάδαο ηαπηφρξνλα-, θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνπλ ην ξφιν ηνπο 

ζηα πνηθίια εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο (Harvey, 2000: 7-8) θαη ii) ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά/ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο (personal attributes), φπσο είλαη ε δηαλνεηηθή 

θαη κεξηθέο θνξέο ε γλσζηηθή δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα καζαίλεη θαλείο πψο λα 

καζαίλεη, ε δηεξεπλεηηθή ηθαλφηεηα, ε πξνζπκία λα αλαιακβάλεη ξίζθν θαη λα 

επηδεηθλχεη πξσηνβνπιία, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη, 

θαη λα νδεγεί ηελ αιιαγή θαη νη „δεμηφηεηεο ηνπ εαπηνχ‟ φπσο ε „απηφ-παξφηξπλζε‟ 

(self-motivation), ε απηνπεπνίζεζε (self-confidence), ε απηνδηαρείξηζε θαη ε 

πξνβνιή ηνπ εαπηνχ (self-promotion). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

είλαη ζεκαληηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Harvey et al. (1997), θαζψο επηηξέπνπλ ζηνπο 

απνθνίηνπο λα εληαρζνχλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινπλ, λα αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο 

αλαπηχζζνληαο ηδέεο θαη αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιία θαη επζχλεο θαη ηέινο λα 

βνεζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζ‟ έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ (Harvey, 2000: 8).  

 

4.4. Ο ξφινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 

ησλ θνηηεηψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Μηα ζεηξά απφ αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία είθνζη θαη πιένλ 

ρξφληα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζε πνιιέο ρψξεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ζηελ αλάδεημή ηεο σο θπξίαξρνπ 

ζηνηρείνπ ζηε  ζρέζε ηεο κε ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ πξψηε αιιαγή 

ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή δηδάθηξσλ, γεγνλφο πνπ ηνπνζεηεί ηνλ θνηηεηή ζην ξφιν 

ηνπ θαηαλαισηή.  Έηζη, νη θνηηεηέο, σο θαηαλαισηέο πεξηκέλνπλ λα απνθηήζνπλ 

κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε δεμηφηεηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία λα έρνπλ κηα νηθνλνκηθή αληαπφδνζε. Ζ δεχηεξε 

αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηε 

ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κε απμεκέλα πξνζφληα πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία. Χζηφζν, ε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δελ απνηειεί παξάιιεια 

εγγχεζε φηη νη θνηηεηέο κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζα είλαη έηνηκνη γηα εξγαζία, νχηε 

φηη ζα έρνπλ απνθηήζεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα απαζρνιεζηκφηεηαο γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ. Ζ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 
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εμαξηάηαη απφ ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζ‟ απηή. Έηζη, νη απφθνηηνη αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα παξακέλνπλ απαζρνιήζηκνη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. (Harvey and Bowers-Brown 2003:107-108). 

Ζ άπνςε απηή, φηη δειαδή ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη 

απεπζείαο ζηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θπξηάξρεζε ζε πνιιέο ρψξεο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980. Δηδηθφηεξα  ζηε Μ. Βξεηαλία, θχξηα πεπνίζεζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Έξεπλαο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (National Committee of Inquiry 

intν Higher Education –NCIHE 1997), κε επηθεθαιήο ηνλ Λφξδν Dearing, 

απνηεινχζε ε άπνςε φηη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη 

λα πξνεηνηκάζεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Βαζηζκέλε ζηελ 

εξεπλεηηθή εξγαζία ησλ Harvey et al. (1997), ε Δπηηξνπή ηφληζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Έηζη, πνηθίιεο θπβεξλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο μεθίλεζαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Απαζρφιεζεο, φπσο ην 

Παλεπηζηήκην γηα ηελ Βηνκεραλία (University for Industry) θαη ην Πιαίζην Μαζεηείαο 

Απνθνίησλ (Graduate Apprenticeship Framework), νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα 

θαηαζηήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο „έηνηκνπο γηα εξγαζία‟. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Απαζρφιεζεο (DfEE 1997): «Ζ Κπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη ηελ άπνςε 

ηεο Δπηηξνπήο Dearing γηα ηελ Έξεπλα ‘ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσλία 

ηεο Μάζεζεο’, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1997, φηη ε πξναγσγή ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ είλαη κηα πξνηεξαηφηεηα θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε» (Harvey, 2000: 4). 

Μέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πνπ κφιηο πεξηγξάςακε θαη ζχκθσλα κε 

δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε Βηνκεραλία θαη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(Council for Industry and Higher Education – CIHE 1996): «Οη πεξηζζφηεξνη 

Βξεηαλνί, εθπαηδεπηηθνί θαη θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη θαη ε θαιή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

εξγαζηαθή δσή» (Harvey and Bowers-Brown 2003: 108). Έηζη, πξνθεηκέλνπ ηα 

ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζην παξαπάλσ αίηεκα, 

πηνζέηεζαλ πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε κεηάβαζή 

ηνπο ζηελ εξγαζία. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Harvey (2003), ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε ηέζζεξηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηηο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο 
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απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο (Harvey and 

Bowers-Brown 2003: 109):  

i. Ζ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ηειεηνθνίηνπο θαη απνθνίηνπο ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζπλεζέζηεξα 

δηακέζνπ ησλ γξαθείσλ ζηαδηνδξνκίαο  

ii. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ε ελζσκάησζε ζ‟ απηά ηεο 

αλάπηπμεο αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (attribute development), φπσο είλαη νη 

δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θ.ά. 

iii. Ζ θαηλνηφκνο παξνρή επθαηξηψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο εληαγκέλεο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή εθηφο απηψλ (φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο) 

iv. Ζ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε εθκάζεζε θαηαγξαθήο ηεο εκπεηξίαο, 

θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, παξάιιεια κε ηηο αθαδεκατθέο 

ηθαλφηεηεο, κέζα απφ ηελ ηήξεζε αηνκηθψλ θαθέισλ θαηαγξαθήο ηεο πξνφδνπ θαη 

πξνγξάκκαηα ζηαδηνδξνκίαο  

Χζηφζν, ζα απνηεινχζε παξάιεηςε ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ ε κε αλαθνξά θαη 

ζηελ αληίζεηε, πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθή άπνςε πνπ εθθξάδνπλ πνιινί 

αθαδεκατθνί αλαθνξηθά κε ηε ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Bates (1999), ππάξρνπλ επηθπιάμεηο φηη ε πξναγσγή 

ησλ δεζκψλ απαζρνιεζηκφηεηαο ζα πεξηνξίζεη ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία, ζα 

ππνβαζκίζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ζα νδεγήζεη ζηελ „θαηάξηηζε‟ παξά ζηελ 

„εθπαίδεπζε‟ (Harvey, 2000: 5). 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, 

παξαηεξείηαη κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ πςειή πξνζθνξά απφ ηε κηα θαη ηε 

ρακειή δήηεζε, απφ ηελ άιιε, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ. Ζ αλεξγία ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά πςειά 

επίπεδα πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Δπίζεο, ζηελ Διιάδα 

φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο,, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εηεξναπαζρφιεζεο ησλ 

πηπρηνχρσλ ζε εξγαζίεο θαηψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Σέινο, παξαηεξείηαη κηα 

αλαληηζηνηρία ζηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ απνθηψληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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δελ παίδεη πιένλ ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, κε εμαίξεζε ηηο 

επηζηήκεο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο κεραληθήο, αιιά κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ 

θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κε βάζε ηα νπνία θξίλεηαη εθ κέξνπο ησλ 

εξγνδνηψλ ε θαηαιιειφηεηα ελφο ππνςεθίνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

ζέζεο εξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (Πακπνχξε, 2011: 515-520).  

ηε Μ. Βξεηαλία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, θπξίσο κεηά ηελ Έθζεζε Dearing, 

επηθξάηεζε ε άπνςε φηη «ε εξγαζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα ζπκβάιεη αθελφο ζε 

πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα ηφζν ζηα ζρνιεία φζν θαη ζηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ ζηε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ, πςειά θαηαξηηζκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ» (Blackwell, Bowes, Harvey, Hesketh & Knight 2001: 269).  

χκθσλα κε ηνπο Harvey et al. (1998), ε εξγαζηαθή εκπεηξία (work 

experience) θαη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία (work-based learning) 

παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα (Harvey and Bowers-Brown 2003: 110): 

 Ζ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ πηπρηνχρσλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν επηδεηείηαη θαη εθηηκάηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο  

 Έρεη αλαγλσξηζζεί σο ην πην θαηάιιειν κέζν γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζπλέληεπμεο, εθηίκεζεο ηνπ „εξγαζηαθνχ πνιηηηζκνχ‟, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο 

 Σα νθέιε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη κεγαιχηεξα φηαλ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα θξηηηθή ζθέςε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

ε φ,ηη αθνξά ην πξψην ζεκείν, έρεη ήδε επηζεκαλζεί: α) φηη νη επηρεηξήζεηο 

δελ ζέινπλ λα επελδχνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κε ηελ νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη β) κε εμαίξεζε ηηο επηζηήκεο ηεο 

Μεραληθήο θαη ηεο Ηαηξηθήο, κεηψλεηαη βαζκηαία ε ζεκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ζπνπδψλ γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ πηπρηνχρσλ θαη απμάλεηαη ε ζεκαζία άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη εξγαζίαο ζε νκάδεο θαη 

νξηζκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε ηθαλφηεηα λα 

καζαίλεη θαλείο πψο λα καζαίλεη, ε δηεξεπλεηηθή ηθαλφηεηα, θαη άιιεο φπσο ε 

απηνπεπνίζεζε, ε απηφ-παξψζεζε, ε απηνδηαρείξηζε θ.ά. (Harvey 2000: 6, 7). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε αλεπάξθεηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη απφθνηηνη ΣΔ, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ εξγνδνηψλ, ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε ηηο εμήο δχν ειιείςεηο: α) ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο 
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εκπεηξίαο θαη β) ηελ αλεπάξθεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ (ΗΟΒΔ, 2006: 5).  

Έηζη, ινηπφλ, γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη φπσο έρεη αλαδεηρζεί απφ 

ηηο δηεζλείο έξεπλεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

δειαδή ζηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηε 

ζπλαθφινπζε αλάπηπμε πνηθίισλ ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα 

ζπλεπαγφηαλ ε έθζεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ηελ Διιάδα έρεη 

μεθηλήζεη εδψ θαη δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ –κε αθεηεξία ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθνχ 

πκπνζίνπ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ- έλαο γφληκνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θπξίσο, φπνπ ε Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε παλεπηζηεκίνπ θαη ζρνιείνπ (ζεσξίαο θαη 

πξάμεο) θαη ε ακνηβαία αλαηξνθνδφηεζή ηνπο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

πξνεηνηκαζηνχλ επαξθέζηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ψζηε 

λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην επάγγεικά ηνπο (Φηιίππνπ θαη Κατια, 1999
4
: 7-

10). Δπίζεο, θαη ζε άιια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα πνπ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ε 

Πξαθηηθή Άζθεζε, φπσο θάλεθε ζην θεθάιαην 3 ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, άξρηζε λα 

δηεξεπλψληαη ηα νθέιε θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ πην ζπζηεκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο ηνπο 

Άζθεζεο εληζρχνληαο έηζη ηε ζχλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεσλ α: Πξαθηηθή άζθεζε 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη: «ε ππνζηήξημε, αλακφξθσζε, θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο …ψζηε λα θαηαζηεί 

βηψζηκε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζεί φρη κφλν ε νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο 

αθαδεκατθήο θαη εθπαηδεπηηθήο γλψζεο αιιά θαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

ζπνπδαζηψλ κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, 

θαζψο θαη ε νκαιφηεξε κεηάβαζή ηνπο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ζην ρψξν ηεο 
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παξαγσγήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, κε ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο αιιά θαη ζρέζεσλ κε ην ρψξν εξγαζίαο»
41

. 

Έρνληαο νινθιεξψζεηο ζην ζεκείν απηφ ηνλ ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηα 

πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηα ζεηηθά 

ζεκεία πνπ θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη γηα ηε κεηάβαζε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

αθνινπζεί ην Β΄ Μέξνο ηεο δηαηξηβήο, πνπ είλαη ην εξεπλεηηθφ. 

  

                                                             
41 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_4_2_1.html.Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξάμεσλ 

εληάζζεηαη ζηελ Δλέξγεηα 2.4.2: Πξαθηηθή Άζθεζε καζεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ θαη ζηήξημε 

Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_4_2_1.html
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ΜΔΡΟ Β΄ 

 

Κεθάιαην 5. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη κνληέιν ηεο έξεπλαο 

 

Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ηελ ζεσξεηηθή 

νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ειεθηξνληθή αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ηελ Απαζρνιεζηκφηεηα ησλ 

Απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, επίζεο ζηε Βάζε Γειηίν 

Δθπαηδεπηηθήο Αξζξνγξαθίαο θαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΔΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, ζηε Βάζε πιεξνθνξηψλ ΚΔΤΠ-ΓΡΑΔΠ, θαζψο θαη ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ φπσο ε ERIC, ν OECD θαη ην CEDEFOP. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ειεθηξνληθή θαη ζπκβαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπγθέληξσζε πιηθνχ πιαηζηψζεθε απφ ηελ ειεθηξνληθή 

αλαδήηεζε ζε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη Κέληξα Έξεπλαο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

εδψ θαη δεθαεηίεο πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο (work-

based learning) θαη πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ηειεπηαία αλαδήηεζε „θψηηζε‟ ηδηαίηεξα ηελ παξνχζα έξεπλα θαη 

θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία έγθεηηαη ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ ε Πξαθηηθή Άζθεζε παίδεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ππνςεθίσλ ζηειερψλ ζε θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ/Γηά βίνπ Μάζεζεο θαηά ηε 

κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Χο πξντφλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο θαηαγξάθεθαλ θαη κειεηήζεθαλ  

άξζξα πνπ πεξηείραλ κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά ζηνλ ηίηιν ηνπο ηηο ιέμεηο-θιεηδηά: 

«Πξαθηηθή Άζθεζε», «Πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο», «Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε», «αμηνιφγεζε», «κεηάβαζε», «απαζρφιεζε», «απαζρνιεζηκφηεηα», 

«αγνξά εξγαζίαο» θαη δεκνζηεχηεθαλ είηε ζηα Πξαθηηθά Παλειιελίσλ θαη Γηεζλψλ 

πλεδξίσλ είηε ζε ειιεληθά πεξηνδηθά, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 



136 

 

Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 

Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, Μαθεδλφλ, θέςπ θ.ά. Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ θαη 

κειεηήζεθαλ άξζξα πνπ πεξηείραλ ζηνλ ηίηιν ηνπο ιέμεηο-θιεηδηά φπσο: “practicum”, 

“practice”, “practice training programs”, “tertiary education”, “higher education”, 

“evaluation”, “work-integrated learning”,“work-based learning”, “work-related 

learning”, “employability”, “transition” θαη δεκνζηεχηεθαλ ζε μέλα πεξηνδηθά, φπσο 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: British Educational Research Journal, Quality 

in Higher Education, European Journal of Education, Tertiary Education and 

Management, Studies in Educational Evaluation. Σέινο αλαδεηήζεθαλ νη ζρεηηθνί 

φξνη ζε Δπηζηεκνληθέο Δγθπθινπαίδεηεο θαη Λεμηθά, φπσο είλαη ε Παηδαγσγηθή-

Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα θ.ά. 

ην θεθάιαην απηφ αθελφο ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο θαζψο θαη ε 

πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ σο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Αθεηέξνπ ζα παξνπζηαζηεί ην κνληέιν CIPP θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ CIPP 

ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, θαηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ν 

ζθνπφο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ην πιηθφ ηεο 

έξεπλαο, ηα εξγαιεία ηεο θαη ηέινο ην ζχζηεκα θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ 

επαγσγηθά απφ ην πιηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη Αλαιχζεηο. 

 

5.1.  Ζ αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο (evaluative case study) σο κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

Οη κειέηεο πεξίπησζεο
42

, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, απνηεινχλ «έλαλ απφ 

ηνπο ζπρλφηεξνπο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αλ θαη δελ είλαη 

νχηε θαηλνχξηεο νχηε ππνρξεσηηθά πνηνηηθέο» (Stake, 2000
2
: 435). Μάιηζηα, έρνπλ 

                                                             
42 ην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη δηεπθξίληζε ησλ φξσλ πεξίπησζε (case) θαη κειέηε 

(study). Μία κειέηε πεξίπησζεο «είλαη θαη ηα δχν καδί: κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηφζν γηα ηελ 

πεξίπησζε φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο» (Stake, 20002: 436). Γειαδή ε κειέηε 

πεξίπησζεο εξεπλά ηελ πεξίπησζε αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο. Ο Lawrence Stenhouse  

(1984) απνθαιεί ην δεχηεξν, ην απνηέιεζκα σο θαηαγξαθή ηεο πεξίπησζεο (case record), σζηφζν, 

είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλν ε ηειηθή έθζεζε λα απνθαιείηαη κειέηε πεξίπησζεο (case study).  
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δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί απφ πνηθίινπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη ηνλίδνπλ 

δηαθνξεηηθά επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Έηζη, ελδεηθηηθά, 

ζχκθσλα κε ηνπο Cohen and Manion (1989), αληίζεηα κε ηνπο εξεπλεηέο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηελ πεηξακαηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν θαη ηελ έξεπλα πεδίνπ, αλαδεηψληαο 

αηηηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θαηλφκελα θαη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα 

πιεζπζκψλ, ν εξεπλεηήο πνπ πηνζεηεί ηελ κειέηε πεξίπησζεο κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε κίαο κεκνλσκέλεο νληφηεηαο (individual unit) –πνπ κπνξεί λα είλαη έλα 

παηδί, κία νκάδα, κία ηάμε, έλα ζρνιείν ή κία θνηλφηεηα- ζηνρεχεη λα αλαιχζεη ηα 

πνιπζρηδή θαηλφκελα (multifarious phenomena) πνπ ζπληζηνχλ ηνλ θχθιν δσήο (life 

cycle) ηεο κνλάδαο απηήο, κε πξννπηηθή ηελ δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ 

(generalisations). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Lawrence Stenhouse (1985), κηιψληαο γηα 

ηηο κεζφδνπο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ηνλίδεη ηελ αμία πνπ έρεη ε παξαγσγή 

«αλαθνξψλ πεξίπησζεο» (case reports) πάλσ ζηηο νπνίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αζθήζεη θξηηηθή (judgement) θαη ηελ αμία δηεξεχλεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαζ‟ εαπηή. χκθσλα κε ηνλ Απζηξαιηαλφ εξεπλεηή 

Sturman (1994), ηνλίδεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ε αλάγθε 

δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπληζηνχλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο, ελψ νη κέζνδνη ηεο κειέηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν πνηνηηθέο 

φζν θαη πνζνηηθέο (Bassey, 1999: 23-26). 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, φπσο ν Ακεξηθαλφο Robert Yin, πνπ είλαη 

ίζσο «ν θνξπθαίνο εθθξαζηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο»  

(Bassey 1999: 26), ην ζεκαληηθφηεξν ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

είλαη ην πξαγκαηηθφ πιαίζην δσήο (real-life context) κέζα ζην νπνίν εθηπιίζζεηαη ε 

έξεπλα, αληίζεηα κε ηα ζθελνζεηεκέλα πιαίζηα (contrived contexts) ηνπ πεηξάκαηνο ή 

ηεο έξεπλαο πεδίνπ, θαζψο θαη ε κειέηε ησλ πνηθίισλ κεηαβιεηψλ κε πνιιαπιέο 

πεγέο ηεθκεξίσζεο (ηξηγσληζκφο) θαη ε αμηνπνίεζε πξνγελέζηεξσλ ζεσξεηηθψλ 

παξαδνρψλ γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη πξνθχπηεη έλαο 

πξνζαλαηνιηζκφο πεξηζζφηεξν πξνο ην ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα (Bassey 1999: 26-

27).  

ε πην πξφζθαην θείκελφ ηνπ ν Yin (2003:13) αλαθέξεη φηη ε κειέηε 

πεξίπησζεο είλαη «κηα εκπεηξηθή κειέηε ε νπνία δηεξεπλά έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν 

κέζα ζην ξεαιηζηηθφ πιαίζην δσήο ηνπ, εηδηθφηεξα κάιηζηα φηαλ ηα φξηα κεηαμχ 

θαηλνκέλνπ θαη πιαηζίνπ δελ είλαη εκθαλψο μεθάζαξα». Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη 



138 

 

εκθαλήο ε ζεκαζία πνπ απνθηά ην πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε 

θαηλνκέλνπ, αιιά θαη νη πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ην ίδην θαηλφκελν. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Robert Stake (1995), έλαλ άιιν Ακεξηθαλφ εξεπλεηή 

πνπ αθνινπζεί ην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ δηεμάγεη 

(Bassey 1999: 26), ε κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο «ε κειέηε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο (particularity) θαη πνιππινθφηεηαο (complexity) κίαο 

απιήο πεξίπησζεο (single case), πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε δξαζηεξηφηεηά ηεο 

κέζα ζε ζεκαληηθέο ζπλζήθεο» (Bassey, 1999: 27). ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ε 

πεξίπησζε απνηειεί «έλα ελζσκαησκέλν ζχζηεκα» (an integrated system), κε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζηαζε (a self), ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (purposive), επηκέξνπο 

ηκήκαηα (working parts) θαη δηακνξθσκέλε ζπκπεξηθνξά (its behavior is patterned), 

κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε ζπλνρή θαη ηελ αθνινπζία (coherence and sequence)» 

(Stake, 2000
2
: 436).  

πγθεθαιαηψλνληαο ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηε κειέηε 

πεξίπησζεο, ζα ιέγακε φηη ε κειέηε πεξίπησζεο είλαη κία εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία 

δηεξεπλά κία κεκνλσκέλε νληφηεηα (individual unit) –έλα παηδί, κία νκάδα, κία ηάμε, 

έλα ζρνιείν ή κία θνηλφηεηα (Cohen and Manion, 1989), κε άιια ιφγηα έλα ζχγρξνλν 

θαηλφκελν (contemporary phenomenon) ην νπνίν κειεηάηαη κέζα ζην πξαγκαηηθφ 

πιαίζην δσήο ηνπ (real-life context) θαη φρη ζε ζθελνζεηεκέλα πιαίζηα, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ην πείξακα ή ηελ έξεπλα πεδίνπ (Yin, 1994). θνπφο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο είλαη κέζα απφ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε 

ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο (Sturman, 1994) είηε ε δηαηχπσζε 

γεληθεχζεσλ (Cohen and Manion, 1989), είηε ε παξαγσγή «αλαθνξάο ηεο 

πεξίπησζεο», ε άζθεζε θξηηηθήο απφ ηνλ αλαγλψζηε ή ε ζχγθξηζε αλαθνξψλ κεηαμχ 

ηνπο (Stenhouse, 1985). Ζ αλαδήηεζε ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ηεο πεξίπησζεο ζα 

γίλεη είηε κε ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ πεγψλ (ηξηγσληζκφο) θαη πξνγελέζηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ (Yin, 1994), είηε κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ελζσκαησκέλνπ (integrated) θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο (bounded system) ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη αθνινπζία 

(coherence and sequence) (Stake, 2000
2
).  

Καζψο ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη εθπαηδεπηηθφ, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κειέηε πεξίπησζεο (Bassey, 1999: 58), ε νπνία: 
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 πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξν-ρξνληθά πιαίζηα (π.ρ. κνλαδηθφηεηα) 

(singularity) 

 αθνξά ελδηαθέξνπζεο δηαζηάζεηο
43

 κίαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο 

πξνγξάκκαηνο ή ελφο ηδξχκαηνο ή ελφο ζπζηήκαηνο  

 ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζην θπζηθφ ηνπ πιαίζην θαη κε ηελ εζηθή ηνπ ζεβαζκνχ 

πξνο ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη 

 ιακβάλεη ρψξα κε θχξην ζθνπφ λα ελεκεξψζεη ηηο απνθάζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ή ησλ ζρεδηαζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (practitioners, policy-makers) ή 

ησλ ζεσξεηηθψλ  (theoreticians) πνπ εξγάδνληαη ζ  ́απηά ηα πιαίζηα 

 κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε επαξθή δεδνκέλα λα ζπγθεληξσζνχλ θαη ν εξεπλεηήο 

λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) δηεξεπλήζεη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξίπησζεο 

β) δεκηνπξγήζεη εχινγεο (plausible) εξκελείεο ησλ επξεκάησλ 

γ) ειέγμεη ηελ αμηνπηζηία απηψλ ησλ εξκελεηψλ 

δ) θαηαζθεπάζεη κία ηζηνξία ή έλα επηρείξεκα πνπ λα αμίδεη ηνλ 

θφπν (worthwile) 

ε) ζπζρεηίζεη ην επηρείξεκα ή ηελ ηζηνξία κε ζρεηηθή έξεπλα ζηε 

βηβιηνγξαθία 

ζη) παξνπζηάζεη κε πεηζηηθφ ηξφπν (convinsingly) απηφ ην επηρείξεκα 

ή ηελ ηζηνξία ζην θνηλφ 

δ) λα παξάζρεη κία δηαδξνκή ειέγρνπ (audit trail) κέζσ ηεο νπνίαο 

άιινη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ην επηθπξψζνπλ (validate) ή λα 

ειέγμνπλ (challenge) ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ή λα δεκηνπξγήζνπλ 

ελαιιαθηηθά επηρεηξήκαηα. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα επηκέξνπο είδε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ππάξρεη κία 

πνηθηιία σο πξνο ηελ ηππνινγία θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, αλάινγα κε ηνλ εξεπλεηή. 

Έηζη, ν Stenhouse (1985) αλαγλψξηζε ηέζζεξηο επξείο ηχπνπο κειέηεο πεξίπησζεο: α) 

ηελ εζλνγξαθηθή (ethnographic), β) ηελ αμηνινγηθή (evaluative), γ) ηελ εθπαηδεπηηθή 

(educational) θαη ηελ έξεπλα δξάζεο (action research) (Bassey, 1999: 27-28). Καζψο 

ε παξνχζα δηαηξηβή εκπίπηεη ζηηο αμηνινγηθέο κειέηεο πεξίπησζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν 

ζην ζεκείν απηφ λα παξνπζηαζηεί ν αληίζηνηρνο νξηζκφο; 

                                                             
43 Αλαπφθεπθηα, νη φξνη «ελδηαθέξνπζεο», «ζεκαληηθέο», «εχινγεο», «αμηφινγεο» θαη «πεηζηηθέο» 

πεξηιακβάλνπλ θξίζεηο αμίαο (value judgements) πνπ γίλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή (Bassey, 1999: 58). 
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ηηο αμηνινγηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (evaluative case studies) κειεηάηαη ζε βάζνο κία 

απιή πεξίπησζε (single case) ή κία ζπιινγή πεξηπηψζεσλ (collection of cases) κε 

ζθνπφ λα παξαζρεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπληειεζηέο ή ζηα άηνκα πνπ 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο (δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, καζεηέο θιπ) 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θξίλνπλ ηελ αμία ησλ πνιηηηθψλ 

(policies), ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ ηδξπκάησλ. (Stenhouse, 1985: 50 ζην Bassey, 

1999: 28). 

ηε ζπλέρεηα, ν Yin (2003: 3-5) θαηεγνξηνπνίεζε ηηο κειέηεο πεξίπησζεο ζε 

ηξεηο ηχπνπο: α) ηε δηεξεπλεηηθή (exploratory), ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ, 

ζηελ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ππνζέζεσλ κηαο έξεπλαο [φρη ππνρξεσηηθά 

κηαο κειέηεο πεξίπησζεο] ή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εθηθηνχ ησλ επηζπκεηψλ 

εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, β) ηελ πεξηγξαθηθή (descriptive), πνπ παξνπζηάδεη κηα 

νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν απηφ 

αλαπηχζζεηαη θαη γ) ηελ επεμεγεκαηηθή (explanatory), ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε φ,ηη εηδηθφηεξα αθνξά ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ αηηίνπ – απνηειέζκαηνο θαη ηελ εμήγεζε ηνπ πψο ηα γεγνλφηα ζπλέβεζαλ 

(Bassey, 1999: 29).  

Ο Yin ζεσξψληαο πσο ε κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί έλα εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο θαη ε αμηνιφγεζε κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

έξεπλαο πνπ ζθνπεχεη λα εθηηκήζεη θαη λα εμεγήζεη ηα απνηειέζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ 

δηακεζνιαβήζεσλ πηνζεηεί κία ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, ελψ γηα ηε κειέηε 

πεξίπησζεο σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο, δειψλεη φηη «ππνζέηεη κηα απιή αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία κπνξεί λα δηεξεπλεζεί αθνινπζψληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο 

θαλφλεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο» (Bassey 1999: 29). Χζηφζν, ιίγνη αμηνινγεηέο 

ζηε Μ. Βξεηαλία ζα ζπκκεξίδνληαλ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη «κία απιή αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα» ε νπνία πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. 

Αθνινχζσο, ν Stake (1995) δηαρψξηζε ηηο κειέηεο πεξίπησζεο ζε δχν ηχπνπο: 

α) ηελ εζσηεξηθή (intrinsic), θαη β) ηελ εμσηεξηθή (extrinsic), σο πξνο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ εξεπλεηή λα κειεηήζεη κία πεξίπησζε γηα ηελ πεξίπησζε θαζαπηή ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πεξίπησζε σο κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε θάπνηνπ άιινπ 

θαηλνκέλνπ, ζέκαηνο, πξνβιήκαηνο (Bassey 1999: 29). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δεχηεξε 

νλνκάδεηαη θαη «ζπλδξνκεηηθή» (instrumental) (Stake, 2000
2
: 443). Έηζη, ν Stake 

ππνζηεξίδεη φηη ην φλνκα „κειέηε πεξίπησζεο‟ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ζ‟ εθείλν πνπ 

κπνξεί λα καζεπηεί ζρεηηθά κε κία θαη κφλε πεξίπησζε. Γηαθξίλεη δχν ηχπνπο 



141 

 

κειέηεο πεξίπησζεο: α) ηελ εζσηεξηθή, φπνπ ν εξεπλεηήο επηζπκεί ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, θαζψο ε πεξίπησζε παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ απφ κφλε ηεο κέζα ζηε κνλαδηθφηεηα/ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ 

θαλνληθφηεηά ηεο θαη β) ηε „ζπλδξνκεηηθή‟ (instrumental), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα θσηίζεη ην εζσηεξηθφ ελφο ζέκαηνο, ή λα επαλαθαηαιήμεη ζε κηα γελίθεπζε 

(redraw a generalization). Έηζη, εδψ ε πεξίπησζε δελ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ζηφρν 

αιιά έρεη έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θάπνηνπ 

άιινπ θαηλνκέλνπ, ζέκαηνο, πξνβιήκαηνο. Ζ πεξίπησζε πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

άιινπ απηνχ ζέκαηνο (Stake, 2000
2
: 443). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Bassey (1999: xiii) ππάξρνπλ νη αθφινπζνη ηχπνη: α) 

αλαδήηεζεο ζεσξίαο (theory-seeking), β) ειέγρνπ ζεσξίαο (theory-testing), πνπ είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο γεληθψλ δεηεκάησλ θαη ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία γεληθψλ 

πξνηάζεσλ ή γεληθεχζεσλ θαη απνθαιχπηνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θνηλφ, γ) εμηζηφξεζεο (story-telling), δ) δηακφξθσζεο 

εηθφλαο (picture-drawing) θαη ε) αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο (evaluative case 

study). Οη έλλνηεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γνκεκέλεο, αθεγεκαηηθέο θαη πεξηγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο 

νη νπνίεο πηνζεηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ εθζέζεσλ ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

ζπλδένληαη κε ηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ (audit).  

 Καζψο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη αμηνινγηθή 

κειέηε πεξίπησζεο (evaluative case study), αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ κειέηεο πεξίπησζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Stenhouse (1985) νη αμηνινγηθέο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη 

«έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηήκαηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή 

γεγνλφηα, ψζηε λα απνθαζηζηεί ε αμία ηνπο, θαηά ηελ θξίζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

εξεπλεηψλ θαη λα ηηο απνθαιχςνπλ ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ» (Bassey, 1999: 58). 

Έηζη, νη αμηνινγηθέο κειέηεο πεξίπησζεο δηεξεπλνχλ θάπνην πξφγξακκα, ζχζηεκα, 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή γεγνλφο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αμία ηνπ θαη 

λα πξνζθέξνπλ αζθαιή θξίζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, φπσο ζηνπο ζπληειεζηέο θαη 

ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο (π.ρ. δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, 

καζεηέο θιπ) (Bassey, 1999: 28) ή ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ. Μπνξεί λα δνκνχληαη 

απζηεξά σο έιεγρνο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ή λα είλαη 
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δηαθσηηζηηθέο (illuminative) ζχκθσλα κε ηε θξάζε ησλ Parlett θαη Hammilton 

(1977). Δπίζεο, κία αμηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα είλαη δηακνξθσηηθή, 

δειαδή λα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή λα είλαη ηειηθή, δειαδή λα 

αμηνινγεί ην πξφγξακκα κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη αληιεί απφ 

νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, σζηφζν δελ ζηνρεχεη ππνρξεσηηθά ζην λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ζεσξίαο θη έηζη δηαθέξεη απφ ηα δχν άιια είδε κειέηεο 

πεξίπησζεο (Bassey, 1999: 63). 

Έηζη, ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθαξκφδεηαη ε αμηνινγηθή κειέηε 

πεξίπησζεο, θαζψο κέζα απφ ηε κειέηε κίαο απιήο πεξίπησζεο θαη φρη ζπιινγήο 

πεξηπηψζεσλ, εθαξκφδεηαη έξεπλα αμηνιφγεζεο ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, κε θχξηα επηδίσμε λα θαζνξηζηεί ε αμία ηνπ θαη λα ελεκεξσζνχλ φινη νη 

ζπληειεζηέο θαη ελδηαθεξφκελνη-σθεινχκελνη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Οξγαλσηέο, 

Φνηηεηέο θαη Μέληνξεο  (Stenhouse 1985 ζην Bassey, 1999: 58 & 28). Χο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, εμππεξεηεί ηφζν ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, θαζψο ελεκεξψλεη γηα 

ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζή ηνπ, αιιά παξάιιεια είλαη θαη ηειηθή (Bassey, 1999: 63, Stufflebeam & 

McKee, 2003: 4-5), θαζψο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε 

ηελ νινθιήξσζή ηεο. Αθνινπζεί ηελ εξκελεπηηθή κεζνδνινγία παηδαγσγηθήο 

έξεπλαο, θαζψο εμεηάδεη έλα ζχγρξνλν παηδαγσγηθφ δήηεκα, απηφ ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, κε ζηφρν λα αληρλεχζεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη λα απνηηκήζεη ηε ζεκαζία 

ηνπ εληάζζνληάο ην ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Ξσρέιιεο, 2013: 141-142). 

Σα ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζεί ν εξεπλεηήο θαηά ηελ αμηνινγηθή κειέηε 

πεξίπησζεο είλαη ηα αθφινπζα (Bassey, 1999: 66-75). Σα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζην θεθάιαην 

6.1 θνπφο, ζηφρνη θαη ζηάδηα ηεο έξεπλαο. 

 

1.  Γηαηχπσζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ή ππφζεζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ 

έρνπλ εθθξαζηεί αθφκε πξνβιήκαηα ή ππνζέζεηο πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ έξεπλα 

(π.ρ. «εάλ θάλσ απηφ, ζα ζπκβεί εθείλν») πεξηγξάθεηαη επξχηεξα κία πεξηνρή 

έξεπλαο. Ο εξεπλεηήο επηθεληξψλεηαη ζην ζέκα κέζα απφ ηελ δηαηχπσζε 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 
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2. Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη εζηθνί θαλφλεο. Σα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηίζεληαη ε αηδέληα ηεο 

έξεπλαο, ηα φξηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

θαη λα επηηξέπεηαη ε αλάιπζε. Σα εξσηήκαηα κπνξεί λα αιιάμνπλ θαζψο πξνρσξά ε 

έξεπλα, ρσξίο φκσο ε έξεπλα λα είλαη ρανηηθή ή λα δηεμάγεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο . 

Οη απνκαγλεηνθσλεκέλεο εθζέζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα επηδεηρζνχλ ζηνπο 

εξσηψκελνπο θαη ζα πεξηιεθζνχλ εθφζνλ ζπκθσλεί ν εξσηψκελνο θαη κε 

ςεπδψλπκν. Δπίζεο, εθφζνλ αθνξά ζρνιηθή κνλάδα, ε έθζεζε ζα ρξεηαζηεί ηελ 

έγθξηζε θαη απνδνρή ηνπ δηεπζπληή πξνηνχ δεκνζηεπηεί θαη ν δηεπζπληήο κπνξεί λα 

δεηήζεη λα δνζεί ςεπδψλπκν ζην ζρνιείν(Bassey, 1999: 67).   

3. πιινγή θαη δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ή αλάιπζε απνθιεηζηηθέο πξνο απηή. 

Δίλαη επηιεθηηθή (eclectic) θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ φια εθείλα ηα κέζα πνπ θαίλνληαη θαηάιιεια θαη πξαθηηθά. Έηζη, 

θάπνηα κειέηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εξσηεκαηνιφγηα, θάπνηα άιιε 

ζπλεληεχμεηο, άιιε παξαηήξεζε θαη άιιε θείκελα-ληνθνπκέληα. Μέζα ζηα 

παξαπάλσ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη νη 

εξεπλεηέο λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη κε θαληαζία θαηά ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Κπξίσο ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη ηνπο εζηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ηεο έξεπλαο θαη φρη ηηο παξαδνζηαθέο απφςεηο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Γχν είλαη ηα 

ζεκεία πνπ ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα: ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθφο θαηά 

ηελ θαηαγξαθή, ζεκεηψλνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν θαη θξαηψληαο 

“back-up” αξρεία θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ ζα 

ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο ή ελέξγεηα λα αλαιπζνχλ. Μάιηζηα είλαη θαιχηεξε ε 

ζηαδηαθή αλάιπζε, φηαλ έξρνληαη θαη φρη ε ζπλνιηθή φηαλ ζπιιερζνχλ φια. Ζ 

αξρεηνζέηεζε ζηνλ Ζ/Τ επηβάιιεη ηελ χπαξμε ελφο αξρείνπ γηα θάζε εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα θαη ελφο αξρείνπ γηα φζα ηπραία πξνέθπςαλ (Bassey, 1999: 69). 

4. Γεκηνπξγία / δηαηχπσζε θαη έιεγρνο αλαιπηηθψλ δειψζεσλ. πλήζσο ζηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο παξάγεηαη κεγάιε πνζφηεηα πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (raw data), ηα νπνία 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα λνεκαηνδνηεζνχλ. Οη αλαιπηηθέο δειψζεηο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη κφλν πάλσ ζηα αδξά δεδνκέλα θαη πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη άιια δεδνκέλα. Έηζη, θάπνηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

απαληψληαη απφ έγγξαθα θαη άιια απφ ζπλεληεχμεηο. Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα κείλεη 
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ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιήθζεθαλ ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο (π.ρ. 

νη Φνηηεηέο, νη Οξγαλσηέο θαη νη Μέληνξεο). Δίλαη πην εχθνιν ν εξεπλεηήο λα ηα 

ζπζρεηίζεη κε ηδέεο πνπ είρε απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, φκσο είλαη πηζαλφ λα 

πξνέθπςαλ ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, νπφηε απηφ γίλεηαη πνιχ δεκηνπξγηθφ ηκήκα 

ηεο έξεπλαο. Έηζη, δηαηππψλεη δειψζεηο-αλαιχζεηο πην γεληθέο, νη νπνίεο πξέπεη 

πάληα λα ειέγρνληαη δίπια ζηα αδξά δεδνκέλα. Οη δειψζεηο-αλαιχζεηο είλαη αξρηθέο 

θαη βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ. H ρξήζε ηνπ Ζ/Τ βνεζά. Ο εξεπλεηήο δίλεη 

έλαλ θσδηθφ ζε θάζε δήισζε (αλάινγε κε ηα εξσηήκαηα). Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ην 

απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ ειέγρνπ ησλ αλαιπηηθψλ δειψζεσλ είλαη φηη θάπνηεο δίλνπλ 

λφεκα θαη δηαηεξνχληαη, άιιεο ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε θαη ζε άιιεο ππνιείπεηαη 

ζαθήλεηα (verity) θαη απνξξίπηνληαη. Ζ αλάιπζε θαη ν έιεγρνο ζπλερίδεηαη κέρξη ν 

εξεπλεηήο λα ληψζεη ζίγνπξνο φηη είλαη αμηφπηζηεο νη δειψζεηο-αλαιχζεηο (Bassey, 

1999: 70-71). 

5. Δξκελεία ή εμήγεζε ησλ αλαιπηηθψλ δειψζεσλ. ην ζεκείν απηφ νη εξσηήζεηο 

«πψο» (how) θαη «γηαηί» (why) κπαίλνπλ ζηηο αλαιπηηθέο δειψζεηο ζε πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζεη ν εξεπλεηήο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλνπλ ηα πξάγκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εξκελείεο (interpretations) ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή 

νκάδεο αηφκσλ, ελψ νη εμεγήζεηο (explanations) ηείλνπλ λα είλαη πξνζπάζεηεο λα 

εθθξάζνπλ ζρέζεηο αηηίαο – απνηειέζκαηνο. Έηζη, ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί φια ηα 

δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα εμεγήζεη έλα εχξεκα. Δίλαη δπλαηφλ λα 

θάλεη ζπλεληεχμεηο μαλά (follow-up interviews) πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη 

πεξηζζφηεξα «ζθιεξά» δεδνκέλα, ψζηε λα πηνζεηήζεη ή απνξξίςεη κία 

επεμεγεκαηηθή ππφζεζε. Μπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ φηη 

κία ππνθαηεγνξία ήηαλ αζήκαληε θαη φηη κία άιιε ππνθαηεγνξία εξκελεχεη 

θαιχηεξα ην δηαπηζησκέλν θαηλφκελν ή φηη θάπνηεο άιιεο ζπκβάιινπλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ζηελ εξκελεία (Bassey, 1999: 71-72). 

6. Απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Μία κειέηε 

πεξίπησζεο ζα αληαπνθξηζεί ζην αξρηθφ εξψηεκα ππνζηεξηδφκελε απφ επαξθή 

δεδνκέλα, πνπ πξνζθέξνπλ απηνπεπνίζεζε ζηνλ αλαγλψζηε. ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο δηαηχπσζεο ζεσξίαο – ειέγρνπ ζεσξίαο ν εξεπλεηήο αλακέλεηαη λα 

αλαθέξεη ζρεηηθέο έξεπλεο φπσο ηηο βξήθε ζηε βηβιηνγξαθία θαη λα δείμεη πψο ε 

κειέηε απηή ηαηξηάδεη κε απηή ηε γεληθή εηθφλα (Bassey, 1999: 72-73). 
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7. Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε. Πξνηνχ ν εξεπλεηήο απνδερζεί ην επράξηζην φηη 

ηειείσζε πξνηείλεη ζε έλαλ ζπλάδειθν λα θάλεη έλαλ έιεγρν, κε βάζε ηνπο θαλφλεο 

εζηθήο, θαη ην ζεβαζκφ γηα δεκνθξαηία, αιήζεηα, ζεβαζκφ ζηα άηνκα (Bassey, 1999: 

75).   

 

5.2. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) σο κέζνδνο αλάιπζεο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ «απνβιέπεη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε δεισκέλσλ 

θαη άδεισλ κελπκάησλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζε θείκελα δηαθφξσλ κνξθψλ 

(εθεκεξίδεο, βηβιία, ιεδάληεο εηθφλσλ θιπ)». Ξεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α‟ θαη 

θπξίσο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απφ αλάιπζε θεηκέλσλ πνιηηηθνχ θαη 

ζηξαηησηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ζπζηεκαηηθά ζηηο 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. ηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ, 

κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ πξνθαηαιήςεσλ ή ζηεξενηχπσλ (Ξσρέιιεο, 2013: 144-145).  

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Qualitative Inhaltsanalyse) απνηειεί έλα 

πνηνηηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αλάιπζεο θεηκέλσλ, ην νπνίν ζπλέζεζε ν γεξκαλφο 

Philipp Mayring (1983), ν νπνίνο «δηαηήξεζε, αθελφο, ηε κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (ζπζηεκαηηθφηεηα, δνκή, κνληέιν επηθνηλσλίαο, ζχζηεκα 

θαηεγνξηψλ σο βάζε ησλ αλαιχζεσλ, κνλάδεο αλάιπζεο, θξηηήξηα αμηνπηζηίαο)-

απαιιάζζνληάο ηελ σζηφζν απφ ηε κέηξεζε- θαη, αθεηέξνπ, εηζήγαγε πξαθηηθέο ηεο 

θαηλνκελνινγηθήο θαη ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ, ηεο θξηηηθήο ινγνηερληθήο 

„εμήγεζεο ηνπ θεηκέλνπ‟ θαη ηεο γισζζνινγηθήο αλάιπζεο» (Μπνλίδεο 2013: 474-

475). Ζ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δελ αμηνινγεί ηε ζπρλφηεηα αιιά ηελ 

έληαζε κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ. Υξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο 

«ζπγθεθαιαίσζεο», ηεο «εμήγεζεο» θαη ηεο «δφκεζεο» (Ξσρέιιεο, 2013: 145-146). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζν ζην 

γεξκαλφθσλν ρψξν φζν θαη δηεζλψο θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κεηθηά-

απηφλνκα- εξεπλεηηθά «κνληέια» (modelle) πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο θεηκέλσλ:  

1. Σε ζπγθεθαιαίσζε, φπνπ ν αλαιπηήο κέζα απφ κία αθαηξεηηθή 

δηαδηθαζία θαη κε ζηφρν λα κεηψζεη ην εξεπλψκελν πιηθφ,  επηρεηξεί λα αλαθαιχςεη 

ηα νπζηαζηηθά κελχκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππφ αλάιπζε πιηθνχ θαη λα 

παξνπζηάζεη κία γεληθή εηθφλα ηνπ. 
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2. Σελ εμήγεζε, θαηά ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε δηεχξπλζε ηεο θαηαλφεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη έλλνηεο, πξνηάζεηο, θιπ, 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ανξηζηία θαη ακθηβνιία. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ πξνζεθηηθή 

αλάγλσζή ηνπ γξακκή γξακκή ή επεηζφδην επεηζφδην, ψζηε λα απνθαιπθζεί, λα 

δηαθσηηζηεί θαη λα απνζαθεληζηεί ην πεξηερφκελφ ηνπ, εληαγκέλν ζην «εγγχο» θαη 

ζην «άπσ» πιαίζηφ ηνπ κε ηελ άληιεζε επηπξφζζεηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ
44

. 

3. Σε δφκεζε, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ θαηάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ 

ηνπ πιηθνχ, ζηελ ηνπνζέηεζε κηαο δηαηνκήο ζην πιηθφ θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ 

βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη δηαθξίλεηαη: ζηε θαηλνκελνινγηθή «δφκεζε 

πεξηερνκέλνπ», ζηελ πεξηγξαθηθή «πξφηππε δφκεζε» θαη ζηε γισζζνινγηθή «ηππηθή 

δφκεζε» (Μπνλίδεο, 2013: 475-476) (βι. αλαιπηηθά Μπνλίδεο, 2004). 

ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ν εξεπλεηήο, κε βάζε ηηο παξαδνρέο ηεο 

έξεπλάο ηνπ, πξνζεγγίδεη θαηαξράο κία πεξίπησζε, φπσο είλαη κία ζπλέληεπμε (κία 

εθεκεξίδα, έλα ζρνιηθφ βηβιίν θ.ιπ.), ζπιιέγεη ην πιηθφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

αλαιχεη σο θείκελν κε θάπνην ακηγέο ή κεηθηφ «κνληέιν» αλάιπζεο. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν πξνζεγγίδεη θαη αλαιχεη κηα δεχηεξε, ηξίηε πεξίπησζε, «ζπγθξίλνληαο ηηο 

πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα ηππνινγία αλαθνξηθά κε 

                                                             
44 Ο φξνο «εμήγεζε» δελ παξαπέκπεη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ζην εκπεηξηθφ-πνζνηηθφ «παξάδεηγκα», κε 

ηελ έλλνηα ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ θαη ηε δηαηχπσζε λνκνηειεηαθψλ πξνηάζεσλ. 

Πεξηζζφηεξν παξαπέκπεη ζηελ Δμήγεζε ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, αλ θαη ν Μayring δελ παξαπέκπεη 

νχηε αλαθέξεηαη άκεζα ζε απηή, θαηά ηελ νπνία, «κνινλφηη είλαη δπλαηφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εμήγεζεο θαη εξκελείαο, νη δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ είλαη άξξεθηα ελσκέλεο. Ζ εμήγεζε ζπρλά απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

θεηκέλνπ θαη απαληά ζην εξψηεκα «πψο απηφ ην θείκελν δεκηνπξγεί λφεκα, […] κε  πνην ηξφπν 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα γηα λα κεηαδψζεη ην κήλπκά ηνπ», ελψ ζηε ζπλέρεη ε εξκελεία απαληά ζηα 

εξσηήκαηα «ηη ζεκαίλεη απηφ ην θείκελν;» […] Ζ εμήγεζε ζπρλά ζπληζηά έλα κέζν ειέγρνπ ηεο 

εξκελείαο, κε ηελ επηζηξνθή καο ζην θείκελν γηα λα θξίλνπκε θαηά πφζνλ ή φρη ηα λνήκαηα πνπ εκείο 

νη ίδηνη απνδίδνπκε, φπσο ην δηαβάδνπκε, είλαη εχινγα ππφ ην θσο ηεο αλάιπζεο ηνπ ηξφπνπ δφκεζήο 

ηνπ» (Zuern, 2011 ζην Μπνλίδεο, 2013: 475). 

Αμίδεη λα παξνπζηαζηεί ε κεηαθνξά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ν Μayring γηα λα θάλεη θαηαλνεηή 

ηε ινγηθή ησλ ηξηψλ «παξαδεηγκάησλ»: «Έζησ φηη θάπνηνο βξίζθεηαη μαθληθά κπξνζηά απφ θάπνην 

θνκκάηη βξάρνπ (π.ρ. έλα κεηεσξίηε). Καηαξράο, πξνζπαζεί λα παξαηεξήζεη ην βξάρν απηφ απφ έλα 

πςειφ ζεκείν ψζηε, ρσξίο λα εμεηάδεη ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ, λα έρεη κηα γεληθή επνπηεία ηνπ 

(ζπγθεθαιαίσζε). Καηφπηλ, πιεζηάδεη ην βξάρν θαη εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (εμήγεζε). Σέινο, ζπάδνληαο ην βξάρν, πξνζπαζεί λα δεη ηελ 

εζσηεξηθή δνκή ηνπ (δφκεζε)». (Μπνλίδεο, 2013: 475). 
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ην ζέκα ηνπ ή ζε ζεσξία, φπσο λνείηαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα» (Μπνλίδεο, 2013: 

476). Αλαιπηηθφηεξα αθνινπζεί ηελ παξαθάησ πνξεία:   

1. Δπηιέγεη ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πηπρέο ηνπ ηηο νπνίεο 

ζα δηεξεπλήζεη, ελψ κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

δηαηππψλεη ην ζθνπφ θαη ηα γεληθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηε ζρεδηάδεη επί 

ράξηνπ.  

2. Δπηιέγεη ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο θαη ζπιιέγεη ην πιηθφ ηεο έξεπλάο 

ηνπ κε βάζε ην ζθνπφ θαη ηα γεληθά εξσηήκαηα. Παξνπζηάδεη ηα θξηηήξηα απηήο ηεο 

επηινγήο, ζπιιέγεη θαη θαηαγξάθεη ην πιηθφ.  

3. Αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο παξάρζεθε ή 

ζπιιέρζεθε ην πιηθφ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ πνκπφ, ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ή 

ζπιινγήο, ηελ νκάδα απνδνρήο, ηελ ειηθία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξάρζεθε θαη ιεηηνπξγεί. 

4. Πεξηγξάθεη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ ή θαη ηνπ 

πεξηθεηκέλνπ πνπ αλαιχεη (κνξθή, έθηαζε, πεξηερφκελα, ζπκκεηέρνληεο ή 

ζπγγξαθείο, εηθνλνγξάθεζε, πεγέο, ηίηινη, αζθήζεηο, γξακκαηνζεηξά, θελά 

δηαζηήκαηα, ) ψζηε λα θαηαζηήζεη ζαθέο ζηνλ αλαγλψζηε πνην είλαη ην είδνο ηνπ 

πιηθνχ πνπ αλαιχεη. 

5. Πξνζδηνξίδεη ηελ (εξκελεπηηθή) θαηεχζπλζε ηεο αλάιπζήο ηνπ, 

εληάζζνληαο ην πιηθφ ηνπ ζην επηθνηλσληαθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν πιαίζηφ ηνπ. Με 

άιια ιφγηα απνθαζίδεη πνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο παξαγσγήο θαη επηθνηλσληαθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ ηνπ ζα εμεηάζεη εξκελεπηηθά (π.ρ. πεξηξξένπζα θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή αηκφζθαηξα, πνκπφο ή/θαη νκάδα/-εο 

αλαθνξάο ή απνδνρήο ησλ κελπκάησλ θηι.). 

6. Γηαηππψλεη ηα εηδηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο βάζεη ησλ παξαδνρψλ 

ηνπ, ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ησλ γεληθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαιχζεθε ζηα ζηάδηα 2, 3, 4 θαη 5. 

7. Δπηιέγεη ην «κνληέιν» αλάιπζεο κε βάζε ηφζν ην ζθνπφ θαη ηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο φζν θαη ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ηνπ. 

8. πγθξνηεί ην επαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ, νξίδεη ηηο κνλάδεο 

αλάιπζεο (θαηαγξαθήο, πιαηζίνπ θαη αμηνπνίεζεο) βάζεη ησλ νπνίσλ απνδειηηψλεη 

ηηο ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηηθήο ηεο έξεπλαο δειψζεηο απφ ην εξεπλψκελν πιηθφ θαη 
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ηαμηλνκεί ηα δειηία φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

(ππν)θαηεγνξηψλ ζε θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο. 

9. Αλαιχεη κέξνο ηνπ πιηθνχ βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ (ππν)θαηεγνξηψλ 

θαηά ππνθάθειν θαη θάθειν κε ην ακηγέο ή κεηθηφ «κνληέιν» αλάιπζεο πνπ επέιεμε 

πξνεγνπκέλσο. 

10. Δπαλεμεηάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηεγνξηψλ θαη 

ηνπ «κνληέινπ» ηεο αλάιπζεο θαη, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ηα ηξνπνπνηεί. 

11. Αλαιχεη ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ θαηά (ππν)θαηεγνξία βάζεη ηνπ 

νξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ θαη ηνπ «κνληέινπ» αλάιπζεο, ζπγθξίλνληαο θαη 

ζπλζέηνληαο ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ησλ επηκέξνπο πεξηπηψζεσλ. 

12. Δξκελεχεη ηηο αλαιχζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο, εληαγκέλεο ζην κέγηζην δπλαηφ πιαίζηφ ηνπο. (Μπνλίδεο, 

2013: 477-479). 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ σο κεζφδνπ αλάιπζεο ηνπ 

πιηθνχ ηεο έξεπλαο (ζπλεληεχμεσλ θαη αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ) 

ζα αθνινπζήζεη ην κνληέιν αμηνιφγεζεο Context, Input, Process, Product (CIPP) ηνπ 

D. Stufflebeam and H. & B. McKee, 2003. 

 

5.3. Σν κνληέιν αμηνιφγεζεο Context, Input, Process, Product (CIPP) 

(Πιαηζίνπ, Δηζεξρνκέλσλ, Γηαδηθαζίαο, Απνηειέζκαηνο) ηνπ Daniel Stufflebeam 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (D. Stufflebeam θαη H. & B. McKee, 2003) 

Ζ αλάπηπμε πεξίπνπ πελήληα (50) ζεσξεηηθψλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο
45

 δελ 

απνηειεί κφλνλ έλδεημε ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ππάξρεη γηα ην πεδίν θαη 

παξέρεη ζηνλ αμηνινγεηή κηα πνηθηιία επηινγψλ ψζηε λα εθαξκφδεη θάζε θνξά ην πην 

θαηάιιειν κνληέιν, αιιά παξάιιεια αληαλαθιά ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθνχ 

ζεσξεηηθνχ, επηζηεκνινγηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ ππφβαζξνπ θαη πξνζαλαηνιηζκνχ 

γηα θάζε κνληέιν θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ (Γεκεηξφπνπινο 1998
4
).  

χκθσλα κε κία ηππνινγία, δηαθξίλνληαη δχν θχξηνη πξνζαλαηνιηζκνί ή 

θπξίαξρα κνληέια αμηνιφγεζεο (Υαηδεγεσξγίνπ, 1998; Υαηδεγεσξγίνπ, 2001): α) ην 

επηζηεκνληθφ – ηερλνθξαηηθφ κνληέιν ή κνληέιν ζηφρσλ, ην νπνίν επεξεάζηεθε απφ 

ηελ ζπκπεξηθνξηθή ςπρνινγία θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ Tyler (1949). Σν κνληέιν 

                                                             
45  Δλδεηθηηθή πεξηγξαθή θαη αλαθνξά ζηα δηαθνξεηηθά κνληέια αμηνιφγεζεο γίλεηαη ζην θεθάιαην 2 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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βαζίδεηαη ζηνλ ζεηηθηζκφ, πηνζεηεί ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο θαη ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηα άκεζα απνηειέζκαηα ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εμεηάδνληαο ην βαζκφ απφθιηζεο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη β) ην αλζξσπηζηηθφ-

πινπξαιηζηηθφ ή ζπκκεηνρηθφ κνληέιν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή 

επηζηεκνινγία. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο αληιεί απφ ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, 

ηε θαηλνκελνινγία, ηελ θξηηηθή ζεσξία θαη ηνλ θεκηληζκφ, ελψ ελδηαθέξεηαη γηα θάζε 

εκπιεθφκελν ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη φρη κφλν γηα ηα ηειηθά νθέιε.  

Καηά ζπλέπεηα, ε επηινγή ελφο κνληέινπ αμηνιφγεζεο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

πηνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή ηεο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

θαη ησλ αλάινγσλ θηινζνθηθψλ αξρψλ απφ ηηο νπνίεο έρεη επεξεαζηεί.  

Σν κνληέιν Context: Πιαηζίνπ, Input: Δηζεξρνκέλσλ, Process: Γηαδηθαζίαο, 

Product:Απνηειέζκαηνο (CIPP) αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Daniel 

Stufflebeam θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ζηφρν: α) λα βειηηψζεη θαη β) λα επηηχρεη «απφδνζε 

επζχλεο / ινγνδνζία» (accountability) γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ην κνληέιν αλαπηχρζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν κνληέιν έρεη πηνζεηεζεί θαη εθαξκνζζεί ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία, φπσο ε θηιαλζξσπία, ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, ηα 

επαγγέικαηα πγείαο θαη ν ζηξαηφο. πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί: α) 

εζσηεξηθά ζε επίπεδν ζρνιείσλ, ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ, παλεπηζηεκίσλ, 

θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ, θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη άιισλ 

νξγαληζκψλ, β) απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο θαη γ) απφ ηδηψηεο, φπσο νη 

εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο (educational administrators) θαη άιινη επαγγεικαηίεο, νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Κεληξηθήο 

ζεκαζίαο γηα ην κνληέιν είλαη ε αξρή
46

: «Κχξηνο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα 

βειηηψζεη θαη φρη λα απνδείμεη» (“Evaluation‟s main purpose is not to prove, but to 

improve”) (Stufflebeam, 2003: 31).  

                                                             
46 Ζ ηδέα ζηνλ ζπγγξαθέα θαη εκπλεπζηή ηνπ κνληέινπ πξνήιζε απφ ηνλ Egon Guba, ν νπνίνο είρε 

δειψζεη φηη: «Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη λα απνδείμεη αιιά λα βειηηψζεη» (Stufflebeam et al. 

1971). Χζηφζν, πέξα απφ ηελ ηδέα ηεο βειηίσζεο, ε νπνία αλήθεη ζηνλ E. Guba, ε αμηνιφγεζε γηα ηνλ 

Stufflebeam ζεκαίλεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ιεηηνπξγηψλ πνπ απνδεηθλχνληαη αλψθειεο γηα ηνλ νξγαληζκφ, ή 

νξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ ή ππεξεζηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, κε επαθφινπζε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ πεγψλ θαη ηελ επσθειή αμηνπνίεζή ηνπο, νπφηε θαη έηζη πάιη έκκεζα 

εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο βειηίσζεο (Stufflebeam and McKee 2003: 4) 
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Ζ νλνκαζία ηνπ κνληέινπ CIPP σο αθξσλχκην ησλ ηεζζάξσλ ιέμεσλ, 

πξνέξρεηαη απφ ηηο έλλνηεο-θιεηδηά: Πιαίζην (Context), Δηζεξρφκελα (Input), 

Γηαδηθαζία (Process) θαη Απνηέιεζκα (Product). Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αμηνιφγεζεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ν αμηνινγεηήο επηηπγράλεη 

πνηθίιεο θαη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο (Stufflebeam and McKee, 2003: 2-3; 

Stufflebeam, 2003: 31):  

α) Αμηνινγήζεηο πιαηζίνπ: i) εθηηκνχλ ηηο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα, ηα ζεηηθά 

ζεκεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ii) βνεζνχλ εθείλνπο 

πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο (decision makers) λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, iii) βνεζνχλ ηελ επξχηεξε νκάδα ρξεζηψλ (evaluation users) λα 

θξίλνπλ ηνπο ζθνπνχο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα, γηα παξάδεηγκα, 

ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ή ζπκβνπιεπηηθήο, 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ιπ.  

β) Αμηνινγήζεηο εηζεξρνκέλσλ
47

: i) εθηηκνχλ ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα δξάζεο πνπ αθνξνχλ ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αθελφο ε εθηθηφηεηα ηνπ 

επηιεγκέλνπ ζρεδίνπ θαη ε εθηίκεζε ηνπ πηζαλνχ θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ζηνρεπκέλεο αλάγθεο θαη λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη 

ζηφρνη, ii) βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο αμηνιφγεζεο λα ζρεδηάζνπλ βειηησκέλεο 

δξάζεηο, λα αλαπηχμνπλ αληαγσληζηηθέο ρξεκαηνδνηνχκελεο πξνηάζεηο, ιεπηνκεξή 

ζρέδηα δξάζεο, λα θαηαγξάςνπλ ελαιιαθηηθά ζρέδηα θαζψο θαη λα αηηηνινγήζνπλ 

ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο έλαληη άιισλ.  

γ) Αμηνινγήζεηο δηαδηθαζίαο: i) θαηαγξάθνπλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη απνηηκνχλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ, ii) βνεζνχλ ην πξνζσπηθφ λα πινπνηήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, iii) βνεζνχλ ηελ επξχηεξε νκάδα ησλ ρξεζηψλ / σθεινπκέλσλ 

(users) λα θξίλνπλ ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα εξκελεχζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ή λα πάξνπλ βειηησηηθά κέηξα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαηαγξαθέο ζε επίπεδν 

ππεπζπλφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη 

δ) Process evaluations: i) αλαγλσξίδνπλ θαη εθηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα, ηφζν 

ηα βξαρππξφζεζκα θαη ηα καθξνπξφζεζκα φζν θαη ηα επηδησθφκελα θαη ηα κε 

                                                             
47 Αλ θαη ε αμηνιφγεζε εηζεξρνκέλσλ είλαη ν πην «παξακειεκέλνο» θαη «αγλνεκέλνο» ηχπνο 

αμηνιφγεζεο, σζηφζν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο απνηειεί εξγαιείν απνηίκεζεο ησλ ζρεδίσλ 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κηαο πξνζπάζεηαο (Stufflebeam, 2003: 32). 
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επηδησθφκελα, ii) βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο αμηνιφγεζεο λα εζηηάδνπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ, iii) θαηαγξάθνπλ θαη εθηηκνχλ ην 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ, iv) αλαγλσξίδνπλ ηα 

επηδησθφκελα θαη κε επηδησθφκελα παξάπιεπξα απνηειέζκαηα (side effects), v) 

ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε, ή φρη ή 

ηε βειηίσζε ηεο πξνζπάζεηαο (Stufflebeam 2003, 31-32; Stufflebeam and McKee 

2003, 2-3).  

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλνςηζζνχλ καθξνρξφληεο αμηνινγήζεηο, ε αμηνιφγεζε 

απνηειέζκαηνο, πνπ απαληά ζην βαζηθφ εξψηεκα: «Πέηπρε ην ζρέδην;», κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε ηξεηο επηκέξνπο αμηνινγήζεηο α) ηελ αμηνιφγεζε επίδξαζεο (impact), ε 

νπνία απαληά ζην εξψηεκα: «Πξνζεγγίζηεθαλ νη ζσζηνί σθεινχκελνη; 

Ηθαλνπνηήζεθαλ νη επηδησθφκελεο αλάγθεο ηνπο;» β) ηελ αμηνιφγεζε 

δηαηεξεζηκφηεηαο (sustainability), ε νπνία απαληά ζην εξψηεκα: «Σα νθέιε γηα ηνπο 

σθεινχκελνπο δηαηεξήζεθαλ;» θαη γ) ηελ αμηνιφγεζε κεηαθνξάο (transportability), 

πνπ απαληά ζην εξψηεκα: «Οη δηαδηθαζίεο πνπ παξήγαγαλ ηα νθέιε κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ θαη λα πξνζαξκνζζνχλ γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε θάπνπ αιινχ;» 

(Stufflebeam and McKee 2003: 4). 

Χο ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα σο θχξηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ κνληέινπ CIPP είλαη ηα αθφινπζα: α) ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζε δηακνξθσηηθέο 

αμηνινγήζεηο, φηαλ ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπγγξαθή εθζέζεσλ ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε, φζν θαη ζε ηειηθέο αμηνινγήζεηο, φηαλ «θνηηάδνπλ πίζσ» ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο ζπκπεξηθνξέο ή ηηο 

ππεξεζίεο, ζπγθξίλνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ηελ αμία πνπ απνδίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη εζηηάδνπλ ζηελ απφδνζε ππεπζπλφηεηαο (Stufflebeam, 2003: 34-35)  

θαη β) απαηηεί: i) ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ πιεπξψλ, ii) ηε ρξήζε ελφο επξέσο θάζκαηνο 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ θαη iii) ηξηγσλνπνίεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

εξκελεία πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ (Stufflebeam and McKee, 2003: 14). 

 

5.3.1. Ο δηπιφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ κνληέινπ: βειηησηηθφο / δηακνξθσηηθφο 

θαη απνινγηζηηθφο / ηειηθφο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην κνληέιν έρεη ζρεδηαζζεί γηα λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηφζν ηεο δηακνξθσηηθήο φζν θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Stufflebeam (2003: 34-35) «νη αμηνινγήζεηο είλαη δηακνξθσηηθέο φηαλ ε ζπιινγή ησλ 
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πιεξνθνξηψλ θαη ε έθζεζε γίλνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε. Δίλαη ηειηθέο φηαλ 

θνηηάδνπλ πίζσ ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

πξνγξάκκαηνο ή ζπκπεξηθνξέο ή ππεξεζίεο, ζπγθεληξψλνπλ θαη αζξνίδνπλ ηα λνήκαηα 

ησλ αμηψλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθεληξψλνληαη ζηε ινγνδνζία». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ βειηησηηθνχ θαη απνινγηζηηθνχ ξφινπ ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ηεζζάξσλ ηχπσλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

6. Ο πίλαθαο δείρλεη φηη νη αμηνινγεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

αμηνινγήζεηο πιαηζίνπ, εηζεξρνκέλσλ, δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο ηφζν πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο πξνγξακκάησλ, εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη πιηθψλ – ν δηακνξθσηηθφο ξφινο- αιιά θαη γηα λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο κε 

ζθνπφ ηε ινγνδνζία. – ν απνινγηζηηθφο ξφινο. Με βάζε απηφ ην ζρήκα, ν 

αμηνινγεηήο ζα κπνξνχζε λα ζρεδηάζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αμηνιφγεζε κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη εθπαηδεπηηθνχο, ηηο αξρέο ή άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ έλα πξφγξακκα, έλα εξεπλεηηθφ ή κηα ππεξεζία 

(Stufflebeam, 2003: 35). 

 

Πίλαθαο 6. Ζ ζρέζε ησλ ηεζζάξσλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο κε ηελ Βειηίσζε  

θαη ηε Λνγνδνζία 

 Πιαηζίνπ Εηζεξρνκέλσλ Δηαδηθαζίαο Απνηειέζκαηνο 

Πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο ηε Βειηίσζε / 

Γηακνξθσηηθή 

Καζνδήγεζε γηα 

επηινγή ζηφρσλ θαη 

θαζνξηζκνχ 

πξνηεξαηνηήησλ 

Καζνδήγεζε γηα 

επηινγή ελφο 

πξνγ/ηνο / κηαο 

ζηξαηεγηθήο 

Δηζεξρφκελα γηα ηε 

ζπγθεθξηκελν-

πνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

δηαδηθαζίαο, ηνπ 

σξνινγίνπ 

πξνγ/ηνο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

Καζνδήγεζε 

γηα εθαξκνγή 

Καζνδήγεζε γηα 

νινθιήξσζε,  

ζπλέρηζε, 

ηξνπνπνίεζε ή 

εγθαηάζηαζε 

Πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο ηε Λνγνδνζία / 

Σειηθή 

Καηαγξαθή ησλ 

ζηφρσλ, ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη 

ησλ βάζεσλ γηα ηελ 

επηινγή ηνπο θαη 

θαηαγξαθή ησλ 

εθηηκψκελσλ 

αλαγθψλ, ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ 

Καηαγξαθή ηεο 

επηιεγκέλεο 

ζηξαηεγηθήο, ηνπ 

ζρεδίνπ θαη ησλ 

ιφγσλ πνπ έγηλαλ 

νη ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο κεηαμχ 

άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ 

Καηαγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη 

ηνπ θφζηνπο 

ηεο  

Καηαγξαθή ησλ 

επηηεπγκάησλ, ησλ 

αμηνινγήζεσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα 

θφζηε, θαη ιήςε 

απνθάζεσλ 
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Πεγή: Daniel L. Stufflebeam (2003). The CIPP Model for Evaluation in Kellaghan, T., Stufflebeam, D. 

(eds) with the assistance of L. Wingate (2003). International Handbook of Educational Evaluation. 

Part One. Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, p. 35. 

 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, φπνπ ε 

αμηνιφγεζε βνεζά ζηελ θαζνδήγεζε κηαο πξνζπάζεηαο, κέζα απφ ηα ηέζζεξα είδε 

αμηνιφγεζεο ηίζεληαη αληίζηνηρα ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 1. Ση ρξεηάδεηαη λα γίλεη; 

2. Πψο ζα έπξεπε λα γίλεη; 3. Γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; 4. Πέηπρε; Ο 

αμηνινγεηήο ππνβάιιεη ελδηάκεζεο εθζέζεηο ζέηνληαο ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ψζηε 

λα ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα, λα βνεζάεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη λα ελδπλακψλεη ηε δνπιεηά ηνπ πξνζσπηθνχ. ηελ ηειηθή έθζεζε ν 

αμηνινγεηήο αλαθέξεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο πιαηζίνπ, εηζεξρνκέλσλ, δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο θαη δεηά 

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθφξεζε, εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν. Ο αμηνινγεηήο αμηνπνηεί 

απηή ηελ πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο εθ ησλ 

πζηέξσλ: Ηθαλνπνηήζεθαλ νη ζεκαληηθέο αλάγθεο; Ζ φιε πξνζπάζεηα θαζνδεγήζεθε 

απφ έλα αμηφινγν ζρέδην θαη πξνυπνινγηζκφ; Σν ζρέδην εθαξκφζζεθε ηθαλνπνηεηηθά 

θαη ηξνπνπνηήζεθε φηαλ ρξεηάζζεθε; Ζ πξνζπάζεηα πέηπρε; (Stufflebeam and 

McKee, 2003: 3).  

 Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ελδερνκέλσο δελ κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε 

φια ηα εξσηήκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, σζηφζν κπνξεί λα απαληήζεη ζε πνιιά 

απ‟ απηά θαη, κάιηζηα ε αμία θαίλεηαη εάλ ην πξφγξακκα δελ έρεη ζηνηρεία 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν, ηφηε νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο νη νπνίνη 

έξρνληαη ζην ηέινο ελφο πξνγξάκκαηνο δελ κπνξνχλ λα  παξαγάγνπλ κηα 

ελεκεξσηηθή απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε. «Μηα πιήξεο εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ / δεδνκέλσλ 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ην πψο νη θνξείο ησλ ππεξεζηψλ ηηο 

ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε» (Stufflebeam, 2003: 34). Απηή ε 

θαηαγξαθή βνεζά ηνλ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή ηεο απνινγηζηηθήο αμηνιφγεζεο λα 

ζέζεη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

1. Ση είδνπο αλάγθεο καζεηψλ ή άιισλ σθεινπκέλσλ ηέζεθαλ σο 

ζηφρνο, πφζν ζεκαληηθέο θαη πνηθίιεο ήηαλ, πφζν έγθπξα αμηνινγήζεθαλ θαη, 

ηέινο, νη ζηφρνη ηεο πξνζπάζεηαο αληαλαθινχζαλ ηηο εθηηκψκελεο αλάγθεο; 

(εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πιαηζίνπ) (Stufflebeam, 2003: 

35-36). 
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2. Ση είδνπο ζρέδηα ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία, ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πηνζεηήζεθαλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ 

σθεινπκέλσλ; Πφζν αληαπνθξίζεθαλ ηα ζρέδηα ζηηο εθηηκψκελεο αλάγθεο; 

Πνηεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπδεηήζεθαλ; Χο πξνο πνηεο πιεπξέο / Γηα 

πνηνπο ιφγνπο ηα ζρέδηα πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ αλψηεξα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο 

πνπ απνξξίθζεθαλ; ε πνην βαζκφ ήηαλ ε επηιεγκέλε πξνζέγγηζε θαη ηα 

ζρέδηα εθηθηά, ζπκβαηά (compatible), επηηεχμηκα θαη απνηειεζκαηηθά σο πξνο 

ην θφζηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ σθεινπκέλσλ; (εξσηήκαηα 

ηα νπνία ζέηεη ε αμηνιφγεζε εηζεξρνκέλσλ) (Stufflebeam, 2003: 36). 

3. ε πνην βαζκφ ην πξνζσπηθφ (ή νη θνξείο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ) 

έθεξαλ εηο πέξαο ην ζρέδην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πψο θαη γηα 

πνηνπο ιφγνπο έπξεπε λα ην ηξνπνπνηήζνπλ θαη πφζν ζηνίρηζε ην πξφγξακκα; 

(εξσηήκαηα ηα νπνία ζέηεη ε αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο) (Stufflebeam, 2003: 

36) 

4. Ση είδνπο απνηειέζκαηα – ηφζν ζεηηθά θαη αξλεηηθά φζν ζθφπηκα θαη 

κε ζθφπηκα- παξαηεξήζεθαλ, κε πνην ηξφπν ηα πνηθίια εκπιεθφκελα κέξε (νη 

ελδηαθεξφκελνη –stakeholders-) θξίλνπλ ην φθεινο θαη ηελ αμία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζε πνην βαζκφ ηθαλνπνηήζεθαλ νη αλάγθεο ηεο νκάδαο-

ζηφρνπ, ζε πνην βαζκφ ππήξραλ κε επηζπκεηά παξάπιεπξα (side) 

απνηειέζκαηα, ζε πνην βαζκφ ήηαλ ην πξφγξακκα απνηειεζκαηηθφ ζε ζρέζε 

κε ην θφζηνο ηνπ, θαη ζε πνην βαζκφ νπνηαδήπνηε ειιηπή απνηειέζκαηα 

νθείινληαλ ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ππεξεζηψλ ή ζε ιάζνο ζρέδην; (εξσηήκαηα ηα νπνία ζέηεη ε αμηνιφγεζε 

πξντφληνο) (Stufflebeam, 2003: 36). 

Θα αθνινπζήζεη παξνπζίαζε ελφο γεληθνχ ζρήκαηνο, ζην νπνίν 

απεηθνλίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ελλνηψλ ηνπ κνληέινπ. Αθνινπζεί 

νξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ γηα 

ζθνπνχο βειηίσζεο, γεληθήο θαζνδήγεζεο θαη δίλεηαη θαηάινγνο παξαδεηγκάησλ 

ρξήζεο γηα απνινγηζηηθνχο ζθνπνχο. .Κιείλεη κε νδεγίεο ζρεδηαζκνχ ησλ ηεζζάξσλ 

ηχπσλ αμηνιφγεζεο. Σν θέληξν αμηνιφγεζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί δίλεη ηελ εκπεηξία 

ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. 
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Γεληθό ζρήκα 

Σν ζρήκα ην νπνίν απεηθνλίδεη ην κνληέιν είλαη απηφ ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ 

(ρήκα 1), απφ ηνπο νπνίνπο ν εζσηεξηθφο αληηπξνζσπεχεη ηηο «βαζηθέο αμίεο» (core 

values), νη νπνίεο παξέρνπλ ηε βάζε ησλ αμηνινγήζεσλ. Ο δεχηεξνο θχθινο πνπ 

πεξηβάιιεη ηνλ πξψην ησλ αμηψλ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα αμηνινγηθά θέληξα /εζηίεο, ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ή άιιν ζηνηρείν. Έηζη, ηα θέληξα απηά 

είλαη νη ζηφρνη (goals), ηα ζρέδηα (plans), νη δξάζεηο (actions) θαη ηα απνηειέζκαηα 

(outcomes). Ο εμσηεξηθφο θχθινο δειψλεη ηνλ ηχπν ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ππεξεηεί 

θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα αμηνινγηθά θέληξα. Απηνί νη ηχπνη είλαη ε αμηνιφγεζε 

πιαηζίνπ (context), εηζεξρνκέλσλ (input), δηαδηθαζίαο (process) θαη πξντφληνο 

(product) (Stufflebeam, 2003: 32). 

 

ρήκα 1 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο CIPP  

θαη νη πξνθχπηνπζεο ζρέζεηο κε ηα πξνγξάκκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πεγή

: 

Danie

l L. 

Stuffl

ebeam (2003). The CIPP Model for Evaluation in Kellaghan, T., Stufflebeam, D. (eds) with the 

assistance of L. Wingate (2003). International Handbook of Educational Evaluation. Part One. 

Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, p. 33. 

 

Κάζε δηπιφ βέινο πνπ ζπλδέεη ηα θέληξα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ κε ηνπο ηχπνπο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ηξίηνπ θχθινπ δειψλεη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη ελφο ηχπνπ αμηνιφγεζεο. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα έλα ζρέδην νξηνζέηεζεο ζθνπψλ εγείξεη εξσηήζεηο γηα κηα αμηνιφγεζε 

πιαηζίνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθχξσζε ή βειηίσζε 

ησλ ζηφρσλ. Πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ εγείξνπλ 
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εξσηήκαηα γηα αμηνιφγεζε εηζεξρνκέλσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο παξέρεη θξίζεηο 

γηα ηα ζρέδηα απηά θαη θαζνδήγεζε γηα ελδπλάκσζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ. Έλα 

πξφγξακκα δξάζεσλ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο, 

ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο παξέρεη θξίζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σέινο, επηηπρίεο ή 

έιιεηςε επηηπρηψλ θαη άιια κε αλακελφκελα, έκκεζα απνηειέζκαηα (side effects) 

απαηηνχλ αμηνινγήζεηο απνηειέζκαηνο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δίλνπλ θξίζεηο γηα 

ηα απνηειέζκαηα θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε επίηεπμεο θαιχηεξσλ 

απνηειεζκάησλ (Stufflebeam, 2003: 32-33; Stufflebeam and McKee, 2003: 5, 7-8). 

 

Πώο νξίδνληαη νη «βαζηθέο αμίεο» ζην εζσηεξηθό ηνπ πξώηνπ θύθινπ 

 Ζ ιέμε-θιεηδί ζην ζρήκα είλαη ε ιέμε «αμία» („value‟). Ο φξνο απηφο 

αλαθέξεηαη:  «ζην ζχλνιν ησλ  ηδεσδψλ πνπ έρεη κηα θνηλσλία, κηα νκάδα ή έλα 

άηνκν» („any range of ideals held by a society, group or individual‟). (Stufflebeam, 

2003: 33). χκθσλα κε ην κνληέιν, ν αμηνινγεηήο θαη ν πειάηεο πξέπεη λα νξίζνπλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αμίεο πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνινγήζεηο. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα αμηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αμηνινγήζεηο 

ησλ δεκνζίσλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ζηηο ΖΠΑ: ε παξνρή βνήζεηαο ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλα αθαδεκατθά θξηηήξηα πνπ ηα έζεζε ε 

πνιηηεία θαη λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο, ε παξνρή βνήζεηαο ζε 

θάζε παηδί ρσξηζηά λα επηηχρεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ γηα εθπαηδεπηηθή πξφνδν θαη 

αλάπηπμε, ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη ηαιέλησλ ησλ 

καζεηψλ, ν ζεβαζκφο (upholding) ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κε πξνλνκηνχρσλ παηδηψλ, ε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ σο θαιψλ 

πνιηηψλ, ε αξηζηεία ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ζρνιείνπ, ε δηαηήξεζε θαη ε επηηπρήο 

αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ, ε επηβεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη εθθιεζίαο, ε 

αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο / ινγνδνζίαο. (Stufflebeam and McKee 

2003: 8). 

Δθείλν ην νπνίν θπξίσο θάλνπλ νη αμηνινγεηέο είλαη «λα εθηηκνχλ/αμηνινγνχλ 

ηηο ππεξεζίεο ελφο ηλζηηηνχηνπ, πξνγξάκκαηνο ή πξνζψπνπ έλαληη ελφο ζηαζεξνχ 

ζπλφινπ θνηλσληθψλ, ζεζκηθψλ/ηδξπκαηηθψλ αμηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
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επαγγεικαηηθά ηερληθψλ αμηψλ. Οη αμίεο παξέρνπλ ηε βάζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα απηά, καδί κε ηα εξσηήκαηα πνπ 

ζέηνπλ νη νκάδεο ελδηαθέξνληνο (stakeholders) νδεγνχλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ 

αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο. Απηέο, ζηε ζπλέρεηα παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηελ επηινγή θαη 

θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ επηπέδσλ εξκελείαο. 

Οη αμηνινγεηέο θαη νη πειάηεο ηνπο πξέπεη ζε θαλνληθή βάζε λα πηνζεηνχλ αμίεο 

δηαζαθήληζεο πνπ ζα απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο» 

(Stufflebeam, 2003: 33). 

Οη αμίεο παξέρνπλ ηε βάζε απ‟ φπνπ ζα πξνθχςνπλ θαη / ή ζα επηθπξσζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα αμηνινγηθά θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, πεξηνρέο θξηηεξίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα γηα ηνπο καζεηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δείθηεο 

δηαλνεηηθήο, ςπρνινγηθήο, αηζζεηηθήο, θνηλσληθήο, θπζηθήο, εζηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Σα επηιεγκέλα θξηηήξηα καδί κε ηα εξσηήκαηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ βνεζνχλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη. Έηζη, 

παξέρεη ηελ βάζε γηα ηελ επηινγή / θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρνπζψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ 

εξκελείαο (Stufflebeam and McKee 2003: 8-9). 

 Δπίζεο, ην πιαίζην αμηψλ πξνζθέξεη έλα πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ αλεχξεζε 

κε πξνζδνθψκελσλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ 

έλα δηεπξπκέλν πιαίζην αμηψλ, ελδερνκέλσο ν αμηνινγεηήο λα αλαθαιχςεη φηη ην 

πξφγξακκα αξηζηεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηδησθφκελσλ αθαδεκατθψλ ζηφρσλ 

θαη αλαγθψλ, πζηεξεί φκσο πνιχ ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζε ξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο, 

ζηνλ κε αζθαιή εμνπιηζκφ, ζηελ απνκφλσζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ 

απνπζία παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζηελ „εμνπζέλσζε‟ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θ.ιπ. Δπίζεο, ε ζχγθξηζε, ν έιεγρνο ελφο πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο θαηάιιειεο 

αμίεο κπνξεί λα απνθαιχςεη κε αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ε 

εληζρπκέλε θνηλνηηθή ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ, ε αλαθάιπςε θαηλνχξησλ πξαθηηθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη /ή πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ (Stufflebeam and McKee 

2003: 9). 

 Οη αμηνινγεηέο θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη ηαθηηθά λα απνζαθελίδνπλ 

ηηο αμίεο πνπ ζα ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αμηνινγήζεσλ θαη σο πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ θξίζε κε αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αμηψλ είλαη ην κπζηηθφ/ αθνξά ηηο 
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αζθαιείο αμηνινγήζεηο. Ζ ζεκειίσζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζε ζαθείο αμίεο είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζηελ απνθπγή αμηνινγήζεσλ κε εζηθά ιαλζαζκέλεο, κε 

αηζζεηηθέο δξάζεηο θαη αληίζεηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο ζα είλαη 

ιεηηνπξγηθέο ζηελ επηηπρή επηδίσμε δηθαηνινγήζηκσλ ζηφρσλ.  Έηζη, ην κνληέιν είλαη 

θπξίσο έλα κνληέιν πξνζαλαηνιηζκέλν ζε αμίεο (Stufflebeam and McKee 2003: 9). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αμηνινγεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

κηα ζεηξά απφ θαηάιιειεο θνηλσληθέο, ζεζκηθέο, ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

επαγγεικαηηθέο/ηερληθέο αμίεο φηαλ αμηνινγνχλ πξνγξάκκαηα ή άιιεο νληφηεηεο. 

(Stufflebeam and McKee 2003: 8). 

 

5.3.2. Παξνπζίαζε ησλ 4 ηχπσλ αμηνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ 

ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

αμηνιφγεζεο πιαηζίνπ, εηζεξρνκέλσλ, δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο. Ζ 

παξνπζίαζε γίλεηαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο. Δπίζεο 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ηηο νπνίεο νη αμηνινγεηέο ζεσξνχλ ρξήζηκεο 

γηα ηελ πινπνίεζε θάζε κίαο εθ ησλ αμηνινγήζεσλ. ε θαλέλαλ ηχπν αμηνιφγεζεο 

δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ελδερνκέλσο φινη νη ηχπνη ησλ αλαθεξνκέλσλ ηερληθψλ. 

Απιψο παξνπζηάδνληαη γηα λα δψζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κηα ηδέα ηεο πνηθηιίαο ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπ κνληέινπ (Stufflebeam, 2003: 39). 

 

Πίλαθαο 7.  Οη ηέζζεξηο Σχπνη Αμηνιφγεζεο 

 

 Σηόρνο  Μέζνδνο  Σρέζε κε ηε ιήςε 

απόθαζεο ζηε 

δηαδηθαζία βειηίσζεο 

Αμηνιόγεζε 

Πιαηζίνπ 

 

Να θαζνξηζζεί ν πιεζπζκφο-

ζηφρνο θαη λα εθηηκεζνχλ νη 

αλάγθεο ηνπο, λα 
δηαγλσζζνχλ ηα εκπφδηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ 

Να θαζνξηζζνχλ νη πεγέο γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη λα εθηηκεζεί 

εάλ νη ζηφρνη θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο αληαλαθινχλ 
επαξθψο ηηο εθηηκψκελεο 

αλάγθεο  

Να παξαζρεζνχλ θξηηήξηα 

Με ηε ρξήζε κεζφδσλ 

φπσο: αλάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δηαγλσζηηθά 
ηεζη, θαηάινγνη, 

δεπηεξνγελή δεδνκέλα 

αλάιπζεο, έξεπλεο, 
αλαζθφπεζε ησλ 

ηεθκεξίσλ, 

βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, αθξνάζεηο, 
ζπλέδξηα εζηηαζκέλα ζην 

πξφβιεκα, ζπλαληήζεηο, 

ζπλεληεχμεηο, νκάδεο 

Γηα λα θαζνξηζζεί θαη λα 

ηεθκεξησζεί ην πιαίζην, 

ην νπνίν πξφθεηηαη λα 
ππεξεηεζεί. Ζ νκάδα-

ζηφρνο ησλ 

σθεινπκέλσλ, νη ζηφρνη 
βειηίσζεο, νη 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ησλ πεγψλ θαη ηα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ  
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βαζηζκέλα ζηηο αλάγθεο γηα 

ηελ απνηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ  

εζηίαζεο ζε θάπνην ζέκα, 

ε κέζνδνο Delphi, ην 
πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ / 

ηδξχκαηνο, 

επηζθέςεηο εηδηθψλ, 

νκάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, 
βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

ηδξχκαηνο, ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ηεο 
ππεξεζίαο 

Αμηνιόγεζε 

Εηζεξρνκέλσ

λ 

 

Να θαζνξηζζνχλ θαη λα 

εθηηκεζνχλ νη δπλαηφηεηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν ζρεδηαζκφο 

ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο επηιεγκέλεο 

ζηξαηεγηθήο, ην ζρέδην γηα ην 

πξνζσπηθφ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ν 
πξνυπνινγηζκφο. 

Να θαηαγξαθεί ε πεξίπησζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεηξάο 
δξάζεσλ    

Με ηε ρξήζε κεζφδσλ 

φπσο ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, επηζθέςεηο 
ζε εμαηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα, 

εμεηδηθεπκέλνη 
ζχκβνπινη, νκάδεο 

ππνζηήξημεο, πηινηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ 

θαη πιηθψλ πεγψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 
θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ 
ζρεηηθφηεηα, ηελ 

εθηθηφηεηα, ην θφζηνο θαη 

ηελ νηθνλνκία 

Γηα λα θαζνξηζζνχλ θαη 

λα ηεθκεξησζνχλ νη πεγέο 

ππνζηήξημεο, κηα 
ζηξαηεγηθή επίιπζε, έλα 

ζρέδην ηεο δηαδηθαζίαο, 

έλα ζρέδην γηα ην 
πξνζσπηθφ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο. 

Π.ρ. γηα ηε δηακφξθσζε 
δξάζεσλ αιιαγήο θαη ηελ 

παξνρή κηαο βάζεο 

αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο 
επηιεγκέλεο δξάζεο φζν 

θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

  

Αμηνιόγεζε 

Δηαδηθαζίαο 

 

Να θαζνξηζζνχλ ή λα 
πξνβιεθζνχλ ειιείςεηο ζην 

ζρέδην δξάζεο ή ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ 
Να δνζεί αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, λα θαηαγξαθεί 

θαη λα αμηνινγεζεί ε 
πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα 

Με ηε ρξήζε κεζφδσλ 
φπσο: ζπκκέηνρνη 

παξαηεξεηέο, 

αλεμάξηεηνη 
παξαηεξεηέο, 

ζπλεληεχμεηο, 

αλαζθφπεζε ηεθκεξίσλ 

θαη πεξηνδηθή αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ κε ηνπο 

ππεπζχλνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ην 
πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηε 

δηαδηθαζία θαζψο θαη 
θαηαγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο  

Γηα λα εθαξκνζζεί θαη λα 
βειηησζεί ην ζρέδην 

δξάζεο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. γηα 
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα 

λα θαηαγξάθεηαη ε 

πξαγκαηηθή δηαδηθαζία 
γηα ρξήζε αξγφηεξα ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο, ηελ εξκελεία 
ησλ απνηειεζκάησλ  

Αμηνιόγεζε 

Πξντόληα/ 

Απνηειέζκαη

νο 

 

Να ζπγθεληξσζνχλ 
πεξηγξαθέο θαη θξίζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ 

Να ζπζρεηηζζνχλ κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 
πιαηζίνπ, εηζεξρνκέλσλ θαη 

δηαδηθαζίαο θαη λα 

εξκελεπζεί ε αμία ηνπο 

Με ηε κέηξεζε ζθφπηκσλ 
θαη κε ζθφπηκσλ 

απνηειεζκάησλ, κε ηε 

ζπιινγή θξίζεσλ ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο. 

Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη 

Γηα λα απνθαζηζζεί ε 
ζπλέρηζε, ν ηεξκαηηζκφο, 

ε ηξνπνπνίεζε ή ε εθ 

λένπ επηθέληξσζε κηαο 

ελέξγεηαο αιιαγήο  
Να παξνπζηαζζεί κηα 

θαζαξή θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ 
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πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ, κε 

ηε ζχγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηηο εθηηκψκελεο 

αλάγθεο θαη κε ηε 

ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ 
ψζηε λα εμαρζνχλ βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα 

(ζθφπηκσλ θαη κε 

ζθφπηκσλ, ζεηηθψλ θαη 
αξλεηηθψλ) ζε ζρέζε κε 

ηηο εθηηκψκελεο αλάγθεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο θαη λα 

εξκελεπζνχλ ηα 
απνηειέζκαηα 

 

Πεγή: Daniel L. Stufflebeam (2003). The CIPP Model for Evaluation in Kellaghan, T., Stufflebeam, D. 

(eds) with the assistance of L. Wingate (2003). International Handbook of Educational Evaluation. 

Part One. Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, p. 40. 

 

Χξήζε πνιιαπιώλ κεζόδσλ 

Μηα πνηθηιία κεζφδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαηά 

ηηο αμηνινγήζεηο πιαηζίνπ, εηζεξρνκέλσλ, δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο, 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ/ζχγθξηζεο (cross-checking) αλάκεζα ζε 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επξήκαηα. Απηέο νη κέζνδνη είλαη: ε επηζθφπεζε πεδίνπ 

(survey), ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, αλαζθφπεζε ληνθνπκέλησλ, επηζθέςεηο ζε 

άιια πξνγξάκκαηα, νκάδεο αλαθνξάο (advocate teams), πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ 

θαη λα αμηνινγήζνπλ αληαγσληζηηθά ζρέδηα δξάζεο, ε κέζνδνο Delphi, βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαηεξεηήο, κειέηεο πεξίπησζεο, 

ζπγθξηηηθέο/πεηξακαηηθέο κειέηεο, ζπλεληεχμεηο κε ηα εκπιεθφκελα κέξε, νκάδεο 

εζηίαζεο (focus groups), αθνχζκαηα (hearings), αλάιπζε θφζηνπο, δεπηεξνγελήο 

αλάιπζε δεδνκέλσλ, αμηνιφγεζε απαιιαγκέλε ζηφρσλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

εθζέζεηο θαζεθφλησλ/ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο, ζπλζεηηθέο/ηειηθέο εθζέζεηο 

(Stufflebeam and McKee 2003, 16).  

Σν κνληέιν CIPP (Stufflebeam and McKee 2003: 14-15) «απαηηεί ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή πνιιαπιψλ απφςεσλ, ηε ρξήζε κεγάινπ εχξνπο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

κεζφδσλ θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ηξηγσληζκνχ (triangulation), πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί θαη λα εξκελεπζεί ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλεο ηεο 

αλαδπφκελεο θχζεο θαη ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ πνιινχο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε (many evaluands), ε ρξήζε πξνζδηνξηζκέλσλ, 

θνηλψλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ζπλήζσο δελ είλαη εθηθηή. Έηζη, ζπλήζσο δελ 

ππάξρνπλ ζπλαθή, έγθπξα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ νχηε θαη αξθεηφο ρξφλνο γηα 

ηνλ δηεμνδηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαη ηελ επηθχξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

εξγαιείσλ. Καηά ζπλέπεηα, ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα είλαη ‘πνιπκήραλνο’ ζηε ζπιινγή 
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κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο ινγηθά νξζψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζπλνιηθά αθεγνχληαη 

κηα αιεζηλή ηζηνξία κε ζπλνρή. Σν κνληέιν ππνζηεξίδεη ηελ εκπινθή πνιιψλ 

παξαηεξεηψλ θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. Δπίζεο ηελ 

θαηαζθεπή ‘ζπηηηθψλ’ (homemade) εξγαιείσλ φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηελ 

αλαθάιπςε θαη ρξεζηκνπνίεζε ζσδφκελσλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ. [Σν κνληέιν 

ππνζηεξίδεη ην] λα ζέηεη θάζε εξψηεκα αμηνιφγεζεο ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. Να 

ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο, λα δηαζηαπξψλεη επξήκαηα πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Να δεκηνπξγεί κηα επηβιεηηθή πεξίπησζε κέζα ζην ρξφλν θαη λα 

ππνβάιεη ηελ αμηνιφγεζε ζηνλ έιεγρν ησλ νκάδσλ εκπιεθνκέλσλ αιιά θαη 

αλεμάξηεησλ νκάδσλ. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ απηήλ ηελ νδεγία, νη αμηνινγεηέο 

αλακέλεηαη λα αλαδεηνχλ θαη λα αλαδεηνχλ θαη λα δηεξεπλνχλ αζάθεηεο θαζψο θαη 

ηφζν ζπγθιίζεηο φζν θαη αληηθάζεηο ζηα επξήκαηα, λα αθνχλ θαη λα δπγίδνπλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα είλαη θαηάιιεια, φζν πξέπεη 

επηθπιαθηηθνί ζηελ παξαγσγή θαη ηελ έθζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ» (Stufflebeam and 

McKee 2003: 14-15). 

 ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη φιεο νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αμηνινγήζεηο πιαηζίνπ, εηζεξρνκέλσλ, δηαδηθαζίαο θαη 

απνηειέζκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ρσξίδεηαη 

ζε επηκέξνπο αμηνινγήζεηο: ηεο επίδξαζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο θαη ηεο κεηαθνξάο. ρεδφλ φιεο νη κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ θάζεην άμνλα ηνπ Πίλαθα εθαξκφδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηχπν 

αμηνιφγεζεο. Όπσο επίζεο θαίλεηαη απφ ην πνιιαπιφ ηζεθάξηζκα ζε θάζε ζηήιε, ε 

ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ γηα θάζε ηχπν αμηνιφγεζεο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

δηαζηαχξσζε ησλ επξεκάησλ. Ζ εθαξκνγή πνιιψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κεζνδνινγία 

ζπρλά απαηηεί ηελ εκπινθή κηαο νκάδαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Έηζη, ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηε γλψζε ηνπ 

 

  

Πίλαθαο 8. Παξνπζίαζε ησλ Μεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

Αμηνιφγεζε Πιαηζίνπ, Δηζφδνπ, Γηαδηθαζίαο θαη Απνηειέζκαηνο (CIPP) 

 
ΜΔΘΟΓΟΗ Πιαηζίνπ Εηζεξρνκέλσλ Δηαδηθαζίαο Επίδξαζεο Απνηειεζκαηη- 

θόηεηαο 

Δηαηεξεζη- 

κόηεηαο 

Μεηαθνξάο 

Δπηζθφπεζε  

πεδίνπ 

Υ  Υ Υ Υ Υ  

Αλαζθφπεζε Υ Υ      
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βηβιηνγξαθίαο 

Αλαζθφπεζε 

Νηνθνπκέλησλ 

Υ Υ Υ Υ Υ   

Δπηζθέςεηο ζε 

Άιια 

Πξνγξάκκαηα 

 Υ  Υ Υ  Υ 

Οκάδεο Αλαθνξάο 

(Advocate teams) 

(γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη αμηνιφγεζε 

αληαγσληζηηθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο 

 Υ      

Ζ Σερληθή Delphi Υ Υ      

Πξνθίι / Βάζε 

Γεδνκέλσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

 Υ Υ Υ Υ Υ  

On-Site Observer   Υ Υ Υ Υ  

Μειέηεο 

Πεξίπησζεο 

  Υ Υ Υ Υ  

πγθξηηηθέο / 

Πεηξακαηηθέο 

Μειέηεο 

 Υ   Υ Υ  

πλεληεχμεηο κε 

Δκπιεθφκελνπο 

(Stakeholders) 

Υ  Υ Υ Υ Υ Υ 

Οκάδεο Δζηίαζεο Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

Αθνχζκαηα  

(Hearings) 

Υ Υ   Υ   

Αλάιπζε Κφζηνπο  Υ Υ  Υ Υ  

Γεπηεξνγελήο 

Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ 

Υ    Υ   

Αμηνιφγεζε 

Απαιιαγκέλε 

ηφρσλ 

  Υ Υ Υ Υ Υ 

Φσηνγξαθηθφ 

Τιηθφ 

Υ  Υ Υ Υ Υ Υ 

Δθζέζεηο 

Καζεθφλησλ / 

πλαληήζεηο 

Αλαηξνθνδφηεζεο 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

πλζεηηθέο / 

Σειηθέο Δθζέζεηο 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

 Πεγή: Daniel L., Stufflebeam, Harold and Beulah, McKee (2003). THE CIPP 

MODEL FOR EVALUATION: an update, a review of the model’s development, a checklist 

to guide implementation. Presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program 
Evaluators Network (OPEN). Portland, Oregon 10/03/2003, p.16. 
ζπλαθνχο ππνθεηκεληθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ηεο ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ, ηελ θαζνδήγεζε ησλ νκάδσλ, ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ, ηελ 

έξεπλα πεδίνπ, ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε, ηελ αλάιπζε θφζηνπο, ην 
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απνηειεζκαηηθφ γξάςηκν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. (Stufflebeam and 

McKee 2003: 15). 

 

5.3.3. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ CIPP ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Καηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξνζαξκνγή θαη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ CIPP (Πιαηζίνπ Δηζεξρνκέλσλ 

Γηαδηθαζίαο θαη Απνηειέζκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

αμηνιφγεζεο, θαζψο ε πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε είρε πεξηνξηζηεί ζηνλ έιεγρν ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Πακπνχξε & Μεηξνπνχινπ, 2009: 890). Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνχζαο αμηνιφγεζεο, ηα νπνία άιισζηε, απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Αμηνιφγεζε απφ πνιιέο πιεπξέο (engagement of multiple perspectives), ε 

νπνία επηηεχρζεθε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 

ησλ θνηηεηψλ, ηνπ ππεπζχλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ησλ επνπηψλ θαζεγεηψλ, ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ Μεληφξσλ ησλ θνηηεηψλ ζηνπο 

θνξείο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

β) Υξήζε πνηθίισλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ, φπσο είλαη νη εμήο: 

i) Πξαγκαηνπνίεζε νθηψ (8) ζπλεληεχμεσλ κε θνηηεηέο ζην ηέινο 

ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ (Ηνχληνο ηνπ 2011 θαη Ηνχληνο ηνπ 2012), 

φηαλ εθείλνη είραλ νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα (Πξαθηηθή Άζθεζε 

Η θαη Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ) (Cohen and Manion 2000).  

ii) Πξαγκαηνπνίεζε πέληε (5) ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ηέζζεξηο (4) 

επφπηεο θαζεγεηέο ησλ θνηηεηψλ θαη κε κία (1) εθπαηδεπηηθφ-

ζπλεξγάηε, ε νπνία κε ηελ ηδηφηεηα ηεο απνζπαζκέλεο 

εθπαηδεπηηθνχ ππνζηήξηδε ηνπο θνηηεηέο ζην Παλεπηζηήκην θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο. 

iii) Πξαγκαηνπνίεζε κίαο (1) ζπλέληεπμεο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Σκήκα   
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iv) πκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αθαδεκατθψλ εηψλ 2010-2011 θαη 2011-2012. 

v) πκπιήξσζε είθνζη (20) εξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο 

απφ ηνπο Μέληνξεο, νη νπνίνη θαζνδεγνχζαλ ηνπο θνηηεηέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

vi) πκπιήξσζε δέθα έμη (16) εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θνηηεηψλ κε έμη 

(6) αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηηο 

πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο. 

γ) Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, αλαζθφπεζε εγγξάθσλ, δηεξεχλεζε θαη 

θαηαγξαθή άιισλ πξνγξακκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζπλαληήζεηο 

αλαηξνθνδφηεζεο, επηζθέςεηο ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θ.ιπ. 

δ) Γηαδηθαζίεο ηξηγσληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

(stakeholders): ηνπο θνηηεηέο, ην αθαδεκατθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο Μέληνξεο ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(Stufflebeam and McKee, 2003: 14). 

Σα είδε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ βάζεη ηνπ κνληέινπ CIPP είλαη 

ηα εμήο:  

α) Αμηνιφγεζε πιαηζίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλαζθφπεζε θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ, εάλ ρξεηάδεηαη, ηεο θηινζνθίαο, ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

εθηηκψκελεο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ. Δπίζεο, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ην πξφγξακκα ΠΑ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, ηνπο θνξείο πινπνίεζεο (βειηησηηθφο/δηακνξθσηηθφο), ζεηηθά ζεκεία θαη 

πξνβιήκαηα. 

β) Αμηνιφγεζε Δηζεξρνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε αληαγσληζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ βειηησηηθψλ πξνζπαζεηψλ κέζα απφ ηελ αθφινπζε 

δξαζηεξηφηεηα: εθηίκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε άιια 

πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη 
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ζρεηηθψλ εξεπλψλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Καηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ 

κνληέινπ, ηνπ κνληέινπ ηνπ Μέληνξα θαη ησλ ιφγσλ πνπ έγηλαλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ. 

γ) Αμηνιφγεζε Γηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο, αληηθείκελν 

ΠΑ, θνξείο πινπνίεζεο), ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ. 

δ) Αμηνιφγεζε Απνηειέζκαηνο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο –ζθφπηκσλ θαη κε, βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ- θαηαγξαθή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αλάγθεο (απνθηεζείζεο γλψζεηο-δεμηφηεηεο, σθέιεηα θνξέα, θνηηεηή, παλεπηζηήκην).  
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Κεθάιαην 6.  Μεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο 

 
6.1. θνπφο, ζηφρνη, εξσηήκαηα θαη ζηάδηα ηεο έξεπλαο 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζηελ Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη:  

1. Να δηεξεπλήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ζπγθξηηηθά ηηο απφςεηο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ 

θαη Μεληφξσλ γηα ζεκειηψδε δεηήκαηα
48

, φπσο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ζθνπφο, δηάξθεηα, ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο, νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη 

κνληέιν Π.Α.) θαη νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο (πλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο, 

εθπφλεζε εξγαζίαο, πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζεο θαη ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο).  

2. Να ζπκβάιεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα 

πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο
49

, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (π.ρ. απνθηεζείζεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο θαη επξχηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο).  

3. Να δηεπξχλεη ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο αμηνινγηθήο κειέηεο πεξίπησζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζηελ Καηεχζπλζεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

4. Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ηεο ππνρξεσηηθήο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο
50

, ε νπνία πινπνηήζεθε θαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ησλ 

αθαδεκατθψλ εηψλ 2010-2011 θαη 2011-2012 θαη είρε ζπλνιηθή δηάξθεηα 260 ψξεο ην 

θαζέλα (αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο). 

                                                             
48  Αληηζηνίρηζε πξνο ηνλ 1ν θαη 2ν Άμνλα ησλ Αλαιχζεσλ ηεο έξεπλαο. 

49
 Αληηζηνίρηζε πξνο ηνλ 3ν  Άμνλα ησλ Αλαιχζεσλ ηεο έξεπλαο. 

50 Αληηζηνίρηζε πξνο ηνλ 3ν  Άμνλα ησλ Αλαιχζεσλ ηεο έξεπλαο. 
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5. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε Πξαθηηθή Άζθεζε αλαηξνθνδνηεί 

κε ζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ηε αγνξά εξγαζίαο ην πλνιηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο
51

, θαζψο δηακέζνπ ηεο ΠΑ νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ζηάζεηο πνπ απαηηεί απφ ηνλ ζεκεξηλφ εξγαδφκελν ε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα απηφ.  

Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αμηνινγηθήο κειέηεο 

πεξίπησζεο (Bassey, 1999: 66-75), φπσο αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 5.1 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Μπνλίδεο, 2004, 

2013) ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1
ν
 ζηάδην αμηνινγηθήο κειέηεο πεξίπησζεο: Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1.1 Πψο ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ 

θνηηεηψλ;  

1.2 Πψο ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο;   

 

2
ν
 ζηάδην αμηνινγηθήο κειέηεο πεξίπησζεο: Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

εζηθνί θαλφλεο:  

Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εζσηεξηθά 

εξσηήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο αλάιπζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ (Bassey, 1999: 67). ην πιαίζην ηεο θαηλνκελνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία εμεηάδεη ηα ζχγρξνλα παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα κε ζηφρν λα 

αληρλεχζεη ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη λα απνηηκήζεη ηε ζεκαζία ηνπο εληάζζνληάο ηα 

ζηα εθάζηνηε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξψκελα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο 

πεξηφδνπ (Μπνλίδεο, 2013), ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη γηα ην πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγία, απαηηείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή ε πηνζέηεζε κηαο ζηάζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «πξνζπαζεί λα είλαη πξαγκαηηθά παξψλ απέλαληη ζην 

                                                             
51 Αληηζηνίρηζε πξνο ηνλ 4ν  Άμνλα ησλ Αλαιχζεσλ ηεο έξεπλαο 
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θαηλφκελν φπσο απηφ ηνπ παξνπζηάδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε (π.ρ. κέζσ ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα)» (Willig, 2015: 216). ε φ,ηη 

αθνξά ηνπο εζηθνχο θαλφλεο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζπκθψλεζαλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ δηαηεξψληαο ηελ αλσλπκία ηνπο. Έηζη, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

2.1.  Πνηα είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο; 

2.1.1. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο; 

2.1.2. Δίλαη επαξθήο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο; 

2.1.3.1. Γηα πνηνπο ιφγνπο ζεζκνζεηήζεθε ε Πξαθηηθή Άζθεζε σο ππνρξεσηηθή; 

2.1.3.2. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή; 

2.1.4.1. Πνην κνληέιν Πξαθηηθήο Άζθεζεο εθαξκφδεηαη; 

2.1.4.2. Δίλαη απνηειεζκαηηθφ ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο; 

2.2. Πνηεο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο σο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηεο;  

2.2.1. Πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο θαη ε ζεκαζία ησλ πλαληήζεσλ Αλαηξνθνδφηεζεο; 

2.2.2. Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο; 

2.2.3. Πψο θξίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ απφ ην Σκήκα ΔΚΠ; 

2.2.4.1. ε πνηνπο θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

2.2.4.2. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε Η θαη ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηνλ ίδην ή ζε 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο; 

2.2.4.3. Πνηνη ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο; 

2.2.5. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

2.3.  Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε φ,ηη 

αθνξά βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη 

ηε κεηάβαζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο; 

2.3.1. Πνηα είλαη ηα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο: Φνηηεηέο, Φνξείο, Μέληνξεο; 

2.3.2. Πνηεο είλαη νη απνθηεζείζεο απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε επαγγεικαηηθέο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο ζηηο 

απαηηήζεηο ζρεηηθήο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ζην κέιινλ; 
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2.3.3. Πνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο (γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο) ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ σο ζηειερψλ ζε θνξείο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπκβνπιεπηηθήο, γξαθεία Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείσλ θαη 

Σκήκαηα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δπηρεηξήζεσλ; 

2.4.  Πνηα είλαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

2.4.1. Πνηεο είλαη νη πξηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο; 

2.4.2. Τπάξρεη αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

 

3. πιινγή θαη δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ: Ζ επηιεθηηθή ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο καδί κε ην ζεβαζκφ ζηνπο 

εζηθνχο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο θαη 

αθνξνχλ ην ζεβαζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνλίδεηαη απφ ηνλ Bassey, 

(1999), καδί κε ηελ χπαξμε ζπζηεκαηηθφηεηαο ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηε ζπιινγή (ρψξνο, ρξφλνο θιπ) θαη ηε ζπιινγή κφλν ησλ 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ:   

Ζ κειέηε πεξίπησζεο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ή 

αλάιπζε απνθιεηζηηθέο πξνο απηή. Δίλαη επηιεθηηθή (eclectic) θαη θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ φια εθείλα ηα κέζα πνπ θαίλνληαη 

θαηάιιεια θαη πξαθηηθά. Έηζη, θάπνηα κειέηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

εξσηεκαηνιφγηα, θάπνηα άιιε ζπλεληεχμεηο, άιιε παξαηήξεζε θαη άιιε θείκελα-

ληνθνπκέληα. Μέζα ζηα παξαπάλσ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Δθείλν πνπ 

έρεη ζεκαζία είλαη νη εξεπλεηέο λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη κε θαληαζία θαηά ηελ 

επηινγή ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Κπξίσο ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη ηνπο 

εζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη φρη ηηο παξαδνζηαθέο απφςεηο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ (Bassey, 1999: 69). 

Ζ ρξήζε ελφο πην «επέιηθηνπ» ζρεδίνπ ρξήζεο εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ D. Stufflebeam θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2003:14-

15) ζην κνληέιν αμηνιφγεζεο CIPP (Πιαηζίνπ – Δηζεξρνκέλσλ – Γηαδηθαζίαο - 

Απνηειέζκαηνο).  

 Έηζη, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ρξήζε πνηθίισλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ: α) πλεληεχμεσλ (Φνηηεηέο θαη Οξγαλσηέο), β) 

Δξσηεκαηνινγίσλ ζηε ζέζε πλεληεχμεσλ (Μέληνξεο) θαη γ) Δξσηεκαηνινγίσλ 
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(Φνηηεηέο). Δπίζεο κειεηήζεθαλ επίζεκα θείκελα-ληνθνπκέληα, φπσο ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία, Οδεγνί πνπδψλ θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ε Απφθαζε επηθαηξνπνίεζεο 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θιπ. (Bassey, 1999: 69).  

Ζ ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θνηηεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα 

πηινηηθφ ζηάδην  ψζηε λα θαλνχλ θάπνηεο ηάζεηο θαη λα δηαθαλεί πνηεο επηκέξνπο 

πηπρέο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ 

πνπ ηα εξσηεκαηνιφγηα πεξηείραλ. Δμάιινπ, ε επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ επέβαιε ηε ρξήζε πνηνηηθήο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο 

άιισζηε ζπκβάδηδε κε ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηνλ κεζνδνινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εξεπλήηξηαο. Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο καγλεηνθσλήζεθαλ 

χζηεξα απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηε 

ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο, θξαηνχληαλ ζεκεηψζεηο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

θιπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο Μέληνξεο 

(Γξακκαηηθφπνπινο, 2013), ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο πνπ απεπζχλζεθαλ ζηα άιια εκπιεθφκελα κέξε, ηνπο 

Οξγαλσηέο θαη ηνπο Φνηηεηέο, θαη πξνηηκήζεθαλ έλαληη ηεο ζπλέληεπμεο γηα ιφγνπο 

εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη δηεπθφιπλζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιέο αλνηρηέο εξσηήζεηο, ζηηο 

νπνίεο νη Μέληνξεο αλέιπζαλ αξθεηά δηεμνδηθά ηηο απαληήζεηο ηνπο (Παξάξηεκα Η 

Πίλαθαο Αλνηρηψλ Δξσηήζεσλ). Αλαιπηηθά ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

ζην θεθάιαην 6.2.  

4. Γεκηνπξγία / δηαηχπσζε θαη έιεγρνο αλαιπηηθψλ δειψζεσλ. Όπσο ζπλήζσο 

ζπκβαίλεη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο, παξάγεηαη κεγάιε πνζφηεηα πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ (raw data), ηα νπνία πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα λνεκαηνδνηεζνχλ. Έηζη, 

θάπνηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο απαληψληαη απφ έγγξαθα θαη άιια απφ ζπλεληεχμεηο 

ή απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν. (Bassey, 1999: 70-71). ηελ έξεπλά καο ε δηαδηθαζία 

δηαηχπσζεο θαη ειέγρνπ ησλ αλαιπηηθψλ δειψζεσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Μπνλίδεο, 2004, 2013), ε νπνία αθνινπζεί ηα 

ζηάδηα ηεο ζπγθεθαιαίσζεο, ηεο εμήγεζεο θαη ηεο δφκεζεο, φπσο έρνπλ αλαιπζεί ζην 

θεθάιαην 5.2. Μεηά ηε δεκηνπξγία κίαο γεληθήο εηθφλαο πνπ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη 



171 

 

ηνλ φγθν θαη ηνλ πινχην ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη κία πην πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε γηα 

λα δηαπηζησζνχλ ηα εηδηθά γλσξίζκαηά ηνπ θαη ε «παξάθξαζε» ησλ ζηνηρείσλ. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα πην ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα 

απνζπάζκαηα, ηα νπνία είηε επηβεβαηψλνπλ φζα έρνπλ πξνεγεζεί, είηε απνηεινχλ 

αθξαίεο εθθξάζεηο, είηε παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αλαιπηηθφηεξα ην 

ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ θαη ν επαγσγηθφο ηξφπνο δηακφξθσζήο ηνπο παξνπζηάδεηαη 

ζην θεθάιαην 6.3. 

5. Δξκελεία ησλ αλαιπηηθψλ δειψζεσλ. Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη βάζεη 

ησλ Αλαιχζεσλ ηνπ πιηθνχ, κε ην ζχζηεκα ησλ (ππν)θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο 

θαηέιεμε κε επαγσγηθφ ηξφπν ε εξεπλήηξηα (βι. ζηάδην 9 ηεο Πνηνηηθήο Αλάιπζεο 

Πεξηερνκέλνπ, θεθ. 5.2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) (Μπνλίδεο, 2013: 479). Έηζη, ε 

εξεπλήηξηα κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ φηη κία 

ππνθαηεγνξία ήηαλ αζήκαληε (γηα θάζε ππνθαηεγνξία πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν αλαθνξέο) θαη φηη κία άιιε ππνθαηεγνξία πεξηγξάθεη θαιχηεξα ην 

δηαπηζησκέλν θαηλφκελν ή φηη θάπνηεο άιιεο ζπκβάιινπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ 

εξκελεία ηνπ (Bassey, 1999: 71-72).  Ζ πεξηγξαθή γίλεηαη ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο θαη παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ηεο θάζε νκάδαο ζε ζρέζε πξνο ην 

δηεξεχλεζε ζέκα. Θα θσηηζηνχλ ηδηαίηεξα εθείλεο νη ππνθαηεγνξίεο πνπ θαίλεηαη φηη 

πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

6. Απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. ηε 

πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα παξνπζηαζηνχλ επαξθή δεδνκέλα πνπ απαληνχλ 

ζην αξρηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζηα επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα (Bassey, 1999: 72-

73).  

Μεηά ηηο Αλαιχζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζα αθνινπζήζνπλ νη 

δηαπηζηψζεηο, ζε ζρέζε κε i) ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ii) ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Όπσο ζπκβαίλεη ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο δηαηχπσζεο ζεσξίαο – ειέγρνπ 

ζεσξίαο, ζα αλαθεξζνχλ ζηε πδήηεζε ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Bassey, 1999: 72-73).  

7. Οινθιήξσζε θαη δεκνζίεπζε. Δκπινθή ελφο δεχηεξνπ εξεπλεηή γηα αμηνπηζηία 

(reliability), πνπ ζεκαίλεη ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο 

θαη εγθπξφηεηα (validity), ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεηξάεη εθείλν πνπ ππνηίζεηαη φηη 

πξέπεη λα κεηξάεη, θαη ζεβαζκφ γηα δεκνθξαηία, αιήζεηα, ζεβαζκφ ζηα άηνκα. 

(Bassey, 1999: 75).  
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6.2. Σν πιηθφ θαη ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

Τιηθφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ α) θείκελα-ληνθνπκέληα, β) ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, γ) 

εξσηεκαηνιφγηα ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο κε ηνπο Μέληνξεο, δ) εξσηεκαηνιφγηα 

θνηηεηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ε) εξσηεκαηνιφγηα 

θνηηεηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η θαη ΗΗ ζην ζχλνιφ ηεο. 

Όια ηα εξγαιεία απεπζχλζεθαλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αθνινπζψληαο 

ηε δενληνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο (Bassey, 1999). Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαη επνπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ πξσηνγελψλ εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

θαηαξηίζζεθε ν Πίλαθαο Αλνηρηψλ Δξσηήζεσλ (βι. Παξάξηεκα), ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο έξεπλαο. 

ηνλ Πίλαθα απηφ θαίλεηαη ηφζν ν αθξηβήο ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ φζν 

θαη ε πεγή πιεξνθφξεζεο (εκπιεθφκελα κέξε ηεο έξεπλαο: θνηηεηέο, νξγαλσηέο, 

Μέληνξεο). Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη (6) εξγαιεία, ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη δνκεκέλα ακέζσο παξαθάησ, ελψ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ: 

α) Κείκελα-Νηνθνπκέληα, φπσο ν Οδεγφο πνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, ν Οδεγφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2012, ε 

επηθαηξνπνηεκέλε απφθαζε
52

 ζεζκνζέηεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

ηα δηάθνξα έληππα θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

β) Δίθνζη πέληε (25) εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η 

θαη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ΗΗ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηα νπνία δφζεθαλ ζην ηέινο θάζε 

εμακήλνπ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2010-2011 θαη 2011-2012, φπσο θάζε ρξφλν, ζην 

πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

                                                             
52 «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζεζκνζέηεζεο (πξαθηηθφ αξ. 9/11-06-2009) ηεο ππνρξεσηηθήο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζην πιαίζην ππνβνιήο 

πξφηαζεο ζην ΔΠΑ 2007-2013, ηεο πξάμεο «Πξαθηηθή Άζθεζε Αλσηάηεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο». 
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Σν εξσηεκαηνιφγην
53

 απνηεινχληαλ απφ είθνζη νθηψ (28) εξσηήζεηο, 22 

θιεηζηνχ θαη 6 αλνηρηνχ ηχπνπ πεληαβάζκηαο θιίκαθαο, Likert, κε δηαβάζκηζε: 

1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 5=Πνιχ. Σν εξσηεκαηνιφγην, αλ θαη 

απνηειεί κέζνλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνζνηηθήο έξεπλαο, δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο/-

ηξηεο, θαζψο είρε ειεγρζεί ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ ζε πξνεγνχκελε θάζε ηεο 

έξεπλαο -θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2004-2005, 2005-2006 θαη 2006-2007
54

. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ινηπφλ, δφζεθε αλ θαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ήηαλ κηθξφο, 

κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλαλ „νδεγφ‟ γηα ηε ζπλέληεπμε βάζνπο ε νπνία 

αθνινχζεζε. Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ζπλάληεζε αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε εμακήλνπ (ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2010 ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ζηηο 20 Μαΐνπ 2011 ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ αληίζηνηρα). ηελ 

ηειεπηαία ζπλάληεζε αλαηξνθνδφηεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ 

ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπφλεζαλ νη θνηηεηέο ζε κνξθή Power Point γηα ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ζπκπιήξσζαλ 

αλψλπκα ην εξσηεκαηνιφγην ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (πεξίπνπ 20‟) θαη ην 

παξέδσζαλ άκεζα ζηελ εξεπλήηξηα. Αλάινγε ήηαλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

θαη θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012, κε κφλε εμαίξεζε ηελ ειεθηξνληθή 

απνζηνιή θαη ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ έλαλ θνηηεηή ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηνχζε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε εθηφο Θεζζαινλίθεο. 

Έηζη, ζπγθεληξψζεθαλ 16 εξσηεκαηνιφγηα γηα ην αθαδεκ. έηνο 2010-2011 

(απφ 8 θνηηεηέο θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη απφ 8 θνηηεηέο θαηά ην εαξηλφ εμάκελν) θαη 9 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ην αθαδεκ. έηνο 2011-2012 (απφ 5 θνηηεηέο θαηά ην ρεηκεξηλφ 

                                                             
53 Σν πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηεινχληαλ απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) εξσηήζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο νη είθνζη (20) ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ εμάβαζκεο θιίκαθαο, Likert, κε δηαβάζκηζε: 0=θαζφινπ, 

1=πνιχ ιίγν, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ, θαη νη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην.. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε 

εξσηεκαηνιφγηα απηφ-αλαθνξάο ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ζην 

ηέινο θάζε εμακήλνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη 

Πξνγξακκάησλ Δμεηδίθεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο θαη πξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαηεχζπλζεο πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζην πεξηερφκελν, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο (Πακπνχξε, Α. & Θ. Μεηξνπνχινπ, 2009: 891)  

54 Γηα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ βι. Πακπνχξε, Α. & Θ. Μεηξνπνχινπ (2009) 

θαη Pampouri, A. & Th. Mitropoulou (2009).  
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θαη απφ 4 θνηηεηέο θαηά ην εαξηλφ εμάκελν). ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη θνηηεηέο πνπ 

μεθηλνχζαλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ζπνπδψλ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, νινθιεξψλνληαο έηζη ην ΠΠΑ..  

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ην π.π.ά. πξνζεγγίζηεθε ιεηηνπξγηθά κε βάζε 

ηέζζεξα πεδία: 1) ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηε δηάξθεηα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνηηεηψλ ζηνπο θνξείο θαη ηε 

ζχληαμε γξαπηήο εξγαζίαο 2) ηνλ θνξέα, δειαδή ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ κε βάζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

θνηηεηψλ ζε απηέο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε φιν ην πξνζσπηθφ 3) ην Σκήκα, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο, βνήζεηαο θαη επνπηείαο απφ ηελ νκάδα ζηήξημεο 

θαη ηνπο επφπηεο θαζεγεηέο θαη 4) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνζφλησλ θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (Πακπνχξε & 

Μεηξνπνχινπ, 2009: 892-896). 

Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα 

ζηνηρεία πνπ δπζθφιεςαλ αιιά θαη ηθαλνπνίεζαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ αλάδεημε ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

θνξέσλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά. 

Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θνηηεηψλ θαη Μεληφξσλ 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9. χλνιν Ν εξσηεκαηνινγίσλ θνηηεηψλ θαη Μεληφξσλ γηα ηα αθαδεκατθά 

έηε 2010-2011 θαη 2011-2012 αλά εμάκελν ζπνπδψλ (αξηζκφο εξσηήζεσλ Δξσηεκ.:28) 

 

Αθαδ. έηνο / 

Αθαδ. εμάκελν 

Ν εξση/γησλ  

θνηηεηψλ 

Ν εξση/γησλ ζηε ζέζε 

ζπλέληεπμεο 

Μεληφξσλ 

χλνιν 2010-2011 

 

16 16 

Υ.Δ. 2010-2011 

 

8 9 

Δ.Δ. 2010-2011 

 

8 7 

χλνιν 2011-2012 

 

9 4 

Υ.Δ. 2011-2012 5 1 
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Δ.Δ. 2011-2012 

 

4 3 

ΤΝΟΛΟ 25 20 

 

γ) Γεθαέμη (16) εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ αλαηξνθνδνηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, κε έμη αλνηρηέο εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο ζην Παλεπηζηήκην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν αθαδεκατθψλ εηψλ 2010-2011 θαη 2011-2012 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηξεηο θχθινη ζπλνιηθά 15 αλαηξνθνδνηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ (έλαο θχθινο 5 ζπλαληήζεσλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2010-2011 

θαη δχν θχθινη, έλαο ησλ 5 ζπλαληήζεσλ θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη έλαο ησλ 5 

ζπλαληήζεσλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2011-2012). Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

πξσηφηππν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, αξρηθή πξφζεζε ηεο 

εξεπλήηξηαο ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

θνηηεηξηψλ γηα ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο. Όκσο επεηδή νη θνηηεηέο 

πξνηίκεζαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αηνκηθά ν θαζέλαο, ζπκπιεξψζεθε 

μερσξηζηά σο εξσηεκαηνιφγην κε έμη αλνηρηέο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο νη θνηηεηέο 

κπνξνχζαλ ειεχζεξα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε φια ηα πιενλεθηήκαηα, φπσο 

έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ΠΑ Η θαη ηεο ΠΑ ΗΗ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

Παλεπηζηήκην πέληε- έμη (5-6) „ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο‟ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ 

θαη ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επνπηεχεη ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε. Κάζε ζπλάληεζε δηαξθεί δχν-ηξεηο ψξεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηηεηψλ. ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θάζε θνηηεηήο παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία 

πνπ εθπφλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο κέζα ζε 20‟, ελψ αθφκε 

15‟ αθηεξψλνληαη γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε επηιεγκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ζεσξίαο φζν θαη ηεο πξάμεο θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην ρψξν εξγαζίαο (ability for reflective analysis of 

students‟ actions in the workplace)
55

. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

                                                             
55

 Βι ζρεηηθά Pampouri A. (n.d.). ‘Feedback meetings’ in the framework of the supervised Practice 

Training Program that students take following the major ‘Continuing Education’, Department of 

Educational and Social Policy, University of Macedonia, ζ.4. πληάρζεθε σο θαιή πξαθηηθή 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηνλ Αιθαβεηηζκφ 
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είλαη ζπκκεηνρηθέο ελψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαληήζεσλ απαηηείηαη απφ 

ηνλ θάζε θνηηεηή κηα παξνπζίαζε ζε κνξθή power point θαη ζπκπιεξσκέλα ηα 

εηδηθά θχιια πνπ δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο 

άζθεζεο (ην Ζκεξνιφγην κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνηηεηή θαη έλα Φχιιν 

Παξαηήξεζεο θαη Καηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα). Οξηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο παίξλνπλ ηε κνξθή ελφο „βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ‟ 

κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ, ησλ Μεληφξσλ, θαη εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. 

Ζ θξηηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλαιχεηαη κε ηνπο θνηηεηέο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ζεσξεηηθή γλψζε εθαξκφδεηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν 

εξγαζίαο. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ π.ρ. ελφο πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνχ ελειίθσλ 

αλαιχνληαη ηα ζηάδηα απφ ην πξψην ζηάδην αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ ηεο νκάδαο 

ζηφρνπ κέρξη ην ηειεπηαίν ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηεο θαηαγξαθήο κε αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζπλήζσο πξνθχπηνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Έηζη, ε θξηηηθή αλάιπζε πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο 

αλαηξνθνδφηεζεο βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα „επηζηξέςνπλ‟ ζηελ ζρεηηθή εκπεηξία πνπ 

βίσζαλ ζην ρψξν εξγαζίαο, λα ηελ αλαιχζνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζ‟ απηή, 

λα ηε ζπλδέζνπλ κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εάλ απέρεη ή φρη ε ζεσξία απφ 

ηελ πξάμε θαη λα δηακνξθψζνπλ έλαλ δηθφ ηνπο ηξφπν πξαθηηθήο ή δνπιεηάο. 

Δπηπιένλ, ε θξηηηθή αλάιπζε βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα „θέξνπλ‟ ζηελ επηθάλεηα 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ή ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πνπ αλέπηπμαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ κία δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ εξγαζία, λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα θ.ά. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνεηνηκάδνληαη θαιχηεξα ψζηε λα γίλνπλ „επαγγεικαηίεο‟ 

(professionals) ή „ζηνραδφκελνη επαγγεικαηίεο‟ (reflective practitioners), ζχκθσλα κε 

ηνλ Schön D. A. (1987). Απηή ε δηαδηθαζία ηνπο βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνηεο 

λέεο εκπεηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ ή δεμηνηήησλ έρνπλ 

απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη 

                                                                                                                                                                              
Δλειίθσλ EUR-ALPHA (European Network for Adult Literacy and Numeracy EUR-

ALPHA) ηνπ LifeLongLearning Programme (EACEA-LLP GRUNDTVIG) ζην νπνίν ην 
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ζηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο σο επαγγεικαηηψλ ζε θνξείο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο, είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή, ηνπ ζηειέρνπο ή 

ηνπ ζπκβνχινπ. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαληήζεσλ αλαηξνθνδφηεζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

κφιηο αλαιχζεθε απνηειεί κηα θαηλνηφκν δηαδηθαζία πνπ εηζήρζε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δηακνξθψζεθε ην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην γηα λα 

δηεξεπλεζνχλ επηκέξνπο πηπρέο ηεο κεζνδνινγίαο αιιά θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ 

ζπλαληήζεσλ θαζεαπηψλ. 

δ) Γεθαηέζζεξηο (14) ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο 

Οξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ππεχζπλν, επφπηεο θαη κία 

εθπαηδεπηηθφ-ζπλεξγάηε) θαη πην ζπγθεθξηκέλα:  i) νθηψ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο πνπ νινθιήξσζαλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε θαηά ην 

εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2010-2011 θαη 2011-2012, ii) έμη 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο Οξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηέζζεξηο 

ζπλεληεχμεηο (4) κε ηνπο επφπηεο, κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη επφπηεπαλ ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο θαηά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, κία (1) ζπλέληεπμε κε ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη κία (1) ζπλέληεπμε κε 

εθπαηδεπηηθφ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία σο κέινο ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

νκάδαο ππνζηήξηδε ηνπο θνηηεηέο ζε φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

(i) Ζκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο θνηηεηέο
56

. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

νθηψ (8) εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο  κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία πξνζθέξεη κηα ζρεηηθή επειημία ζηνλ εξεπλεηή, 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα δχν άθξα, ηεο δνκεκέλεο θαη ηεο αλνηρηήο ζπλέληεπμεο, θαη 

δνκείηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ελψ παξάιιεια ηνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο πιεπξέο ηεο εξεπλψκελεο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην (Verma & Mallick, 1999: 247-248). Έηζη, είρε 

πξνεγεζεί ε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η 

θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο ΗΗ αλά εμάκελν θαη έηνο, απφ φπνπ πξνέθπςαλ ηα ζέκαηα 

                                                             
56 χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζείηαη ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γίλεηαη 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζπιιέρζεθε ην πιηθφ. Έηζη, παξνπζηάδνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνκπφ ηεο ζπλέληεπμεο, ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο, ηελ 

νκάδα απνδνρήο, ηελ ειηθία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαζψο θαη ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ζπιιέρζεθε ην πιηθφ (βι. αλαιπηηθά Μπνλίδεο, 2013: 479). 
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πνπ έρξεδαλ εζηίαζεο θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο κε ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

Κάζε θνηηεηήο θαη θνηηήηξηα πνπ νινθιήξσζε ηνλ Μάην ηνπ 2011 ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ΗΗ θαη θαηά ην πξνεγνχκελν εμάκελν είρε νινθιεξψζεη ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε Η έδσζε ζπλέληεπμε ζηελ εξεπλήηξηα πξφζσπν κε πξφζσπν, ε νπνία 

δηήξθεζε θαηά κέζν φξν 28 ιεπηά (απφ 18 έσο 42 ιεπηά). Έηζη, ζπλνιηθά δφζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο απφ 6 ηειεηνθνίηνπο ζε ζχλνιν 8 θνηηεηψλ, θαζψο νη άιινη 2 θνηηεηέο 

ζα νινθιήξσλαλ ηελ ΠΑ θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Δπνκέλσο ην ζχλνιν 

ησλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ηνλ Μάην ηνπ 2011 νινθιήξσζαλ ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε Η θαη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ έδσζαλ ζπλέληεπμε ζηελ εξεπλήηξηα. Οη 6 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κία αίζνπζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

αηνκηθά κε ηνλ/ηελ θάζε θνηηεηή/θνηηήηξηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο 

ηνπο άζθεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνλ κήλα Ηνχλην (απφ ηηο 14 έσο ηηο 

24/6/2011).  

 Αληίζηνηρα γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012, δφζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ 

ηνπο 2, ζε ζχλνιν 5 θνηηεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ ηνλ Μάην ηνπ 2011-2012 ηελ ΠΑ, 

θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη θνηηεηέο νινθιήξσζαλ ην ΠΠΑ. Οη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην κήλα Ηνχλην. 

Έηζη, ηειηθά, ζε ζχλνιν 12 θνηηεηψλ πνπ θαηά ηνλ κήλα Μάην ηνπ 2011 θαη 

ηνπ 2012 νινθιήξσζαλ ην ΠΠΑ δφζεθε ζπλέληεπμε απφ ηνπο 8 θνηηεηέο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην 69,23% ησλ ηειεηνθνίησλ ηεο Καηεχζπλζεο πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηα 2 έηε.  

Δηδηθφηεξα θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011θαη 2011-2012 ηξεηο θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο απφ ηνπο νθηψ πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε εξγάδνληαη ήδε κε άιιε 

εηδηθφηεηα θαη πιήξε απαζρφιεζε: νη δχν θνηηήηξηεο ήηαλ λνζειεχηξηεο θαη ν έλαο 

θνηηεηήο ήηαλ εθπαηδεπηηθφο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

Απφ ηνπο νθηψ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε, νη πέληε 

ήηαλ γπλαίθεο θαη νη ηξεηο άλδξεο. Δπίζεο, νη ηξεηο ήηαλ ήδε εξγαδφκελνη/εο κε 4 έσο 

22 έηε πξνυπεξεζίαο ζε ζέζεηο Ννζειεπηή θαη Δθπαηδεπηηθνχ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο ε κία θνηηήηξηα είρε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία είθνζη κελψλ ζε ζέζε Γξακκαηέα. Χο πξνο ηελ ειηθία, ηέζζεξηο 

θνηηεηέο/ηξηεο ήηαλ 21 έσο 23 εηψλ, δχν ήηαλ 26-27 εηψλ θαη δχν ήηαλ 40-41 εηψλ. 



179 

 

Ζ ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ νθηψ αλνηρηέο εξσηήζεηο
57

. Ζ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ ήηαλ επηβεβιεκέλε απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο 

πνπ ήηαλ ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα ηα νπνία δελ είραλ απνζαθεληζηεί κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Άιισζηε νη αλνηρηέο εξσηήζεηο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία 

ζηηο απαληήζεηο, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηπρφλ παξαλνήζεσλ, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε κε αλακελφκελεο ή απξφβιεπηεο απαληήζεηο πνπ ζα θσηίζνπλ ην ππφ 

έξεπλα ζέκα θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία. Μάιηζηα, έλα ηδηαίηεξν είδνο αλνηρηήο 

εξψηεζεο, ην «ρσλί», ε νπνία αξρίδεη κε κία επξεία εξψηεζε ή δήισζε θαη ζπλερίδεη 

κε κία πην εμεηδηθεπκέλε εξψηεζε (Cohen & Manion, 2000: 381-382), αμηνπνηήζεθε 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξψηεο εξψηεζεο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Οη 

πξψηεο ηξεηο εξσηήζεηο ήηαλ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αθνξνχζαλ ε κελ πξψηε, 

φπσο είπακε, ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην δελ θαηλφηαλ μεθάζαξα ε ζέζε ηνπο γηα ην ζέκα απηφ, 

ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε αθνξνχζαλ ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, θαζψο επηδίσμε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηα δχν ζεκειηψδε απηά ζέκαηα. Σν εξσηεκαηνιφγην 

εμέηαδε κε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνλ βαζκφ ζαθήλεηαο απφ ηελ κηα θαη ην βαζκφ 

επίηεπμεο απφ ηελ άιιε, ησλ ζηφρσλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (εξσηήζεηο 2 θαη 3). 

Χζηφζν, έπξεπε λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ νη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο -νη θνηηεηέο, νη επφπηεο, νη Μέληνξεο θ.ιπ - ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο . 

ε ζπλάθεηα κε ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΗΟΒΔ, 2006) θαζψο θαη κε ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απφθηεζε εκπεηξίαο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε (Harvey, 2000), νη εξσηήζεηο 4
 
– 6 

κε φια ηα ππνεξσηήκαηά ηνπο δηεξεπλνχλ ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ σο απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ζρεηηθψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο.  

Ζ πξνηειεπηαία εξψηεζε αθνξνχζε έλα νξγαλσηηθφ σζηφζν θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ην εάλ ν θνξέαο 

                                                             
57 Ο νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο  κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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πινπνίεζεο ηεο ΠΑ θαηά ηα δχν εμάκελα ζπνπδψλ ζα έπξεπε λα είλαη ν ίδηνο ή 

δηαθνξεηηθφο θαη ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο φζν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο. Σέινο, ε φγδνε εξψηεζε ήηαλ γεληθή θαη αθνξνχζε ηελ 

επξχηεξε ζπκβνιή ηεο ΠΑ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν γηα θάζε θνηηεηή /-ηξηα μερσξηζηά. 

 

(ii) Ζκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο επφπηεο θαη κία εθπαηδεπηηθφ - ζπλεξγάηε 

εθ ησλ Οξγαλσηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο Δπφπηεο θαη ηηο Δπφπηξηεο, νη δχν ήηαλ γπλαίθεο θαη νη δχν 

άλδξεο, ελψ ηε ζηηγκή δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο νη δχν ήηαλ Δπίθνπξνη θαζεγεηέο, ν 

έλαο Λέθηνξαο θαη ν έλαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Οη επφπηεο είραλ απφ 4-10 

ρξφληα ππεξεζίαο ζην Σκήκα ΔΚΠ, θαη ε Δθπαηδεπηηθφο - πλεξγάηεο 5 έηε. 

Δπηπιένλ, φινη νη επφπηεο είραλ απφ 3 έσο 10 ρξφληα εκπεηξίαο απφ ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ζην Σκήκα, θαη ε Δθπαηδεπηηθφο - πλεξγάηεο είρε 3 ρξφληα αληίζηνηρε 

εκπεηξία. Δπηπιένλ, ν έλαο επφπηεο είρε επηπιένλ επηαεηή εκπεηξία απφ ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε άιινπ Σκήκαηνο, ε φ,ηη αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο Δθπαηδεπηηθνχ-

πλεξγάηε ήηαλ θάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΗ, κεηαπηπρηαθνχ θαη ππνςήθηα δηδάθηνξαο. 

πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο (4) εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 

ηνπο επφπηεο/ηξηεο θαη κία (1) ζπλέληεπμε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ-ζπλεξγάηε, νη νπνίνη 

έδσζαλ ζπλέληεπμε ζηελ εξεπλήηξηα πξφζσπν κε πξφζσπν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ζε 

ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε νπνία δηήξθεζε θαηά κέζν φξν 45 ιεπηά (απφ 35 

έσο 64 ιεπηά).  

Ζ ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ δέθα νθηψ αλνηθηέο –πιελ δχν θιεηζηψλ-

εξσηήζεηο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο
58

 θαη ηέζεθαλ κε 

ηξφπν αλάινγν ηνπ ηξφπνπ πνπ νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ θαη ζηνπο θνηηεηέο. 

Ζ επηινγή ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επειημία ζηηο 

απαληήζεηο, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηπρφλ παξαλνήζεσλ, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε κε αλακελφκελεο ή απξφβιεπηεο απαληήζεηο πνπ ζα θσηίζνπλ ην ππφ 

έξεπλα ζέκα θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία. Μάιηζηα, έλα ηδηαίηεξν είδνο αλνηρηήο 

εξψηεζεο, ην «ρσλί», ε νπνία αξρίδεη κε κία επξεία εξψηεζε ή δήισζε θαη ζπλερίδεη 

κε κία πην εμεηδηθεπκέλε εξψηεζε (Cohen & Manion, 2000: 381-382), αμηνπνηήζεθε 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξψηεο εξψηεζεο θαη ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Οη 

                                                             
58 Ο νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο Δπφπηεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθφ-πλεξγάηε παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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ππφινηπεο εξσηήζεηο –πιελ δχν πνπ ήηαλ θιεηζηέο- αθνξνχζαλ ηα ππφινηπα 

επηκέξνπο εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο ηνλ ζθνπφ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ηνλ 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θνξέσλ θ.ν.θ. 

 

 (iii) Ζκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ Τπεχζπλν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε δχν κέξε θαη δηήξθεζε  70 

ιεπηά. Ο Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είρε ππεξεζία δψδεθα έηε ζην Σκήκα, 

δεθαεηή εκπεηξία απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην Σκήκα θαη πεληαεηή  εκπεηξία απφ 

ηελ πξαθηηθή άζθεζε άιινπ ηκήκαηνο. Ζ ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ είθνζη κία 

αλνηθηέο –πιελ δχν θιεηζηψλ-εξσηήζεηο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζηα εξσηήκαηα 

ηεο έξεπλαο
59

, ήηαλ αλάινγεο εθείλσλ πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο Οξγαλσηέο, 

ελψ νη επηπιένλ εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ έλαξμε θαη ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεζκνζεηήζεθε σο ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο –πιελ δχν πνπ ήηαλ θιεηζηέο- αθνξνχζαλ ηα 

ππφινηπα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο ηνλ ζθνπφ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ θνξέσλ θ.ν.θ. 

 ε) Δίθνζη (20) εξσηεκαηνιφγηα ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο, ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ 

νη Μέληνξεο νη νπνίνη θαζνδεγνχζαλ θαη επέβιεπαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηά ηα 

αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012. ηελ πεξίπησζε ησλ Μεληφξσλ 

επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην σο ε θαηαιιειφηεξε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο, θαζψο απνηεινχζε ηελ πην ελδεδεηγκέλε απφ άπνςε ρξφλνπ 

ηερληθή. Πξφθεηηαη γηα ην πνιπεπίπεδν κνληέιν (κεηθηήο) έξεπλαο, ην νπνίν 

«ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηεο έξεπλαο (π.ρ. ζπλεληεχμεηο απφ δηεπζπληέο ζρνιείσλ γηα έλα ζέκα θαη 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε εξσηεκαηνιφγηα 

γηα ην ίδην ζέκα)» (Γξακκαηηθφπνπινο, 2010: 518).  Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηεινχληαλ απφ είθνζη ελλέα (29) εξσηήζεηο, 6 θιεηζηέο, 8 αλνηρηέο θαη 15 

                                                             
59 Σν πξφηππν ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο παξαηίζεηαη 

ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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εξσηήζεηο κε δπλαηφηεηα απάληεζεο ζε δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα (ίκνο & Κνκίιε, 

2003: 192) κε παξάιιειε ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ηεο απάληεζεο. Κξίζεθε 

ζθφπηκε ε πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο ζρνιίνπ, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

επεμεγήζεσλ θαη απνζαθήληζεο ησλ απαληήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Μεληφξσλ, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ ζπιινγή ηδηαίηεξα πινχζηνπ πιηθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζπγθξίζηκα ηα ζηνηρεία, νη εξσηήζεηο ήηαλ δηαηππσκέλεο κε ηξφπν αλάινγν 

εθείλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο άιιεο νκάδεο ησλ 

εξσηψκελσλ.   

Έηζη, ην εξσηεκαηνιφγην απηφ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα πξψηε 

θνξά θαη αθνινχζεζε σο πξνο ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ εθείλν 

ησλ θνηηεηψλ. Οη ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξνληαλ ζε παξφκνηα πεδία κε 

απηά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ θνηηεηψλ. Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηνπο 

Μέληνξεο είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εαξηλνχ 

εμακήλνπ ηνπ 2010-2011 (ζηηο 27 θαη 28 /6/2011) θαη ζπγθεληξψζεθαλ κέζα ζηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2011 (κέρξη ηηο 20 /7/ 2011). Δλψ αξρηθά δφζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

ζηνπο Μέληνξεο έλα δηάζηεκα 7-10 εκεξψλ γηα λα ηα ζπκπιεξψζνπλ, ζηε ζπλέρεηα 

θαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα αξθεηψλ Μεληφξσλ, δφζεθε κηα παξάηαζε δέθα (10) 

αθφκε εκεξψλ, θαζψο ε ζπκπιήξσζή ηνπο ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα, πξνθεηκέλνπ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα πξνέθππηαλ λα ήηαλ ρξήζηκα θαη θαηά ην δπλαηφλ επαξθέζηεξα θαη 

αλαιπηηθφηεξα. ε φ,ηη αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ αθαδεκ. έηνπο 2011-2012, 

απηά δφζεθαλ είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνπο Μέληνξεο κφιηο 

νινθιεξψζεθε ε πξαθηηθή άζθεζε θάζε εμακήλνπ. 

ην ζεκείν απηφ  ζεκεηψλνπκε φηη νη Μέληνξεο θαζνδεγνχζαλ ηνπο θνηηεηέο 

θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε φια ηα 

πηζαλά επαγγεικαηηθά πεδία κειινληηθήο ελαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηεο 

Καηεχζπλζεο: (α)ζηέιερνο ζε θνξέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνχ Μάζεζεο, 

β)ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο, γ) 

ζηέιερνο ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνχ Γπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο θαη δ) 

ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ελφο Ννζνθνκείνπ 

Έηζη, ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 20 εξσηεκαηνιφγηα ζε ζχλνιν 26 

Μεληφξσλ γηα ηα δχν αθαδεκατθά έηε -πνζνζηφ 79,62%- θαη ζπγθεθξηκέλα 16 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ην αθαδεκ. έηνο 2010-2011 (απφ 9 Μέληνξεο θαηά ην ρεηκεξηλφ 
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θαη 7 Μέληνξεο θαηά ην εαξηλφ εμάκελν) θαη 4 εξσηεκαηνιφγηα γηα ην αθαδεκ. έηνο 

2011-2012 (απφ 1 Μέληνξα θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη απφ 3 Μέληνξεο θαηά ην εαξηλφ 

εμάκελν). Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο 17 ζπλνιηθά θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο πινπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε δελ θαηέζηε 

εθηθηφ λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ Μεληφξσλ απφ δχν κφλν θνξείο: απφ ην 

ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Θεζζαινλίθεο θαη απφ ηελ πνιπεζληθή εηαηξεία S and B 

Βηνκεραληθά Οξπθηά.  

 Απφ ηνπο δέθα νθηψ Μέληνξεο νη ελλέα ήηαλ άλδξεο θαη νη ελλέα γπλαίθεο, 

ελψ σο πξνο ηελ ειηθία, νη νθηψ ήηαλ ειηθίαο 25-40 εηψλ θαη νη δέθα ειηθίαο 41-55 

εηψλ. ε φ,ηη αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, νη έμη είραλ πηπρίν ΑΔΗ, εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο είρε θαη πηπρίν ΣΔΗ, νη επηά ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, 

νη δχν ήηαλ ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, ε κία θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ελψ ν 

έλαο ήηαλ απφθνηηνο ΓΔΛ θαη ΣΔΔ θαη ε κία είρε πηπρίν ΚΑΣΔΔ. ε φ,ηη αθνξά ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηνλ θνξέα, νη δέθα Μέληνξεο είραλ απφ 1 έσο 10 ρξφληα 

ππεξεζίαο ζηνλ θνξέα θαη νη νθηψ Μέληνξεο απφ 11 έσο 27 ρξφληα. Σέινο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Σκήκαηνο, νη επηά 

Μέληνξεο είραλ απφ 0 κήλεο έσο 1 ρξφλν, νη έμη Μέληνξεο απφ 2 έσο 4 ρξφληα θαη νη 

πέληε απφ 5 έσο 7 ρξφληα εκπεηξίαο. Δπηπιένλ, απφ ηνπο δέθα νθηψ Μέληνξεο, νη 

ηέζζεξηο είραλ εκπεηξία απφ Πξαθηηθή Άζθεζε άιινπ Σκήκαηνο απφ 1 έσο 10 ρξφληα 

ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη νη δχν είραλ αληίζηνηρε εκπεηξία απφ 12 έσο 20 ρξφληα. 

 

6.3. Σν ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ  

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε θαη 

θξηζηκφηεξε θάζε ηεο έξεπλαο θαη έρεη επαλεηιεκκέλσο επηζεκαλζεί απφ ηνπο 

εηδηθνχο φηη απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θάζεο απηήο εμαξηάηαη ζην ζχλνιφ 

ηεο ε επηηπρία ηεο έξεπλαο. Ύζηεξα απφ ηε ζπγθξφηεζε ησλ θαηεγνξηψλ έγηλε ε 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, αμηνπνηψληαο ηα 

«παξαδείγκαηα» ηεο δφκεζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο πξφηππεο δφκεζεο, ζχκθσλα κε 

ην πξνηεηλφκελν κνληέιν (Μπνλίδεο, 2004:137-138).  

Έηζη, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηεγνξηψλ αθνινπζήζεθε ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία, βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη ησλ εηδηθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο (Μπνλίδεο, 2013: 478): 
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α) Αξρηθά, κε βάζε ηνλ ζθνπφ, ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαζνξίζηεθαλ νη άμνλεο ηεο 

έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνέθπςαλ ηέζζεξηο (4) άμνλεο:  

1
νο

 Άμνλαο: Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο,  

2
νο 

Άμνλαο: Τινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

3
νο

 Άμνλαο: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

 πξνυπνζέζεηο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ θαη  

4
νο

 Άμνλαο: Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

β) ηε ζπλέρεηα έγηλε απνδειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ ζην ππφ έξεπλα πιηθφ 

αλαθνξψλ. 

γ) Με βάζε ηηο απνδειηηψζεηο ηνπ πιηθνχ ζπγθξνηήζεθε ην «επαγσγηθφ» 

ζχζηεκα θαηεγνξηψλ, ην νπνίν πξνέθπςε ζηαδηαθά απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ απνηέιεζε ην ππφ έξεπλα πιηθφ.  

ηελ αξρή, κε κνλάδα θαηαγξαθήο ην «ζέκα»
60

 έγηλε ε απνδειηίσζε ησλ 

θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθε ην πιηθφ κε βάζε ην ζχζηεκα θαηεγνξηψλ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε επαγσγηθά. ηε ζπλέρεηα, κε ην παξάδεηγκα ηεο δφκεζεο 

πεξηερνκέλνπ, θαη κέζσ «παξάθξαζεο» ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε 

πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ θαηά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. Έηζη έγηλε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ πιηθνχ ζε καθξν-επίπεδν. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ πξφηππε δφκεζε, επηιέρζεθαλ 

θαη παξαηέζεθαλ νη πην ραξαθηεξηζηηθέο αλαθνξέο απφ ηα παξαζέκαηα πνπ 

παξαθξάζηεθαλ, ψζηε λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο παξαθξάζεηο. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ ε ζπρλφηεηα αλαθνξάο, ε 

αθξαία δηαηχπσζε θαη θάπνηε ε αληίζεζε νξηζκέλσλ δηαηππψζεσλ κεηαμχ ηνπο 

(Μπνλίδεο 2013: 478). Έηζη πξνέθπςε ην αθφινπζν ζχζηεκα θαηεγνξηψλ αλά 

Άμνλα: 

 

                                                             
60

 «… ην ζέκα… είλαη ε πην ρξήζηκε κνλάδα ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Δίλαη ε πην απαξαίηεηε 

ζηελ έξεπλα πξνπαγάλδαο αμηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, πεπνηζήζεσλ» (Holsti, 1969: 116, ζην Μπνλίδεο, 

2013). Γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο πνηνηηθήο Αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ βι. Παπαδνπνχινπ Αλζνχια (2012). Σα ελ ρξήζεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ ππφ ην πξίζκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο (Αδεκνζίεπηε 

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. 
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1
νο

 Άμνλαο: ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΚΖΖ 

10 θνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

11    Δθπαηδεπηηθφο ζθνπφο 

12    πκβνπιεπηηθφο ζθνπφο-Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

20 Υξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

30 Αλαγθαηφηεηα ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη δπζθνιίεο 

31 Λφγνη ζεζκνζέηεζεο Τπνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

32 Γπζθνιίεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

40 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο θαη ην κνληέιν 

πξαθηηθήο άζθεζεο 

 

2
νο

 Άμνλαο: ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

50   Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο 

60  Δξγαζίεο θνηηεηψλ      

61  Δθπφλεζε εξγαζίαο  

62  Οθέιε παξνπζίαζεο εξγαζίαο 

63 Γπζθνιίεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ 

70   Δλεκέξσζε θνξέα απφ ην Σκήκα ΔΚΠ 

80 Φνξείο πινπνίεζεο  

81 Τινπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο 

82 Τινπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ππφ πξνυπνζέζεηο 

83 Τινπνίεζε ζηνλ ίδην θνξέα 

90 Καηαιιειφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο 

 

91 Όινη νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο θαηάιιεινη (εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, 

εξεπλεηηθά θέληξα, θέληξα πξφιεςεο θαη ζηήξημεο γπθαηθείαο απαζρφιεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θνηλσθειή ζσκαηεία, θνξείο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

επαγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ, δήκνπο, θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ, λνζνθνκεία, επηρεηξήζεηο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο κε 

αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή ζπκβνπιεπηηθήο 

ελειίθσλ  

Απφςεηο θνηηεηψλ: θαηάιιεινη αλάινγα κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ θνξέσλ 

(δεκφζηνη, ηδησηηθνί, ΜΚΟ/Τπεξεζίεο Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο)  

 

92 Ηδησηηθνί θνξείο 

 

100 Αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

101 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

      102 πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία  

      103 Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο 
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3
νο

 Άμνλαο: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ 

110 Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα Οθέιε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

111 Γηα ηνπο Φνηηεηέο (απνθηεζείζεο εκπεηξίεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ γηα αληαπφθξηζε ζε απαηηήζεη κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο) 

112  Γηα ηνπο Φνξείο 

113 Γηα ηνπο Μέληνξεο 

120 Απαξαίηεηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο απνθνίηνπ 

121 Χο ζηειέρνπο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

122 Χο ζηειέρνπο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

123 Χο ζηειέρνπο ζε Γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ 

124 Χο ζηειέρνπο ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο 

 

4
νο

 Άμνλαο: ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

130 Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  
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Κεθάιαην 7. Οη Αλαιχζεηο
61

 

 

7.1. Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ζθνπφ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο θαη ην κνληέιν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

7.1.1. θνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Ο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηή 

είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαζψο θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζθνπφο πξνβάιιεηαη σο γεληθφο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, ζηελ 

ακνηβαία δειαδή ζπλδηαιιαγή θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, θαζψο θαη ζηε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ην επξχ 

πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο. Δηδηθφηεξα: 

 Ζ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

απνηεινχλ πεδία εξγαζηαθήο ελαζρφιεζεο ζηνπο θνξείο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Σέηνηα 

πεδία είλαη  ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (αξρηθήο ή ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο) αιιά θαη ε ζπκβνπιεπηηθή, ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο, νη γισζζηθέο   πνιηηηθέο, ε δηδαθηηθή θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

                                                             
61 Ζ αληηζηνίρηζε ησλ ηεζζάξσλ Αμφλσλ Αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηα είδε αμηνινγήζεσλ θαηά ην 

κνληέιν CIPP ηνπ Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ έρεη σο εμήο: ηελ αμηνιφγεζε πιαηζίνπ 

αληηζηνηρεί ν 1νο θαη 4Οο Άμνλαο, δειαδή ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη νη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο θαη ηεο αλάγθεο εκπινπηηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

ηκήκαηνο. ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο αληηζηνηρεί ν 2νο Άμνλαο, κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. ηελ αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο αληηζηνηρεί ν 3νο 

Άμνλαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε απνθηεζείζα εκπεηξία θαη νη απαηηνχκελεο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Σέινο, ζηελ αμηνιφγεζε 

εηζεξρνκέλσλ εληάζζεηαη ε εθηίκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε 

άιια πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. 
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Μάιηζηα νη δχν θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επηηειείηαη κέζα απφ ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε (ζεσξία θαη πξάμε) θαίλεηαη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ 

ηνπο θαη ε νινθιήξσζε λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δηαδνρηθφηεηα θαη ηελ 

ελαιιαγή ηνπο: 

 

«Δ, γεληθά ζα κπνξνχζα λα πσ φηη ζθνπφο είλαη ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε 

κεηαθνξά θη εθαξκνγή ζην πεδίν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

ζηα πξνεγνχκελα έηε, κε ζθνπφ, κε θχξην ζθνπφ λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ηδίσο 

απφ ηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηαηί 

βαζηθφο ζθνπφο, γηαηί κάιινλ βαζηθφ αληηθείκελν ησλ απνθνίησλ ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη ε εθπαίδεπζε ή ε θαηάξηηζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Οπφηε, αλ αζθεζνχλε ζε θαηάιιεινπο θνξείο θαη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κηα πάξα 

πνιχ θαιή εκπεηξία θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ζα θάλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Μέληνξεο λα κεηαθέξνπλ ηε ζεσξεηηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηεο 

απαζρφιεζεο.» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«Θεσξψ θαη ζα ην πσ έηζη θαη πην γεληθά κφλν γηα ην Σκήκα καο, ζεσξψ φηη ε 

Πξαθηηθή Άζθεζε πξέπεη λα έρεη ξφιν εθπαηδεπηηθφ θαηαξρήλ. Οπζηαζηηθά απηφ 

πνπ είπα θαη πξηλ λα πεξάζεηο απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Να κπνξέζεηο λα 

θάλεηο πξάμε φια απηά πνπ έρεηο κάζεη θαη φζα δελ έρεηο κάζεη λα ηα κάζεηο κέζα 

απφ ηελ πξάμε» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«,ηη βιέπεηο ζηελ πξάμε απηά πνπ αθνχο ζηε ζεσξία, φ,ηη καζαίλεηο λα ηα 

εθαξκφδεηο, γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Έρεηο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο, φρη κφλν 

ζεσξεηηθέο.» (Φνηηεηήο 3) 

 

«Ο, ν ζθνπφο είλαη γηα κέλα λα κπνξνχκε λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε απηά πνπ κάζακε, δειαδή απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε πνπ ιέεη ν ιφγνο, δειαδή επηθνηλσλία, ν έιεγρνο, ε απηνεπίγλσζε, 

απηψλ πνπ μέξνπκε, γηαηί θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία πνπ πήξακε ζην 

Παλεπηζηήκην δειαδή απφ ηε ζεσξία ηη κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε. 

Απηνέιεγρνο. Να ξπζκίδεηο μέξσ ΄γσ ηελ αιιειεπίδξαζή ζνπ κε ηνλ άιιν, ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ επηξξνή, δειαδή απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απηά πνπ 

κάζακε, κέρξη απηέο θαζ’ απηέο ηηο γλψζεηο πάλσ ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ. 

Δκέλα, αο πνχκε, κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα θάλσ απφ ηα πην ζνβαξά, έηζη απφ 

ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα ζηελ, ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, πνπ 

ήηαλ ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Ννκίδσ, ήηαλ, φρη λνκίδσ, είλαη ην 

πξψην ζηάδην θαη ην πην ζεκαληηθφ, γηαηί κε βάζε απηφ αξρίδεη φινο ν 

ζρεδηαζκφο κεηά ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. Γειαδή θαηαγξάθεηο ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο απηέο ηηο κεηαζρεκαηίδεηο ζε πξνγξάκκαηα γηα λα 

κπνξέζεη λα θαιπθζεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη θαη ηελ 

επηζπκεηή, ηέινο πάλησλ ζπκπεξηθνξά.  Καη εληάμεη, ζην πξψην εμάκελν κνχ 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 



189 

 

αλαγθψλ, ε θη εγψ είρα ηελ ηχρε ζηε δεχηεξε πξαθηηθή -γη’ απηφ ιέσ φηη ήηαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη άιιαμα θνξέα- κνχ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζσ ην 

άιιν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πνπ είρακε κάζεη πάιη έλα ζσξφ 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ελήιηθα θαη ηνπ παηδηνχ, 

πνηεο είλαη νη κέζνδνη, πψο είλαη δηαθνξεηηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαη κνπ 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ηα εθαξκφζσ ζηελ πξάμε. Θα ήηαλ φια απηά ζεσξίεο 

κέζα ζην θεθάιη κνπ.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Να δεη θαη λα εθαξκφζεη ν αζθνχκελνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηα φζα 
δηδάζθεηαη ζεσξεηηθά.» (Μέληνξαο 10) 

 

«Δπαθή ησλ θνηηεηψλ κε θνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έηζη ψζηε λα γλσξίζνπλ 

ηα δηάθνξα ζηάδηα απφ ηε δεκηνπξγία έσο ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε 
δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ.» (Μέληνξαο 7) 

 

«Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.» (Μέληνξαο 5) 

 

«Δμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.» 
(Μέληνξαο 2) 

 

  Ζ ίδηα δηάζηαζε, δειαδή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο αληαλαθιάηαη ζηελ άπνςε φηη κέζσ απηήο ζπληειείηαη κία πνιχ ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία, απηή ηεο γλψζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ επξχηαηνπ πεδίνπ ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο, ε νπνία θαζίζηαηαη αλαγθαία 

εμαηηίαο ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, φζν θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν επηζηεκνληθφ 

θιάδν. Ζ γλψζε απηή έξρεηαη κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε θαη ηε γλσξηκία ησλ 

θνηηεηψλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο πνηθίισλ θνξέσλ Γηά βίνπ 

Μάζεζεο: 

 «Δίλαη απαξαίηεην ηα παηδηά λα μέξνπλ ηη γίλεηαη ζηελ πξάμε. Απηά πνπ 

ζεσξεηηθά καζαίλνπλ, επεηδή είλαη λένο θιάδνο (ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ), 

πξέπεη λα ηα δνχλε θαη ζηελ… ζην πεδίν ην ίδην δξάζεο θαη λα αληηιεθζνχλ ηα 

ζπλ, ηα πιελ, πνχ κπνξνχλ απηνί πεξηζζφηεξν λα εληαρζνχλ θαιχηεξα θηι., 

δειαδή ην… θαη γηα ην Σκήκα ην δηθφ καο ην ζεσξψ, ζεσξψ απαξαίηεηε ηελ 

Π.Α., δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ θαζφινπ, θακία εηθφλα ηα παηδηά. Γελ είλαη 

λεπηαγσγνί, δελ είλαη δάζθαινη. Πέξαζαλ απφ εθείλνπο ηνπο θνξείο απ’ απηνχο 

ηνπο Οξγαληζκνχο. Γελ έρνπλ πεξάζεη φκσο πνηέ απφ έλα Κέληξν Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ.» (Δπφπηξηα 1) 

 

«Να δνχκε ηη είλαη απηφ πνπ ζα θάλνπκε. Γηαηί γεληθά θαη ε θαηεχζπλζε ε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε είλαη πνιχ επξχ πεδίν. Δληάμεη θη εγψ κέρξη ην ηξίην 

έηνο ην ηέηαξην εμάκελν δελ είρα θαηαιάβεη αθξηβψο ηη ήηαλ απηφ πνπ έπξεπε λα 
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θάλσ. Καη ε Πξαθηηθή βνήζεζε ζ’ απηφ. Καη ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα πνπ 

έηπρε θαη ήηαλ ζρεηηθά.» (Φνηηεηήο 6) 

  

«Αθφκα θη αλ δελ κάζνπκε πάξα πνιιά ζε πξαθηηθφ επίπεδν, πνπ ζα καο 

βνεζήζνπλε ζε θάπνηα δνπιεηά, απηφ, έρνπκε κηα εηθφλα πψο ιεηηνπξγεί έλαο 

θνξέαο, πψο δηνηθείηαη.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα 

θνξέα δηά βίνπ κάζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ιεηηνπξγία θαη λα δνπλ ζε ηη 

πξαγκαηηθά αθνξά ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε.» (Μέληνξαο 15) 

 

Ο ζπκβνπιεπηηθφο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζε πξνβάιιεηαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο απηή ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θνηηεηψλ, κέζα απφ ηελ επαθή πνπ δηελεξγείηαη κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηε ζπλαθφινπζε απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαζψο θαη ηελ 

απφθηεζε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αιιά θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο ζε Οξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα:  

Ζ επαθή θαη ν πεηξακαηηζκφο κε ηελ πξαγκαηηθή αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε 

ζχλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ εξγαζία θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία «επαγγεικαηηψλ» ζην ρψξν ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο, ηελ απφθηεζε ηεο 

πξψηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε θνξείο πνπ ζα 

απνηειέζνπλ πηζαλφ επαγγεικαηηθφ ρψξν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο σο απνθνίησλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα ηνπο θνξείο απηνχο θαζαπηνχο, είηε γηα άιινπο, παξφκνηνπο, πνπ 

εληάζζνληαη ζην ίδην επαγγεικαηηθφ πεδίν: 

 

«Ναη, εληάμεη, λα ’ξζνπλ ζε επαθή βέβαηα κε ηελ πξάμε θαη κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απεπζπλζνχλ αξγφηεξα ζηελ ειεχζεξε αγνξά 

εξγαζίαο […] θαη επεηδή θαη νη δνκέο πνπ ππάξρνπλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο ε 

κία απφ ηελ άιιε, πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηηο γλσξίζνπλ. […] Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ  ηφζν δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζηνλ θάζε θνξέα, λνκίδσ ζα 

ηνπο βνεζνχζε αξγφηεξα.» (Δθπαηδεπηηθφο-πλεξγάηεο) 

 

«[...]θαη παξάιιεια έλα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη νη θνηηεηέο καο, ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα έηζη ψζηε λα δνπλ ηη γίλεηαη εθεί έμσ πνπ είλαη ε αγνξά εξγαζίαο θαη 

θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ απηά ηα νπνία καζαίλνπλ εδψ, ζα κπνξνχζαλ λα ηα 

αμηνπνηήζνπλ ζηελ αξρή έηζη δνθηκαζηηθά ζην ρψξν απηφλ αιιά θαη θαη’ 

επέθηαζε κφιηο πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ θαιή ακθίδξνκε 

δηαδηθαζία, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα νη θνξείο λα κάζνπλ αξθεηά πξάγκαηα γηα ην 

Σκήκα καο αιιά θαη νη θνηηεηέο λα αξρίζνπλ λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ εθεί.» (Δπφπηεο 3) 
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«Ο ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο λνκίδσ φηη είλαη ε επαθή κε έλα πηζαλφ κειινληηθφ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν, ελφο κέξνπο, κηαο δηαδηθαζίαο, δειαδή επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, πηζαλψο, ζπλδέεη ην Παλεπηζηήκην κε ηελ εξγαζία. Απηφ. Καη 

πηζαλψο λα δίλνληαη επθαηξίεο κεηά ζηνπο θνηηεηέο γηα λα εξγαζηνχλε ζ’ απηνχο 

ηνπο θνξείο ή κέζσ γλσξηκηψλ λα εξγαζηνχλ ζε παξαπιήζηνπο θηι.» (Φνηηεηήο 

8) 

 

«Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ζηαδηαθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο κε έλα νκαιφ θαη ζπληεηαγκέλν 

ηξφπν.» (Μέληνξαο 3) 
 

«Ζ επαθή κε θνξείο πνπ κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ απφθνηηνπο ηνπο ΔΚΠ θαη 

κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία.» (Μέληνξαο 9) 
 

«Γηαζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο.» (Μέληνξαο 17) 

 
«Απνθφκηζε ζεκαληηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.» (Μέληνξαο 6) 

 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γίλεηαη πξνβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζε 

Οξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηνπο απνθνίηνπο 

ηνπ Σκήκαηνο κειινληηθνχο εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ ηνπο 

Οξγαληζκνχο απηνχο: 

 

«[…]δελ έρεη γίλεη πνιχ θαιή δηαθήκηζε θαη, φζνλ αθνξά λα γίλεη γλσζηφ ην 

Σκήκα πξνο ηα έμσ, ε Π.Α. δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηή, έηζη ψζηε θαη νη θνξείο λα 

θαηαιάβνπλ φηη ππάξρεη απηφ ην Σκήκα, ην ηη αθξηβψο θάλεη απηφ ην Σκήκα. 

Γειαδή, κε άιια ιφγηα, κεηαθέξεη γλψζε πξνο ηα έμσ, πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, 

πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο θηι. γηα λα ηνπο πεη φηη φλησο εδψ γίλεηαη θάηη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη κπνξείηε λα ιάβεηε ππφςηλ αλ ζέινπλ αξγφηεξα λα πξνζιάβνπλ 

θάπνηνλ πνπ έρεη ζρέζε κε ην ηκήκα.» (Δπφπηεο 3) 

 

Δπηπιένλ, ν ζπκβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαίλεηαη 

λα αληαλαθιάηαη ζηελ άπνςε φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο είλαη θαη ε 

απφθηεζε, ε εθαξκνγή ή ε βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ησλ απνθνίησλ απφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο: 

 

«Ο βαζηθφο ζηφρνο θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηε 

κεηάβαζε ησλ θνηηεηψλ καο θαη ησλ θνηηεηξηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

απαζρφιεζε.» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Δ ζα πξέπεη, θαη λα ηνπο θάλεη λα βειηησζνχλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 
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πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζπλερψο…» (Δπφπηεο 2) 

 

7.1.2.  Υξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Ζ  ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ραξαθηεξίζηεθε απφ κεξίδα 

ησλ εκπιεθνκέλσλ σο επαξθήο, απφ άιιε νκάδα εκπιεθνκέλσλ σο αλεπαξθήο, ελψ 

δηαηππψζεθαλ θαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο επαξθνχο δηάξθεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Ζ επάξθεηα θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο θνξέα –

επνκέλσο θαη αληηθεηκέλνπ- Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

πνπ παξνπζηάδεη ην ζρήκα απηφ, εθφζνλ ηα δχν καζήκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη 

εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ, εληαγκέλα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη πινπνηνχληαη 

παξάιιεια κε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Δηδηθφηεξα:   

 

«Ννκίδσ φηη είλαη επαξθήο, γηαηί είλαη ζε δχν κέξε ε Πξαθηηθή θη έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπιέςνπκε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη λνκίδσ φηη είλαη θαιφ 

θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζηελ νπζία ζαλ κάζεκα ε Πξαθηηθή, δε ζα ’ηαλε θαη 

ιεηηνπξγηθφ λα ήηαλ πεξηζζφηεξν, δειαδή λα ήηαλ κέζα ζην πξφγξακκα. […] 

Ναη, δελ ζα βφιεπε λα ήηαλ κέζα ζην πξφγξακκα, ζην εμάκελν, ζην πιαίζην ηνπ 

εμακήλνπ.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

Αληίζεηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζεσξείηαη αλεπαξθήο, 

θπξίσο ιφγσ ηεο αζπλέρεηαο θαη ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επαθή 

ησλ θνηηεηψλ κε ην αληηθείκελν δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα, γεγνλφο πνπ πηζαλψο 

νδεγεί ζηε κε νινθιήξσζε ηεο αλαηεζείζαο εξγαζίαο θαη ζηε κε νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ησλ θάζεσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν ζρεδηαζκφο 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ζηνλ θνξέα ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα, ηε 

δηάζπαζε θαη ηελ αζπλέρεηα: 

 

«Θα κπνξνχζα λα πσ φηη είλαη ζηα φξηα ηεο επάξθεηαο. Καηά ηελ άπνςή κνπ 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. Θα έπξεπε νη θνηηεηέο λα απαζρνινχληαη ή λα 

αζθνχληαη ζηνπο θνξείο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ην ιηγφηεξν ηξεηο έσο 

ηέζζεξηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Κη αλ απηφ είλαη εθηθηφ, ζα κπνξνχζαλ λ’ 

αζθεζνχλ θαη φιε ηελ εβδνκάδα. ην θάζε εμάκελν. Απηφ φκσο δελ είλαη εθηθηφ 

γηα πνιινχο πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη νπζηαζηηθνχο ιφγνπο θπξίσο, δηφηη έρνπκε 

θαη ηηο ζπνπδέο εδψ πέξα. Θα κπνξνχζακε λα νξγαλψζνπκε ην πξφγξακκα εδψ 

ψζηε ηα καζήκαηα λα...» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 
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«Δθπαηδεπηηθφο -πλεξγάηεο: Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ήηαλ παξαπάλσ, 

λα ήηαλ ιίγν παξαπάλσ ν ρξφλνο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 

έλα εμάκελν παξαπάλσ. Πηζηεχσ φηη πην πνιιά ζηνηρεία ζα είραλ λα πάξνπλ θαη 

λα σθειεζνχλ ή ίζσο αλ ήηαλ, αλ δελ ήηαλ ην δηάζηεκα κεγαιχηεξν, λα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν, ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα, μέξσ ’γσ, λα ήηαλ ηξεηο ή ηέζζεξηο, λα 

πήγαηλαλ θάζε κέξα έλα εμάκελν, λα κελ είραλ καζήκαηα θαη λα ήηαλ 

θαζεκεξηλφ. Γηαηί ηψξα έηζη φπσο είλαη ππάξρεη θάπνηα δηάζπαζε, δειαδή 

λνκίδσ ράλνπλ θάπνηα πξάγκαηα ελδηάκεζα. Τπάξρεη κηα απνζπαζκαηηθφηεηα 

πνπ αιιηψο δε ζα ππήξρε. 

Δξεπλήηξηα: Καη ζα ήηαλ θαιφ λα είλαη ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 

γηα ηα δχν εμάκελα;  Απηφ ζα ίζρπε θαη γηα ηα δχν εμάκελα; 

Δθπαηδεπηηθφο -πλεξγάηεο: Ναη, γηα λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα. Αλά θνξέα λα 

έρνπλ κηα ζπλέρεηα […].» (Δθπαηδεπηηθφο -πλεξγάηεο) 

 

«Οη εθαηφλ ηξηάληα ψξεο αλά εμάκελν. Γελ είλαη επαξθήο γηα κέλα. Δ, δελ μέξσ 

αλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε θάπνην ηξφπν έηζη, ψζηε λα ππήξρε ζπλέρεηα, κε ηελ 

έλλνηα ην απνζπαζκαηηθφ, απηφ, θάζε δχν θνξέο κφλν ηελ εβδνκάδα. Δ 

μεθηλνχζακε κηα δηαδηθαζία, αο πνχκε, ηελ αθήλακε ζηε κέζε, πήγαηλε Σξίηε, 

μεθηλνχζεο κηα δηαδηθαζία, λα πάξσ εγψ ην Παπαγεσξγίνπ. Ξεθηλνχζακε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, Σεηάξηε. Ήηαλ Σξίηε θαη Πέκπηε (ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε). Σεηάξηε γηλφηαλ πξάγκαηα πνπ εγψ ηα έραλα, πήγαηλα ηελ Πέκπηε, 

έπξεπε λα ςάμσ ηη έγηλε, μέξσ ’γσ. Γελ ππήξρε ζπλέρεηα, δειαδή δελ μέξσ 

βέβαηα θαηά πφζν πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέρεηα, κε ηελ έλλνηα λα γίλεηαη απφ 

Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή ίζσο ιηγφηεξεο ψξεο, λα ππάξρεη δειαδή, θαζεκεξηλά. 

Βέβαηα απηφ ζα ήηαλ δχζθνιν θαη γηα ην θνηηεηή, κεηαθνξηθά, ίζσο, ζα ππήξρε 

πξφβιεκα κε ηα καζήκαηα. Πάλησο, είλαη πξφβιεκα ην φηη είλαη δχν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, α θαη ραιάεη ε ζπλέρεηα, απηφ πνπ θάλεηο κέζα ζηελ εβδνκάδα. 

Γειαδή εγψ πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ ηα είρακε μεθηλήζεη νινθιεξσλφηαλ ηελ 

Σεηάξηε θαη δελ ηα βξηζθα Σεηάξηε ή Παξαζθεπή, αο πνχκε, θαη δελ ηα έβιεπα 

θαη κε ραινχζε ιίγν απηφ, πνπ δελ είρα ηε δπλαηφηεηα λα ην δσ.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

Άιισζηε, ε ππνρξεσηηθή παξακνλή ελφο θνηηεηή ζηνλ ίδην θνξέα θαη ζηα 

δχν εμάκελα Πξαθηηθήο Άζθεζεο εθθξάδεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ελφο εμακήλνπ γηα 

ηελ απφθηεζε νινθιεξσκέλεο εηθφλαο θαη εκβάζπλζεο ζηνλ θνξέα απηφ: 

 

«Δγψ επεηδή ήκνπλ δχν εμάκελα ζηνλ ίδην θνξέα, ηψξα πξνο ην ηέινο έκαζα 

αξθεηά, πηζηεχσ φηη ήηαλ επαξθήο ν ρξφλνο. Σψξα εθαηφλ ηξηάληα ψξεο αλά 

εμάκελν, δειαδή ζ’ έλα εμάκελν πηζηεχσ φηη θάπνηα πξάγκαηα δελ ηα γλσξίδεηο 

αξθεηά θαιά. Αιιά κεηά απφ έλα ζεκείν, δειαδή αλ κηιήζνπκε γηα 200 ψξεο 

πεξίπνπ έηζη εθεί, πηζηεχσ φηη ηα ’ρα κάζεη απηά πνπ κπνξνχζα. ηη ηα ρα κάζεη 

αξθεηά θαιά.» (Φνηηεηήο 3) 
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Ζ θαιχηεξε επαθή θαη γλσξηκία ηνπ θνηηεηή ηφζν κε ην θνξέα φζν θαη κε ην 

αληηθείκελν ελαζρφιεζεο αιιά θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γλσξηκία ηνπ θνξέα κε 

ηηο δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηπιαζηαζκφ ησλ σξψλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο, δειαδή κε δηαθφζηεο εμήληα (260) ψξεο ην εμάκελν. Δπίζεο, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηηο δξάζεηο ηνπ θνξέα γηα έλα κεγαιχηεξν ησλ 130 σξψλ 

θαη εληαίν ρξνληθφ δηάζηεκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, δηάξθεηαο απφ έμη κήλεο έσο έλα 

ρξφλν, ζα εμαζθάιηδε ηφζν ηελ νινθιεξσκέλε ζπκκεηνρή ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ή ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο φζν θαη ηελ 

θαιχηεξε εθπαίδεπζή ηνπ ζηηο δξάζεηο απηέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κία ζπλέρεηα, 

είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ρξνλνβφξεο θαη γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο απαηηείηαη ζπλερήο 

θαη αδηάιεηπηε παξνπζία θαη κεγαιχηεξε ζπλνρή: 

 

«Γηπιάζηνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη, δηαθφζηεο εμήληα (260) ψξεο αλά εμάκελν. 

Σνπιάρηζηνλ 260 ψξεο γηα λα έρεη κεγαιχηεξε ηξηβή ν θνηηεηήο» (Μέληνξαο 

13) 

 

«Πηζηεχσ φηη ίζσο ν δηπιάζηνο ρξφλνο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν επαξθήο γηα ηε 

γλσξηκία κε ην θνξέα, ηηο δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ην αληηθείκελν 

ελαζρφιεζεο.» (Μέληνξαο 13) 

 

«Θεσξνχκε φηη είλαη θαιχηεξν γηα έλαλ εθπαηδεπφκελν ε ζπκκεηνρή ηνπ κε ηε 

κνξθή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ 6 κήλεο έσο έλα αθαδεκατθφ έηνο, δηφηη νη 

δξάζεηο έρνπλ ζπλέρεηα θαη έηζη ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα έρεη κηα 

νινθιεξσκέλε ζπκκεηνρή ζε φιν ην πξφγξακκα/παξέκβαζε απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ έσο ηελ αμηνιφγεζε θάπνηαο δξάζεο.» (Μέληνξαο 9) 

 

χκθσλα κε κία άιιε άπνςε, ν δηαηηζέκελνο ρξφλνο, ζεσξείηαη επαξθήο ππφ 

πξνυπνζέζεηο, ρξεηάδεηαη φκσο λα θαηαλέκεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ζηελ επαθή ηνπ θνηηεηή κε ην 

αληηθείκελν θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαζεκεξηλά, εάλ απηφ 

είλαη δπλαηφλ:  

«Ζ δηθή κνπ άπνςε είλαη ε εμήο: Ο ρξφλνο, ζεσξψ νη ψξεο, δειαδή, φηη είλαη 

επαξθήο ν αξηζκφο ηνπο. Απιά επεηδή πνιιέο θνξέο ζηελ πξαθηηθή άζθεζή κνπ 

έηπρε λα πεγαίλσ θαη ηξεηο θνξέο ή ηέζζεξηο απφ ιηγφηεξεο ψξεο, πηζηεχσ φηη 

είλαη θαιχηεξα λα πεγαίλεηο πην ζπρλά απφ ιίγεο ψξεο. Απηήλ ηελ άπνςε έρσ. 

Γειαδή ην πέληε ψξεο ζπλ πέληε ψξεο θαιφ είλαη, αιιά αλ γίλεηαη ηξεηο θνξέο 

απφ ηξεηο ψξεο ίζσο είλαη θαιχηεξν, δηφηη έρεηο ζπλερψο επαθή κε ην αληηθείκελν 
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θαη βιέπεηο ηελ εξγαζία πνπ γίλεηαη ζην θνξέα πην θαιά θαη πην, πψο 

εμειίζζνληαη νη εξγαζίεο θαζεκεξηλά, δειαδή, ζην θνξέα.» (Φνηηεηήο 8) 

 

Σέινο, ζεσξείηαη επαξθήο σο ειάρηζηε ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εθαηφλ 

ηξηάληα (130) σξψλ, κε ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ζε πεξίπησζε ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ 

θνξέα θαη αληαπφθξηζεο ηνπ θνηηεηή: 

 

«Δπφπηξηα: Ναη, λνκίδσ είλαη θαιά (νη 130 ψξεο). 

 Δξεπλήηξηα: Θα είραηε θάηη λα ζρνιηάζεηε ζ’ απηφ; 

 Δπφπηξηα: Καη βεβαίσο θαηά πεξίπησζε ν θαζέλαο απμνκεηψλεη, λνκίδσ, ηελ  

 παξνπζία ηνπ ζην θνξέα. Έηζη δελ είλαη; 

 Δξεπλήηξηα: Ναη, 130 ψξεο είλαη ην minimum. 

 Δπφπηξηα: Ναη, έηζη λα ην πνχκε θαιχηεξα. 

 Δξεπλήηξηα: Καη αλ ν θνξέαο ζεσξεί φηη ν θνηηεηήο ή κάιινλ αλ ν θνξέαο 

θξίλεη φηη ν θνηηεηήο πξέπεη λα πάεη θαη πεξηζζφηεξεο κέξεο, ην δειψλεη. 

 Δπφπηξηα: Μεηά απφ κία δηαπξαγκάηεπζε επηιέγεη. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ θαιά 

έηζη.»   (Δπφπηξηα 1) 

 

 

7.1.3.  Αλαγθαηφηεηα ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Τπάξρνπλ θάπνηνη ιφγνη αθελφο ζεζκνζέηεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο 

ππνρξεσηηθήο θαη αθεηέξνπ θάπνηνη ιφγνη, ζχκθσλα κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο, νη 

νπνίνη επηβάιινπλ ηελ ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε, ελψ γηα ηε κεηνςεθία 

θάπνηνη πνπ δελ ηελ θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

7.1.3.1. Λφγνη ζεζκνζέηεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Ο ζρεδηαζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

ζρεδηαζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Σκήκα, μεθίλεζε ην 1999 –θαζψο ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2000-2001 νη πξψηνη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο πινπνίεζαλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο 

Άζθεζε – νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά επαθψλ κε θνξείο ηεο 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δερηνχλ ζηηο 

δνκέο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο ηνπο 

Άζθεζεο. Οη ζρεηηθνί Νφκνη πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο 

δηέπνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην θαη νξγαληθφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: 
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«Δξεπλήηξηα: Πφηε μεθίλεζε ε Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην εμήο Π.Α.) ζην Σκήκα 

ΔΚΠ; 

Τπεχζπλνο ΠΑ: Ο ζρεδηαζκφο μεθίλεζε ην 1999. Σνλ είρα αλαιάβεη εγψ, 

ρξεηάζηεθαλ πνιιέο επαθέο γηα λα  αλαπηχμνπκε ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θπξίσο 

ζηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ηφηε, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ηφηε ήηαλ 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή. Ζ εθαξκνγή άξρηζε απφ ην 

επφκελν έηνο 2000-01 έγηλε εθαξκνγή ηεο Π.Α. ηνπ Π.Π.Α., φπσο είλαη ζήκεξα, 

κε δχν εμάκελα ππνρξεσηηθά. 

Δξεπλήηξηα: Πνηα είλαη ε λνκνζεζία πνπ ηε δηέπεη; Τπάξρεη θάπνηα λνκνζεζία; 

(γηα ηελ Π.Α.) 

 Τπεχζπλνο ΠΑ: Δίλαη κέζα ζην λφκν, ηνπο Νφκνπο κάιινλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ίδξπζε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ Π.Α. είλαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ελαξκνλίδεηαη κε ην ζθνπφ πνπ ππεξεηεί ην ηκήκα.» 

(Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξνβάιιεηαη αξρηθά σο  

αλαγθαία πξνυπφζεζε νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ εμαηηίαο ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα. Έηζη, ε ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε 

πξνβάιιεηαη σο κέζν ζπκπιήξσζεο ηεο ζεσξίαο απφ ηελ πξάμε γηα ηελ δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ αιιά θαη αληηζηάζκηζεο ηεο 

ζεσξεηηθήο ρξνηάο ησλ πνπδψλ, πνπ απνηειεί, άιισζηε, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο, ε ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε πξνζθέξεη 

ζηνπο ηειεηνθνίηνπο ηε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πξηλ ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ελψ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ην ζχζηεκα απαζρφιεζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σέινο, ν 

ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο δηαζθαιίδεη φηη φινη νη θνηηεηέο ζα «πεξάζνπλ» απφ ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ζα σθειεζνχλ απφ απηήλ (αξρή ηζφηεηαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ), 

θαιιηεξγψληαο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ελψ ην θέξδνο είλαη ακνηβαίν: 

ηφζν γηα ηνλ θνηηεηή φζν θαη γηα ηνλ θνξέα (ακθίδξνκε δηαδηθαζία). Δηδηθφηεξα: 

 Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο ππνρξεσηηθήο απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαίλεηαη λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηεί ε κάζεζε, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία δηεπθνιχλεηαη θαη γίλεηαη πην νπζηαζηηθή. Άιισζηε, ε ελζσκάησζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο απνηειεί ζπλάξηεζε κίαο βαζηθήο αξρήο ηεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζσ ηεο άζθεζεο. Δμαηηίαο 

δε ηεο εθπαηδεπηηθήο θχζεο ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηφζν νη 



197 

 

απφθνηηνη ηεο Καηεχζπλζεο ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο/Γηά βίνπ Μάζεζεο φζν 

θαη νη απφθνηηνη ηεο Καηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο πξέπεη 

λα αζθεζνχλ ζηε κεηαθνξά ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ απέθηεζαλ ζην 

Παλεπηζηήκην ζην πξαγκαηηθφ πεδίν εθαξκνγήο, δειαδή ζηνπο θνξείο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο θαη ζηνπο θνξείο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο:  

 

«Να κελ πάκε ζηηο αλάγθεο, λα πάκε ζηηο αξρέο. Γηφηη είλαη κέζα ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο, ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο πνπ αθνξά ην φηη 

ε κάζεζε ζπλνδεχεηαη κε ηελ άζθεζε. Γελ κπνξείο λα πεξηνξίζεηο ηε κάζεζε 

κφλν ζηελ απνκλεκφλεπζε ή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε. Απαηηείηαη νπσζδήπνηε θαη ε 

άζθεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην πεδίν φπνπ γίλνληαη εθαξκνγέο. Έλα απηφ, 

δεχηεξν, ην Σκήκα βγάδεη εθπαηδεπηηθνχο, παξάγεη κάιινλ εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή, νη νπνίνη πξέπεη λα αζθεζνχλ 

ζηελ κεηαθνξά ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δειαδή ζηνπο 

θνξείο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ή Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ζηνπο θνξείο 

εθπαίδεπζεο, Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηά είλαη ηα εηδηθά ζρνιεία ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο, Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. παξαδείγκαηνο ράξηλ». (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο) 

 

«Δίλαη αλαγθαίν ε ζεσξία λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξάμε. Ζ κάζεζε είλαη πην 

νπζηαζηηθή θαη πην εχθνιε.» (Φνηηεηήο 13)  
 

«Πηζηεχσ φηη φζνη ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε είηε 

αλειίθσλ ή ελειίθσλ πξέπεη λα έρνπλ  ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε ιφγσ ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ». (Μέληνξαο 3) 

 

Αθφκε, ε ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε, ζχκθσλα κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη 

ηνπο Φνηηεηέο, θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηελ αλάγθε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζηειέρνπο ζηελ πλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζε/Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: 

 

«Δξεπλήηξηα: Δπνκέλσο, γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξαηε ζεζκνζεηήζεθε 

σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα. Πνηεο αλάγθεο εμππεξεηεί; 

Τπεχζπλνο ΠΑ: Σελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε βαζηθή αλάγθε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ θνηηεηψλ ή ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Αλ δελ 

έρνπλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πψο ζα αζθήζνπλ ην επάγγεικα; Ο ζθνπφο ηνπ 

Σκήκαηνο είλαη λα βγάιεη επαγγεικαηίεο εηδηθνχο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ζηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε,  λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο, λα αζθεζνχλ.» (Τπεχζπλνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 
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«Θεσξψ απαξαίηεηε ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε πξηλ απφ ηελ 

αλάιεςε κηαο ζέζεο εξγαζίαο» (Φνηηεηήο 18) 

 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξάμεο πξνο ηε ζεσξία, πξνο φθεινο ησλ 

Φνηηεηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πνπδψλ ζε θάζε 

επηζηήκε θαη ζε θάζε επάγγεικα κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ-καζεζηαθφ πιαίζην θαη 

φρη θαζαξά παξαγσγηθφ, ε αξκνληθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη ε θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν „αληηζηάζκηζε‟ ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο –φπσο θαη 

ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ελ γέλεη- θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ έλαλ ιφγν γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνπο Οξγαλσηέο, ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο Μέληνξεο: 

 

«Γειαδή ε ζεσξία πξέπεη λα θαζνδεγεί ηελ πξάμε θαη ε ζεσξία πξέπεη λα 

αλαλεψλεηαη κέζα απ’ ηελ πξάμε. Απηφ, θάηη πνπ δπζηπρψο δελ γίλεηαη. Σα 

ζεσξνχκε μερσξηζηά πξάγκαηα. Οπζηαζηηθά δελ λνκίδσ πσο κπνξείο λα ηα 

δηαθξίλεηο, γηαηί ε θαιή ζεσξία είλαη εθαξκφζηκε θαη βγαίλεη κέζα απφ ηελ 

πξάμε. Καη αληηζέησο κηα θαιή πξάμε ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζηελ 

ζεσξία. Οπφηε, δειαδή νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ε δηάθξηζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

[…] Γηα λα γίλεηο θαιφο πξέπεη λα δνπιέςεηο. Γελ γελληέηαη θαλέλαο νχηε 

γελληέηαη θαλείο επηζηήκνλαο ή επαγγεικαηίαο, εδψ, ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο πψο 

λα ην πεηο, νχηε ζα ηνλ θάλεη ην Παλεπηζηήκην. Θα ‘ζκηιεπηεί κέζα ζην θακίλη ηεο 

εξγαζίαο’. Κη είπακε φηη ε ζεσξία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί. Γε θηάλεη γηα λα 

γίλεηο επηζηήκνλαο. Ζ πξάμε πάιη δελ θηάλεη. Οπφηε πξέπεη λα γίλεη έλαο 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη εληειψο παξάινγν λα ηειεηψλεη 

θαλείο Παλεπηζηήκην ρσξίο λα έρεη θάλεη πξνγξάκκαηα λα εμαζθεζεί ζην 

επάγγεικά ηνπ. Κη εγψ πηζηεχσ απηφ είλαη πην ζεκαληηθφ. Δγψ δε ζα είρα 

αληίξξεζε λα κελ ππάξρεη Παλεπηζηήκην ζα πξνηηκνχζα θαη ε κφξθσζε λα γίλεη 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα, αιιά έηζη λνκίδσ, 

φπσο γίλεηαη πνιιέο θνξέο ζηνπο γηαηξνχο. Ναη, εγψ πηζηεχσ ζα βνεζνχζε 

επεηδή εκείο, φρη κφλν ην Σκήκα καο, φια ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα ζεσξνχλ ην 

πξψην ηε ζεσξία, ελψ είλαη ε πξάμε είλαη ζεκαληηθφηεξν θη απ’ απηήλ, ζα 

εκπινπηηζηεί ε ζεσξία.» (Δπφπηεο 2) 

 

«Γηαηί ζεσξψ έηζη φπσο έρεη γίλεη ην Σκήκα απηφ, γηαηί γη’ απηφ κπνξψ λα 

κηιήζσ, έρεη πάξα πνιχ ζεσξεηηθή ρξνηά […]».  (Δπφπηξηα 1) 

 

«Ναη, δηφηη ε ζεσξία ε νπνία καο παξέρεηαη ζην ηκήκα ΔΚΠ απέρεη καθξάλ απφ 

ηελ πξάμε» (Φνηηεηήο 17) 

 

«Γηα λα επηηεπρζεί ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξέπεη λα ππάξρεη ζχλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο. Έηζη ινηπφλ, ε ΠΑ είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ επίηεπμε 

απηή.» (Φνηηεηήο 19) 
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«Ναη, δηφηη πξέπεη ν θνηηεηήο λα γλσξίζεη έζησ θαη ην 10% ηεο ζεσξίαο πνπ 

δηδάρζεθε ζηελ πξάμε. Αθφκα, λα δηαπηζηψζεη ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα.» (Φνηηεηήο 21) 

 

«Ζ ζεσξία πξέπεη λα γίλεηαη πξάμε γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε.» (Φνηηεηήο 2) 

 

«Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε ζχλδεζε ζεσξίαο-πξάμεο. Ζ ζεσξία απφ κφλε ηεο 

είλαη ειιηπήο κνξθή εθπαίδεπζεο.» (Φνηηεηήο 24) 

 

«Απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν ζχλδεζεο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.» (Φνηηεηήο 22) 

 

«Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε 

κέζα ζε έλα πιαίζην εθπαηδεπηηθφ-καζεζηαθφ θαη φρη θαζαξά παξαγσγηθφ.» 

(Μέληνξαο 5) 

 

«Ζ ζεσξία απφ κφλε ηεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο δελ αξθεί θαη ε απφθηεζε 

εκπεηξίαο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζή ηεο, φζν θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο.» (Μέληνξαο 2) 

 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζηνπο ηειεηνθνίηνπο γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, καδί κε ηηο 

πξνζσπηθέο παξαζηάζεηο πνπ απνθηνχλ, ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη 

ηελ νξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο πξψηεο 

επαθήο κε ην επάγγεικα, θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ έλα δεχηεξν ιφγν ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζεζκνχ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δνκήζεηο φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Σέινο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε παξέρεη ζηνλ θνηηεηή εθφδηα 

θαη βνεζά ηνλ απφθνηην ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε θαη ζηαδηνδξνκία, 

αιιά θαη λα αγαπήζεη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη ηνλ πξνεηνηκάδεη λα γίλεη 

θαιφο επαγγεικαηίαο: 

 

«[…] άξα είλαη ην πξψην, ε πξψηε, ην πξψην δνθηκαζηηθφ ηεζη, αο ην πνχκε λα 

κπνξνχλ λα δνπλ πψο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ έζησ θάπνηα απ’ απηά. Δ, θη εγψ 

πηζηεχσ φρη κφλν απηφ, αιιά είλαη θαη ην πξψην δνθηκαζηηθφ ηεζη πνπ ζα δείμεη, 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα αγαπήζνπλ απηφ. Δλψ ζηελ αξρή αθνχγνληαη πνιιά 

πξάγκαηα, ε απ’ ηα καζήκαηα θηι. ηψξα έξρνληαη λα ηα βάινπλ ζε εθαξκνγή θαη 

κέζα απφ εθεί λα δνπλ ηη ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν θαη πνην… γηα λα 

κπνξέζνπλ έηζη λα ην αγαπήζνπλ απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Άξα είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη πνιχ βαζηθφ θαη πξέπεη λα ζπλερηζηεί δειαδή ε Π.Α. θαη λα 

εκπινπηηζηεί πεξηζζφηεξν.» (Δπφπηεο 3) 
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«Γηαηί ζεσξψ έηζη φπσο έρεη γίλεη ην Σκήκα απηφ, γηαηί γη’ απηφ κπνξψ λα 

κηιήζσ, [Δ: ην Σκήκα καο] έρεη πάξα πνιχ ζεσξεηηθή ρξνηά, κε απνηέιεζκα 

πνιιέο θνξέο έρνπκε αθνχζεη απφ ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ φηη, εάλ δελ ήηαλ ην 

κάζεκα «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Φνξέσλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο» θαη ε 

Π.Α., δελ ζα μέξακε απνιχησο ηίπνηα, δειαδή ηη, πψο ζα βγνχκε έμσ θαη ηη ζα 

θάλνπκε. Γελ ζα είραλε θακία απνιχησο εηθφλα. Μάιηζηα, δελ έρνπλε 

παξαζηάζεηο ηα παηδηά απ’ απηφ πνπ θαινχληαη λα ζπνπδάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα αζθήζνπλ. Δπνκέλσο, ζεσξψ απαξαίηεηε ηελ Π.Α.» (Δπφπηξηα 1) 

 
«Ννκίδσ ην πην ζεκαληηθφ είλαη απηφ ην πξάγκα. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη απηή 

ε νπνία ζα θάλεη ην θνηηεηή λα αγαπήζεη απηφ ην επάγγεικα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, δειαδή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε, κε ηελ 

Γηα βίνπ κάζεζε θηι. Καη ην άιιν είλαη λα δνπλ ιίγν, πνιχ ζεκαληηθφ, λα δνπλ 

ιίγν ηη γίλεηαη θαη έμσ. Γειαδή εληάμεη εκείο πνιιέο θνξέο, α... ηνπο ιέκε 

πξάγκαηα, έηζη πξνζπαζνχκε πνιιέο θνξέο, έηζη, λα σξαηνπνηήζνπκε θάπνηα 

πξάγκαηα, αιιά είλαη ζεκαληηθφ φκσο λα δνπλ νη ίδηνη θαη λα απνθαζίζνπλ, λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηη γίλεηαη εθεί έμσ […].» (Δπφπηεο 3) 

 

«Σεξάζηηα. ήκεξα φινη κηινχκε γηα εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο. […] Ίζσο 

είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα έρνπκε επαγγεικαηίεο θαινχο. Δίλαη ν θπζηθφο 

ηφπνο λα κάζεηο […]» (Δπφπηεο 2) 

 

«Πηζηεχσ πσο είλαη κηα δνθηκαζία, κηα πξψηε γλσξηκία γηα ην ηη πξφθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελφο απνθνίηνπ. Δίλαη θαιφ λα 

πάξεη θάπνηνο γλψζεηο θαη λα απνθηήζεη έζησ θαη κηα ειάρηζηε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία.» (Φνηηεηήο 3) 

 

«Πξψηε επαθή κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ.» (Φνηηεηήο 

4)  
 

«Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε εμνηθείσζε κε ηελ εξγαζία.» (Φνηηεηήο 1) 

 

«Πξψηε επαθή κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη κε αλζξψπνπο. Απφθηεζε 

Δκπεηξηψλ.» (Φνηηεηήο 6) 

 

«Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απνθηηέηαη 

εξγαζηαθή/επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πνπ είλαη απαξαίηεην λα απνθηεζεί απφ 

λσξίο.» (Φνηηεηήο 16) 

 

«Πξέπεη νη θνηηεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε πξαγκαηηθή εξγαζία ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ψζηε λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία βγαίλνληαο ζηελ αγνξά  

εξγαζίαο, έρνληαο έλα επηπιένλ εθφδην». (Μέληνξαο 15) 

 

«Ννκίδσ φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο-ηξηεο λα απνθηνχλ εξγαζηαθή 

εκπεηξία έζησ θαη δηάξθεηαο κεξηθψλ κελψλ, θαζψο έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθαξκφζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο». (Μέληνξαο 1) 
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«Βνεζάεη ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο 

θνηηεηέο-ηξηεο γηα ηελ έμνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ησλ εκπεηξηθψλ 

γλψζεσλ πνπ απφθηεζαλ.» (Μέληνξαο 4) 

 

«Γηαθνξεηηθά δελ ππάξρεη επαθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο» (Μέληνξαο 17) 

 

  Έλαλ ηξίην ιφγν ζεζκνζέηεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο ππνρξεσηηθήο κε 

ηε κνξθή δχν εμακεληαίσλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο 

Φνηηεηέο, απνηειεί ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ηζνλνκίαο, θαζψο ν 

ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο, σο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Σκήκαηνο, 

δηαζθαιίδεη φηη φινη νη θνηηεηέο ζα «πεξάζνπλ» απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ζα 

κάζνπλ λα δνπιεχνπλ κε ζπλέπεηα, ζνβαξφηεηα θαη κεζνδηθφηεηα, ζα αμηνινγεζνχλ 

θαη παξάιιεια ζα σθειεζνχλ απφ απηή:  

 

«[…] ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα, δηφηη ην ππνρξεσηηθφ κηιάεη απφ κφλν ηνπ. 

Πξέπεη λα γίλεη. Σα παηδηά αλ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζ’ έλα 

δνκεκέλν ζχζηεκα πνπ ηφζα ρξφληα έρεη πάξα πνιχ θαιψο δεκηνπξγήζεη ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, δελ ζα έκπαηλαλ ζηε δηαδηθαζία λα ηελ θάλνπλ ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε θαη απηφ ζα ήηαλ κείνλ. Ο ππνρξεσηηθφο ινηπφλ ραξαθηήξαο 

δεκηνπξγεί ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε. Δίλαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Απηφ δεκηνπξγεί πιενλεθηήκαηα. Ο καζεηήο ζα κάζεη θαη δελ ζα ‘ινπθάξεη’ θαη 

ε θνίηεζε θαη ζηα Παλεπηζηήκηα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή. Δγψ πηζηεχσ φηη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ είζαη θνηηεηήο, είζαη θνηηεηήο θαη ζα έρεηο ππνρξέσζε λα 

θάλεηο απηφ πνπ ιέεη ην πξφγξακκα. Γηαθνξεηηθά δελ έρεη λφεκα. Γηαθνξεηηθά λα 

παο ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην.» (Δπφπηεο 2) 

 

«Ναη, πξέπεη, νπσζδήπνηε πξέπεη. […]. Βέβαηα, ζεσξψ φηη θαη ππνρξεσηηθή θαη 

λα κελ ήηαλ, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζα ήζειαλ, κάιινλ, λα έρνπλ απηή ηελ 

εκπεηξία, αιιά δελ πξέπεη λα η’ αθήλνπκε φια ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε ηνπο. 

Γειαδή αθφκε θη απηνί πνπ ζα έλησζαλ πην αλαζθαιείο θαη δελ ζα ηνικνχζαλ, 

γηαηί λα κελ σζήζνπκε λα ην θάλνπλ; Ναη, απφ ηε ζηηγκή πνπ φια, απ’ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε θαη ζεσξείηαη αο πνχκε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνηηεηέο πνιχ ρξήζηκε,  ζεκαληηθή, γηαηί λ’ αθήζνπκε αλνηρηφ ην πεξηζψξην 

θάπνηνη λα κελ πεξάζνπλ απφ ηελ πξαθηηθή; […] Ναη, πιενλεθηήκαηα, βέβαηα. 

Πξψηα απ’ φια ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο, φηη φινη θξίλνληαη θαη 

κε βάζε απηφ ην κάζεκα, αο ην πνχκε έηζη. Δλψ ζ’ άιιε πεξίπησζε, άιινη ζα ηα 

είραλ θη άιινη φρη. Άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη, ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο, 

λνκίδσ φηη ηνπο βνεζάεη θηφιαο λα ηελ αληηκεησπίζνπλ πην ζνβαξά νη θνηηεηέο 

ηελ Π.Α. Σν πξναηξεηηθφ ίζσο ζην κπαιφ ηνπο λα ιεηηνπξγνχζε θαη ιίγν. Δληάμεη, 

είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη κπνξεί λα κελ γίλεη, κπνξεί λα γίλεη θαιά ή λα κελ 
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γίλεη θαιά. Ννκίδσ φηη ηνπο βνεζά λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κε κεγαιχηεξε 

ζνβαξφηεηα θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ ζαλ λα είλαη, μέξσ γσ, ε πξψηε ηνπο 

επαγγεικαηηθή ζρέζε. Απηφ.» (Δθπαηδεπηηθφο -πλεξγάηεο) 

 

«Αλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή δχζθνια μεθηλάεη ν θνηηεηήο γηαηί θνβάηαη ηνλ θφξην 

εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ράλεη κηα κεγάιε επθαηξία γηα ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο» (Φνηηεηήο 5) 

 

«Τπνρξεσηηθή ψζηε λα αζρνινχληαη φινη νη θνηηεηέο (θαη απηνί πνπ δηζηάδνπλ)». 

(Φνηηεηήο 12) 

 

Ζ απφθηεζε, ε θαιιηέξγεηα θαη ε κεηαθνξά ζην πεδίν εθαξκνγήο γλσζηηθψλ, 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απνηειεί ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ Οξγαλσηψλ θαη ησλ Φνηηεηψλ έλαλ ηέηαξην ιφγν θαη ηαπηφρξνλα έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο:   

 

«Πνιιά. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά. Πξψηνλ, πξψηνλ είλαη φηη ν θνηηεηήο 

ππνρξενχηαη λα αζθεζεί θαη λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο κεηαθνξάο ηεο ζεσξεηηθήο 

γλψζεο ζην πεδίν ζηελ εθπαίδεπζε. Απηέο νη δεμηφηεηεο απνθηνχληαη κε ηελ 

άζθεζε. Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ φπσο γλσξίδνπκε ζεκαίλεη εμνηθείσζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κε ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε. Πνηεο βαζηθέο έλλνηεο, βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο αξρέο, κεζφδνπο, ζηξαηεγηθέο, ηερληθέο θηι. είλαη κέξνο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο. Οπφηε έρεη πιένλ ζπγθξηηηθφ σθέιεκα ν θνηηεηήο ζε ζρέζε κε 

θνηηεηέο άιισλ Σκεκάησλ, φηη έρεη απνθηήζεη δεμηφηεηεο. Απηφ είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ. Καη απφ θεη θαη πέξα πιένλ αζθείηαη ν θνηηεηήο θαη ζηελ απφθηεζε 

ηθαλνηήησλ, δειαδή. Πψο ελλννχκε ηηο ηθαλφηεηεο. Απφ εθεί θαη πέξα πιένλ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο ή λα επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ εθπαίδεπζε, είηε ελειίθσλ είηε καζεηψλ.» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο) 

 

«Δίλαη αλαγθαία, θαη πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή δηφηη ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ 

πξάμε, νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαιιηεξγνχληαη 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο» (Φνηηεηήο 9) 

 

 

Σέινο, κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζχκθσλα 

κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο Μέληνξεο, εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην ζχζηεκα 

απαζρφιεζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

αλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, θαη ε σθέιεηα είλαη 
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ακνηβαία ηφζν γηα ηνλ θνηηεηή φζν θαη γηα ηνλ θνξέα θαη ην Παλεπηζηήκην. Κη αλ 

ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη λα πξνζεγγίζεη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ν ζηφρνο απηφο 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, θαζψο ηα καζήκαηα έρνπλ 

απφ ηε θχζε ηνπο ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη βησκαηηθέο ή ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη επηδηψθεηαη, παξάιιεια 

κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Όια θαίλεηαη λα 

ζπκππθλψλνληαη ζηε θξάζε: «ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη ην ζρνιείν ηεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θνξείο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ Πξνγξακκάησλ Πξνπηπρηαθψλ 

θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ:  

 

«ζνλ θη αλ ην Παλεπηζηήκην πνπ ζηφρνο ηνπ είλαη λα πιεζηάζεη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ρσξίο Πξαθηηθή Άζθεζε. Σα καζήκαηα 

έρνπλ αξθεηφ ζεσξεηηθφ κέξνο φζν θη αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο βησκαηηθέο 

ή ζπκκεηνρηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη ην ζρνιείν 

ηεο εξγαζίαο. Γελ κπνξεί ην Παλεπηζηήκην πνπ έρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν -θαη 

κάιηζηα πάξα πνιιά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ βξηζθφκαζηε 

ζήκεξα νθείινληαη ζ’ απηή ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο εδψ ζηελ Διιάδα κε ην ζχζηεκα απαζρφιεζεο. Δπνκέλσο, γηα λα 

ππάξμεη απηή ε επαθή, Νν1 ζα ην έιεγα εγψ είλαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε. γηα λα 

ζπλδεζνχλ απηά ηα δχν, ηα δχν κεγάια ζπζηήκαηα γηα λα έρνπκε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Δπφπηεο:[…] Αιιά ηα κελχκαηα απηά (πνπ πξνέξρνληαη κέζσ ησλ θνηηεηψλ 

απφ ηνπο θνξείο) δελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλνλ γηα ηνπο ίδηνπο, πξέπεη κέζα απ’ 

απηνχο θαη εδψ πξέπεη ζα κπνξνχζα λα πσ, αο πνχκε, φηη κέζα απφ θάπνηεο 

εκεξίδεο, κέζα απφ θάπνηα πλέδξηα θηι. ζα κπνξνχζαλ απηά λα αμηνπνηνχληαη 

θαη απφ ην Σκήκα. Γειαδή, φιε απηή ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά, 

ζα κπνξνχζαλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ, φπσο ηελ παξνπζηάδνπλ, αιιά λα κπνξνχλ 

θαη λα ηελ αμηνπνηήζεη ην Σκήκα […] έηζη ψζηε ζην ζρεδηαζκφ πνπ ζα γίλεη, ηνλ 

κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζα θάλεη, αο πνχκε, ην 

Παλεπηζηήκην, λα κπνξεί λα ιάβεη ππφςε θη φινπο απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπο νπνίνπο ζα θέξνπλ ηα παηδηά κέζα απ’ απηή ηελ πξψηε γεχζε, αο πνχκε, θη 

απηή ηελ πξψηε επαθή κε ην επάγγεικα. […] Άξα λα πάξεη ηελ πιεξνθφξεζε θαη 

απφ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη απφ ηνπο θνξείο, δειαδή απηνχο νη νπνίνη δνπιεχνπλ 

κε ηα παηδηά.  

Δξεπλήηξηα: Σνπο Μέληνξεο.  

Δπφπηεο: Έηζη αθξηβψο, ηνπο Μέληνξεο, γηα λα καο πνπλ αθξηβψο πψο είδαλ ηα 

παηδηά, αλ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γη’ απηφ πνπ πήγαλ λα θάλνπλ θηι. απφ ηε κηα 

κεξηά θαη πψο ηα παηδηά είδαλ ζηε ζπλέρεηα απηή ηελ πξνζπάζεηα  

Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα.  
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Δπφπηεο: Απφ θεη κπνξνχλ λα βγνπλ πάξα πνιιά ζπκπεξάζκαηα θαη θπζηθά λα 

ηα ιάβεη ππφςε ζηνπο κειινληηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ ζα θάλεη ην Σκήκα. Γειαδή 

γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κηιάσ. Αιιά θαη γηα ην Μεηαπηπρηαθφ.» (Δπφπηεο 

3) 

 

«Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη δηαζχλδεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο.» 

(Μέληνξαο 13) 

 

«Γηαηί (ε Πξαθηηθή Άζθεζε) παξέρεη απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ πνξεία ελφο 

θνηηεηή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε.» (Μέληνξαο 7) 

 

«πκβάιιεη ηφζν ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζην 

θνηηεηή αιιά θαη ν θνξέαο ππνδνρήο θεξδίδεη απφ ηε ζχγρξνλε γλψζε πνπ 

θνκίδεη ν θνηηεηήο.» (Μέληνξαο 20) 

 

Αληίζεηε άπνςε εθθξάδεηαη απφ νξηζκέλνπο Φνηηεηέο θαη έλαλ Μέληνξα, 

θαζψο θαίλεηαη φηη ε Πξαθηηθή Άζθεζε δελ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ νη 

θνξείο δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ην αληηθείκελν πνπδψλ αιιά ην 

«πξνζεγγίδνπλ» ζε έλα επξχηεξν πιαίζην. Δπίζεο, ε πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζηε βάζε ηεο ζπλεηδεηήο θαη νηθεηνζεινχο επηινγήο ηνπ 

θνηηεηή, θαη φρη ηεο ππνρξέσζεο, εηδηθά εάλ θάπνηνο θνηηεηήο δελ έρεη επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο ηφηε ε ππνρξεσηηθή 

Πξαθηηθή Άζθεζε απνβαίλεη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη επηβαξπληηθή:  

 

«Γελ πηζηεχσ πσο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή γηαηί πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ 

θνξείο θαηάιιεινη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, νπφηε είλαη αλψθειν λα 

αλαισλφκαζηε ζε θνξείο πνπ είλαη πην «γεληθά» ζπλδεδεκέλνη κε ην αληηθείκελφ 

καο.» (Φνηηεηήο 11) 

 

«Έηζη ψζηε λα δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ εάλ ζέινπλ λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθέο ή πξαθηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.» 

(Φνηηεηήο 15) 

 

«ηελ πξαθηηθή πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ιφγσ ηεο ζέιεζεο ηνπ ηδίνπ θαη 

φρη λα ηνπ επηβάιιεηαη.» (Φνηηεηήο 20) 

 

«Γηαηί γηα θάπνηνλ θνηηεηή πνπ ε ζρνιή δελ ηνλ ελδηέθεξε ηειηθά (φπσο εγψ) ή 

πέξαζε ηπραία, ε θαη ζέιεη ΑΠΛΑ λα ηειεηψζεη θαη λα πάξεη ην πνιππφζεην ραξηί, 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλαγθαζηηθφ έξγν. Αλ θάπνηνο θνηηεηήο αγαπάεη ηε ζρνιή θαη 

ην αληηθείκελφ ηεο, κπνξεί λα ηελ επηιέμεη θαη ίζσο λα έρεη θάπνην bonus ζηελ 

βαζκνινγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ.» (Φνηηεηήο 23) 

 

«Πηζηεχσ πσο δε ρξεηάδεηαη, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ησλ 

θνηηεηψλ απηφ θαιιηεξγείηαη ππεχζπλα θαη νξζά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» 

(Μέληνξαο 8) 
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7.1.3.2. Γπζθνιίεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Οη δπζθνιίεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Οξγαλσηέο, πνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάγθε θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεηεο κεηαμχ θνηηεηψλ, επνπηψλ θαη 

Μεληφξσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζψο θαη κε νξηζκέλα 

νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ αθελφο απφ ηελ παξάιιειε πινπνίεζε 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη αθεηέξνπ απφ ηελ 

έιιεηςε ηκήκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε φινπο ηνπο θνξείο-

επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ παιηφηεξα θαίλεηαη λα έρνπλ μεπεξαζηεί ζήκεξα, 

θαη λα ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ελψ 

πξφβιεκα ζα απνηεινχζε ε αδπλακία, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο, δηνρέηεπζεο 

φισλ ησλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο ζε θνξείο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θάηη φκσο ην 

νπνίν δελ πθίζηαηαη. Δάλ πθίζηαην κία ηέηνηα δπζθνιία, ην Σκήκα ζα έπξεπε λα 

ιχζεη ην πξφβιεκα θαη λα βξεη θνξείο, ψζηε φινη νη θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

θαλνληθά ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε: 

 

«Δ ζηελ αξρή, λαη, ίζσο. Παιαηφηεξα ζέισ λα πσ έηζη ελλνψ ηελ αξρή. Αιιά 

ηψξα λνκίδσ φηη γίλεηαη, ν φινο ρεηξηζκφο ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη εμαηξεηηθά θαιά 

θαη θαλέλαο δελ είλαη δπζαξεζηεκέλνο, λνκίδσ φηη φινη είλαη επραξηζηεκέλνη θαη 

ηα παηδηά, θη εκείο νη δηδάζθνληεο θαη νη θνξείο πνπ δέρνληαη έηζη λα 

θηινμελήζνπλ, λα έρνπλ ηα παηδηά καο εθείλν ην δηάζηεκα.» (Δπφπηξηα 1) 

 

 «Πξνβιήκαηα ζα ππήξραλ κφλν εάλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζην Σκήκα λα 

δηνρεηεχζεη ηνπο θνηηεηέο ζε θνξείο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. ζν ππάξρεη 

απηή ε δπλαηφηεηα, λνκίδσ φηη πξνβιήκαηα φρη. Γειαδή αθφκε θη αλ θάπνηνη 

θνηηεηέο ληψζνπλε μέξσ γσ άβνια ή αλαζθαιείο θηι., πηζηεχσ φηη εθεί πξέπεη λα 

ππάξρνπλ νη δηαδηθαζίεο κεο ζην Σκήκα λα εληζρπζνχλ, φρη λα είλαη πξναηξεηηθή, 

ψζηε λα απνηξαπνχλ απ΄ ην λα ην θάλνπλ». (Δθπαηδεπηηθφο-πλεξγάηεο) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάγθε θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ: θνηηεηψλ, επνπηψλ θαη Μεληφξσλ, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηε δηνξγάλσζε κηαο Ζκεξίδαο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Σέινο, θαίλεηαη λα 
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ππάξρνπλ θάπνηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ηεηξαεηέο Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο παξάιιεια κε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Χο ιχζε 

πξνηείλεηαη ε κεηαθίλεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο δηάξθεηαο ελφο εμακήλνπ, σο 

εληαίαο δηαδηθαζίαο, κεηά ην πέξαο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, θαηά ην πξφηππν 

ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. Έλα δεχηεξν νξγαλσηηθήο θχζεο 

πξφβιεκα, πνπ κπνξεί σζηφζν λα απνδεηρζεί νπζηαζηηθφ, ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε 

ηκήκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε φινπο ηνπο θνξείο-επηρεηξήζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο. Χο ιχζε πξνηείλεηαη ε αλαδήηεζε εληφο ηνπ θνξέα-επηρείξεζεο ησλ 

κεκνλσκέλσλ ζηειερψλ (1-2) πνπ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο πεξηιακβάλεηαη ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ:   

 

«Δπφπηεο: Πξνβιήκαηα. Θα ήζεια φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαιχηεξνο 

ζπληνληζκφο θαη απφ πιεπξάο θαζεγεηή-θνηηεηή θαη απφ πιεπξάο Γξαθείνπ, αο 

πνχκε, Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε ηνπο θνξείο θηι. Ννκίδσ φηη ζ’ έλα κεγάιν βαζκφ, 

φκσο επηηπγράλεηαη, ζ’ έλα κεγάιν βαζκφ. Απιψο είλαη ζεκαληηθφ, απηή ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαη κέζα απφ θνηηεηέο θαη απφ ηνπο 

θνξείο θηι. ζα πξέπεη λα παίξλνπκε απηά ηα κελχκαηα θαη ην γξαθείν θαη εκείο 

ζαο επφπηεο θηι. θαη λα πξνζπαζνχκε έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε 

πξάγκαηα.[…] Καη ίζσο κηα εθδήισζε, θάηη πνπ λα κπνξνχλ ψζηε λα αθνχκε θαη 

ηνπο θνξείο, πψο είδαλ ηα παηδηά, ηη πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ εθεί ηα παηδηά, 

λα αληαιιάζζνπκε, λα ππάξρεη έλα […] έλα βήκα αληαιιαγήο απφςεσλ, πνπ ζα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκν θαη γηα ηνπο ίδηνπο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλίαο, αο πνχκε, ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ πληνληζηψλ εθεί ζην θνξέα αιιά 

λα παίξλνπκε θη εκείο ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ηη γίλεηαη εθεί έμσ πην θαιχηεξα». 

(Δπφπηεο 3) 

 

«Δξεπλήηξηα: Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο Π.Α.; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

Δπφπηξηα: Σα πιενλεθηήκαηα είλαη κεγαιχηεξα. Αιιά αλ ην ςάμνπκε, 

νξγαλσηηθά ίζσο, ιίγα ηα πξνβιήκαηα, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλδπαζκφ κε ηα 

καζήκαηα. ζν θη αλ έρνπκε πξνζπαζήζεη σο Σκήκα λα έρνπκε μερσξίζεη ηα δχν 

θαη νη κέξεο καζεκάησλ, απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, δηφηη ηα παηδηά 

καο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θη άιια καζήκαηα άιισλ εμακήλσλ πνπ 

πέθηνπλ πάλσ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. εκαληηθή είλαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

φπσο ηελ αηηηνινγήζακε, ζεκαληηθφ φκσο είλαη νη θνηηεηέο λα παξαθνινπζνχλ 

ηα καζήκαηά ηνπο. Απηά ηα θάπσο νξγαλσηηθά ζέκαηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα, ηα 

νπνία βέβαηα, ηα ζεσξψ ήζζνλνο ζεκαζίαο κπξνζηά ζην απνηέιεζκα ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. […]                         
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Δπφπηξηα: Ννκίδσ πσο λαη. Δάλ ππήξρε έλαο θχθινο Π.Α. θαζαξά θαη κφλν γηα 

ηελ Π.Α.  πνπ ινγηθά ζα ηελ ηνπνζεηνχζακε κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ, δελ 

ζα ππήξρε νξγαλσηηθφ ζέκα. 

Δξεπλήηξηα: Ίζσο δειαδή ζα κπνξνχζε λα κπεη ζην ηειεπηαίν εμάκελν. 

Δπφπηξηα: Δ, λαη. Γελ κπνξνχκε λα ην πνχκε ρσξίο λα ην έρνπκε δνθηκάζεη, αιιά 

θάπσο έηζη, κε βάζε θπξίσο ηελ εκπεηξία θπξίσο ησλ ΑΣΔΗ.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Τπεχζπλνο ΠΑ: Σα πξνβιήκαηα είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθά. Έρνπλ ζρέζε 

κε ηηο ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζην Σκήκα θαη ζην Παλεπηζηήκην γεληθφηεξα 

αιιά θαη ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ νη θνξείο. Γηφηη δελ δηαζέηνπλ φινη νη θνξείο, 

γξαθεία, Σκήκαηα εθπαίδεπζεο, κηινχκε γηα ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε  

ηαλ δελ δηαζέηεη έλαο θνξέαο ηκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή 

επηκφξθσζε, ή Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθεί πέξα πιένλ, ππάξρεη δπζθνιία, 

πξψηνλ, ζην λα δερηεί έλαλ θνηηεηή λα θάλεη Π.Α., αιιά θαη πέξα απ’ απηφ ε 

άιιε δπζθνιία είλαη νπζηαζηηθή. Γελ ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ηα 

ζηειέρε ηνπ θνξέα ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη επνκέλσο ζα 

κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ θαη ηνλ θνηηεηή ζηελ Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, απηή είλαη κηα δπζθνιία. […] ηαλ 

δελ ππάξρεη ηέηνην ηκήκα ζε νξηζκέλεο, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ έλα ή 

δχν ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νπφηε δεκηνπξγνχκε ζπλεξγαζία κε εθείλνπο.» 

(Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε έλαλ επφπηε ε κε εθαξκνγή κηθξνδηδαζθαιίαο θαηά ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί κία αδπλακία, θαζψο κέζσ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο 

θαιιηεξγνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο: 

 

 «Δ ζα πξέπεη, θαη λα ηνπο θάλεη λα βειηησζνχλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο θαη πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζπλερψο. Ίζσο 

εδψ είλαη έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπκε, πνπ δελ εθαξκφδνπκε 

κηθξνδηδαζθαιία, ε νπνία κηθξνδηδαζθαιία ζηνρεχεη ζε κία ή δχν δεμηφηεηεο 

θάζε θνξά, νπφηε κπνξείο κέζα απφ ηελ πξάμε λα βειηηψλνληαη νη δεμηφηεηεο, 

θάηη πνπ δελ γίλεηαη. Γηδάζθεηαη ε κηθξνδηδαζθαιία» (Δπφπηεο 2)  

 

7.1.4.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο θαη ην κνληέιν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Σν Οξγαλσηηθφ ρήκα πνπ πηνζεηείηαη ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ, ην Μνληέιν Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε επάξθεηα ηνπ 

ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ πξνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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Σν Οξγαλσηηθφ ρήκα, ζχκθσλα κε ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

θαη ζρεδηαζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεη γηα θάζε εμάκελν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ηελ επηινγή επφπηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηηεηή -αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

εμεηδίθεπζεο ηνπ θάζε επφπηε- ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μέληνξα ζρεδηάδεη ην 

πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ θνηηεηή, δειαδή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζα εκπιαθεί ν αζθνχκελνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη επνπηεχεη ηνλ 

θνηηεηή. Δπηπιένλ, ν επφπηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα εμεηδηθεπκέλα κέιε ηνπ Δηδηθνχ 

θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο 

πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο παξαθνινπζψληαο έηζη ηελ πνξεία ηνπ θνηηεηή. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζπλεπηθνπξνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, επηζθεπηφκελνη θάζε εβδνκάδα ηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ηελ εμέιημε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη λα βειηηψζνπλ ηπρφλ ειιείςεηο ή πξνβιήκαηα. 

Αθφκε, κε βάζε ην Οξγαλσηηθφ ρήκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξνβιέπεηαη 

ν νξηζκφο ελφο πληνληζηή
62

 αλά θαηεχζπλζε πνπδψλ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

καζήκαηνο θαη ζπληνλίδεη ηα κέιε ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαη ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε απηνί λα επηθνηλσλνχλ 

κε ηνπο θνξείο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Σέινο, ζην ίδην 

πιαίζην θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη Αλαηξνθνδνηηθέο 

πλαληήζεηο ζην Παλεπηζηήκην, νη νπνίεο κπνξεί λα πάξνπλ ηε κνξθή Ζκεξίδαο, κε 

ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε: θνηηεηψλ, 

Μεληφξσλ θαη Οξγαλσηψλ (επνπηψλ, κειψλ Δ.ΓΗ.Π. θαη απνζπαζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ηελ πνξεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηά ην ηξέρνλ δηάζηεκα. Σέινο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν Οξγαλσηηθφ ρήκα πξνβιέπεηαη ν Τπεχζπλνο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπλνιηθφ Πξφγξακκα θαη ησλ δχν 

θαηεπζχλζεσλ. Μάιηζηα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ε Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ 

Σκήκαηνο εληάρζεθε ζην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ θαη ζην πξφγξακκα ΔΠΑ:  

                                                             
62 Ο ζεζκφο ηνπ πληνληζηή θαηαξγήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα (απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 

θαη ηελ έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. θαη 

ην Διιεληθφ Γεκφζην πξφγξακκα ΔΠΑ) θαη ηελ επζχλε πιένλ ησλ δχν καζεκάησλ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηελ έρνπλ νη επφπηεο, ελψ ηελ επζχλε γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο 

ηελ έρνπλ ηφζν ηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. φζν θαη νη επφπηεο, νη νπνίνη απφ θνηλνχ είλαη δπλαηφλ λα 

δηνξγαλψλνπλ Ζκεξίδεο Αλαηξνθνδφηεζεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ηέινο 

ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.  
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«Ναη, ζχκθσλα κε ην ρήκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη είρα ηελ επζχλε εγψ γηα ην 

ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ ρήκαηνο, ε Π.Α. ε δνπιεηά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη ην εμήο 

κνληέιν: Ο θνηηεηήο επηιέγεη ηνλ επφπηε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη απηή ε 

επηινγή ζεκαίλεη φηη ζα ζπλεξγάδεηαη γηα έλα ή δχν εμάκελα, αλάινγα κε έλα 

επφπηε, κέινο ΓΔΠ, ν νπνίνο είλαη εηδηθφο ζην αληηθείκελν θαη ζα αλαιάβεη λα 

επνπηεχζεη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ θνηηεηή ζηνλ θνξέα. Σνλ θνξέα ηνλ 

επηιέγεη ν επφπηεο θαη παξαπέκπεη ηνλ θνηηεηή ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα. Ο 

επφπηεο ζε επηθνηλσλία πνπ έρεη κε ηνλ θνξέα επηιέγεη επίζεο θαη ηνλ Μέληνξα, 

κε ηνλ νπνίν ζα δνπιέςεη ν θνηηεηήο ηνλ νπνίν επνπηεχεη. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Μέληνξα, πιένλ, θαηαξηίδεηαη έλα πξφγξακκα άζθεζεο ηνπ θνηηεηή, ην νπνίν ζα 

αθνινπζήζεη ζε έλα εμάκελν θαη ν θνηηεηήο πιένλ αθνινπζεί απηφ ην πξφγξακκα 

ζπλνδεπφκελνο θαζεκεξηλά κε ηνλ κέληνξα ηνλ νπνίν  έρεη ζηνλ θνξέα. Ο 

επφπηεο επηζθέπηεηαη θαηά δηαζηήκαηα ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη παξαθνινπζεί εθ 

ηνπ ζχλεγγεο πψο πξνρσξά ην πξφγξακκα, πψο γίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ππάξρνπλ θαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ 

Σκήκαηνο, ηα Δ.Δ.ΓΗ.Π., ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο επφπηεο ηνπ Σκήκαηνο 

θαη επφπηεο, θνηηεηήο θαη Δ.Δ.ΓΗ.Π. ζπλεξγάδνληαη θαη νη ηξεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν εθπνλνχλ κε επζχλε ηνπ επφπηε. Βέβαηα, ππάξρνπλ 

θαη νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθείλνη πνπ αλαηξέρνπλ θάζε εβδνκάδα 

ηνπο θνξείο θαη επνπηεχνπλ εθ ηνπ ζχλεγγεο ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Π.Α., έηζη ψζηε 

λα κεηαθέξνπλ ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηνλ επφπηε θαη κέζσ απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο λα βειηηψλνληαη νη ειιείςεηο ή παξαιείςεηο ή αδπλακίεο ζε 

ππνδνκέο  θαη ιάζε. Βέβαηα, ν Μέληνξαο, νθείισ λα ην πσ, αλαιακβάλεη πιένλ 

λα ειέγρεη ηνλ θνηηεηή θαζεκεξηλά φζνλ αθνξά ηηο παξνπζίεο ηνπ, ηαθηηθέο ηνπ 

παξνπζίεο, ηνλ αθξηβή ρξφλν πνπ εξγάδεηαη θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη 

αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο θαη ζπληάζζεη εβδνκαδηαία έθζεζε ή ζπκπιεξψλεη 

έληππν εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο γηα ηνλ θνηηεηή. […] πληνληζηέο. Τπάξρνπλ 

ζπληνληζηέο, δελ ηνπο αλαθέξακε νη νπνίνη, γηα θάζε θαηεχζπλζε ππάξρεη έλαο 

πληνληζηήο Π.Α., ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ καζήκαηνο. Δπεηδή θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη δηδάζθνληεο είλαη πνιινί, ππάξρεη πληνληζηήο ινηπφλ γηα θάζε 

θαηεχζπλζε, πνπ επζχλεηαη εθείλνο γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο Π.Α., ζπκβάιιεη, 

ζπληνλίδεη ηα κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Π., ηνπο  απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, απηή είλαη ε 

αξκνδηφηεηά ηνπ λα θάλνπλ ηηο αλάινγεο επηθνηλσλίεο κε ηνπο θνξείο, αλαδεηά 

θαη αλεπξίζθεη θνξείο φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ή φηαλ έλαο θνξέαο  ζηακαηάεη λα 

ζπλεξγάδεηαη, ζπληνλίδεη αθφκε θαη ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ 

γίλνληαη ζην Σκήκα. Ζκεξίδεο ηηο ιέκε, νπφηε θαινχκε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ θνξέσλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ επνπηψλ γίλεηαη κία 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ εμακήλνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νπφηε 

πιένλ, απνθνκίδνπλ νη θνηηεηέο θαη ηα κέιε ΓΔΠ θαη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ Π.Α. κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην πξφγξακκα ηεο Π.Α. πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. […]  Ο Τπεχζπλνο, ν νπνίνο, ηψξα έηζη 

φπσο εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα, θέξεη ηελ επζχλε γηα ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα 

ηεο Π.Α. πνπ αθνξά θαη ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη ηα δχν εμάκελα. […] Δπεηδή ε 
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Π.Α. γίλεηαη κε επηδνηήζεηο πξνγξακκάησλ θηι., βάδεη θάπνηνο ηελ επζχλε απηψλ 

ησλ πξνγξακκάησλ. Καη ε Π.Α. εληάζζεηαη πιένλ κέζα ζην Πξφγξακκα ηνπ 

Ηδξχκαηνο, αιιά απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηαηί πξψηε θνξά κπήθακε ζην 

ΔΠΔΑΚ θαη κεηά κπήθακε ζην ΔΠΑ, ελψ παιηφηεξα ρσξίο λα είκαζηε 

εληαγκέλνη νχηε ζην Ίδξπκα ε Π.Α. δελ ήηαλ εληαγκέλε ζην Ίδξπκα, νχηε ζε 

πξνγξάκκαηα.» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο, ην 

ππάξρνλ χζηεκα πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο 

ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηνχλ ηφζν ε Παηδαγσγηθή φζν θαη νη Κνηλσληθέο 

επηζηήκεο ζε άιια ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ειιείςεηο πνπ 

εληνπίδνληαη θαη κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ,  

αθελφο, ηελ επάξθεηα ησλ θνξέσλ σο εμσγελήο παξάγνληαο, θαη θπξίσο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη 

αθεηέξνπ ηελ έιιεηςε επαξθνχο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Σκήκα γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ, σο ελδνγελήο παξάγνληαο:  

 

«Γέζηε, ην ππάξρνλ, ζα κπνξνχζα λα πσ, πεξηέρεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο, φιεο ηηο 

απαληήζεηο, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα. 

ηεξίδεηαη πάλσ ζε ζεσξεηηθέο αξρέο, ζε παηδαγσγηθέο αξρέο, παηδαγσγηθέο 

επηζηήκεο αιιά θαη ηεο ςπρνινγίαο αιιά θαη άιισλ Ηδξπκάησλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ, φπσο είλαη ε Κνηλσληνινγία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε, ζεσξεηηθά 

λνκίδσ φηη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο. ζνλ αθνξά φκσο, ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία/εθαξκνγή εθεί ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππνιείπεηαη ζε αξθεηνχο 

ηνκείο, θαη απηφ νθείιεηαη, πξψηνλ, ζηελ αδπλακία πνπ είπακε πξσηχηεξα φηη δελ 

ππάξρνπλ θνξείο ζηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ Σκήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο, δπζθνιεπφκαζηε λα 

βξνχκε. ηξεθφκαζηε θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ έρνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

εθαξκφδνπλ γηα ηα ζηειέρε ηνπο (ηειέθσλν, δηαθνπή) είηε γηα άιια άηνκα 

απαζρνινχκελνπο. Τπάξρνπλ δεκφζηνη θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

γηα ηα ζηειέρε ηνπο ή έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο φπσο ν ΟΑΔΓ, ν νπνίνο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Με απηνχο ηνπο θνξείο ζπλεξγαδφκαζηε. ε απηνχο ηνπο θνξείο ζεσξψ φηη ε Π.Α 

πάεη θαιχηεξα. ηηο ηδησηηθέο επηρείξεζεο είλαη δχζθνιν λα βξνχκε αλάινγνπο 

θνξείο κε αλάινγα ηκήκαηα. 

Σν δεχηεξν είλαη φηη δελ έρνπκε ππνδνκέο ζην Σκήκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

έρνπκε έλα Δ.Δ.ΓΗ.Π. γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Ννκίδσ φηη δελ επαξθεί.» 

(Τπεχζπλνο ΠΑ) 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ επάξθεηα ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, απηφ 

ραξαθηεξίζηεθε απφ κέξνο ησλ Οξγαλσηψλ σο επαξθέο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πλερνχο Δθπαίδεπζεο, απφ ηκήκα ηνπο σο αλεπαξθέο, θαζψο απαηηείηαη αθφκε έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο γηα ηηο επηζθέςεηο ζηνπο θνξείο, ελψ εθθξάζηεθε θαη ε 

άπνςε  φηη ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο, ε θαηεχζπλζε απηή 

ππνεθπξνζσπείηαη, νπφηε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ επαξθεί: 

 

«Με ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο, αλ εμεηάζνπκε ηα πξάγκαηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηηεηψλ νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε, λνκίδσ φηη 

επαξθεί. Αιιά απηή ε θαηάζηαζε είλαη πξνζσξηλή.» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Σψξα κε βάδεηε λα κηιήζσ γηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο. Δάλ κηιάκε 

γηα φιν ην Σκήκα πξνθαλψο θαη δελ επαξθεί, εάλ κηιάκε γηα ηε πλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ είλαη πνπ ππνεθπξνζσπείηαη λα ην πσ 

έηζη, ζε πιεζπζκφ, πιήζνο θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηφηε επαξθεί λαη, ζ’ απηή ηε 

ρξνληθή θάζε πνπ κηιάκε.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«ζνλ αθνξά ηε .Δ. επαξθεί. Γη’ απηή ζα κηιήζσ. Ναη, δειαδή κε ηα δεδνκέλα 

ηα ζεκεξηλά, επαξθεί». (Δπφπηξηα 1) 

 

Καιφ ζα ήηαλ λα εληζρπζεί ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε έλαλ επφπηε, 

παξά ην γεγνλφο φηη ην πξνζσπηθφ αληαπνθξίλεηαη κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα,  

εμαηηίαο ηφζν ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ, φζν θαη 

ηεο βαξχηεηαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα απμεζεί: 

 

«Δ, φρη, δελ λνκίδσ φηη επαξθεί. […] γηαηί δελ κπνξεί λα ηα θάλεη έλαο άλζξσπνο 

φια απηά. Να πάεη ζηνπο θνξείο, λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο θνξείο, λα θάλεη 

πξάγκαηα, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνηηεηέο θ.ιπ. Ννκίδσ θαιφ ζα ήηαλ, αλ θαη 

γίλεηαη εμαηξεηηθή δνπιεηά. […]. Δπνκέλσο ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξρεη έλα αθφκε 

άηνκν λα πάεη ζηνπο θνξείο. Σψξα έλα άηνκν πνχ λα πξσηνπάεη έηζη. Απ’ απηήλ 

ηελ άπνςε. Καη πξέπεη λα δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ην Σκήκα ζηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη πνιχ βαζηθφ ζηηο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ.» 

(Δπφπηεο 3) 
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Σέινο, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ είλαη ε παξάκεηξνο εθείλε ν νπνία θάζε θνξά 

θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη, 

δεδνκέλνπ φηη εθηηκάηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πλερνχο Δθπαίδεπζεο εμαηηίαο αλάινγεο αχμεζεο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζπλάγεηαη φηη ζα ππάξμεη θαη 

αλάγθε αχμεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα αχμεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ίδξπζεο ελφο Δξγαζηεξίνπ Δθπαηδεπηηθψλ 

Δθαξκνγψλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο: 

 

«[…] Πεξηκέλσ εγψ φηη ζηα επφκελα ρξφληα έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ 

πνπ ζα ζηξαθεί πξνο ηελ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη ζα ππάξμνπλ θαη ζέζεηο 

απαζρφιεζεο, νπφηε πιένλ, ππάξρεη αλάγθε θη άιινπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, πέξα απ’ απηφ ρξεηαδφκαζηε πξνζσπηθφ ην νπνίν λα αλαιάβεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

αιιεινγξαθία, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, αιιά δελ κπνξψ λα ηελ νλνκάζσ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, είλαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημε, ζέινπκε λα θάλνπκε 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ, ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, π.ρ. ε νξγάλσζε ησλ αλαηξνθνδνηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ζπλαληήζεσλ πνπ θαη δελ ηηο βάιακε πξσηχηεξα, 

πξέπεη λα γίλνληαη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο,  ρξεηαδφκαζηε πξνζσπηθφ, ην 

νπνίν ρεηξίδεηαη φια απηά ηα πξάγκαηα θαη έλαλ ηδηαίηεξν ρψξν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σψξα έρνπκε έλα ππνηππψδεο εξγαζηήξην 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ην νπνίν είλαη γηα ηελ Π.Α. αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

γηα άιινπο ζθνπνχο θαη νπσζδήπνηε απηφ δελ επαξθεί. Ίζσο ζην κέιινλ, 

ρξεηαζηεί ζην κέιινλ έλα εξγαζηήξην θαιχηεξν θαη λα ην αλαγλσξίζνπκε ζεζκηθά 

θαη ζην νπνίν θαη ζα αλήθνπλ ηα ζηειέρε απηά ή κάιινλ ζα εληαρζνχλ θαη ζα 

έρεη θαη ηελ ππνδνκή, ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Π.Α. Έηζη ην είρακε ζρεδηάζεη, ηνπιάρηζηνλ, αιιά δελ πξνρψξεζε γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο.»(Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Σψξα απηφ θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ θάλνπλ 

Πξαθηηθή Άζθεζε, πηζηεχσ. Αλάινγα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ δελ είλαη ζηαζεξφο, δειαδή αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ 

πξέπεη λα νξίζνπκε θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα αζρνινχληαη κ’ απηφ.» 

(Δθπαηδεπηηθφο-πλεξγάηεο) 
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Σν κνληέιν ηνπ Μέληνξα (Mentoring) απνηειεί γηα ηνλ Τπεχζπλν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη ζρεδηαζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην ζχζηεκα ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη ε 

κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηνλ «επαγγεικαηία ηεο πξάμεο» ζηνλ «άπεηξν θνηηεηή», 

ε νπνία ζα ζπληειέζεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή κέζα απφ ηελ 

άζθεζή ηνπ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηνπ. Δηδηθφηεξα: 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Mentoring, γηα ηε εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ ζηελ πξάμε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

ηελ θχξηα επζχλε θέξεη ν Μέληνξαο, έλαο έκπεηξνο επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο είλαη 

εμεηδηθεπκέλνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη -κέζα απφ ηελ ζπλερή θαη ζπλεπή θαζνδήγεζε ηνπ 

θνηηεηή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο- λα κεηαθέξεη ζηνλ «άπεηξν» θνηηεηή ηηο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ν ίδηνο δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα «πεξάζεη» απφ 

ηε ζεσξεηηθή ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο. Ο βαζκφο επηηπρίαο ηεο κεηαθνξάο απηήο θαζψο θαη ν 

βαζκφο σθέιεηαο ηνπ θνηηεηή απφ ηελ φιε δηαδηθαζία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φζν θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Μέληνξα. Όζν πεξηζζφηεξν 

θαηαξηηζκέλνο θαη έκπεηξνο είλαη ν Μέληνξαο ηφζν κεγαιχηεξε θαη πην 

εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζα απνθηήζεη ν θνηηεηήο: 

 

«Λέκε ηψξα ζεσξεηηθά φηη εθαξκφδνπκε ην κνληέιν ή ην ζχζηεκα Mentoring, 

δειαδή έλα ζχζηεκα, φπνπ γεληθφηεξα είλαη γλσζηφ θαη εθαξκφδεηαη. Γειαδή, 

απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Mentoring, φηη έλαο έκπεηξνο ελήιηθνο, 

επαγγεικαηίαο, εμεηδηθεπκέλνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

αλαιακβάλεη λα αζθήζεη έλαλ θνηηεηή κέζα ζηνλ θνξέα θαζεκεξηλά αλάινγα κε 

ην πξφγξακκα εκπιέθνληαο ηνλ θνηηεηή κέζα ζηε δηαδηθαζία. Γειαδή ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηελ εθαξκνγή, ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ γίλνληαη θαη φπνπ ν θνηηεηήο πιένλ 

εξγάδεηαη θαζεκεξηλά καδί κε ηνλ έκπεηξν ελήιηθν, ν νπνίνο κεηαθέξεη ηε δηθή 

ηνπ γλψζε θαη εκπεηξία ζηνλ ‘άπεηξν’ θνηηεηή, αιιά ζην πεδίν εθαξκνγήο. Καη 

εμαξηάηαη απηφ απφ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία, ηελ νπνία έρεη ην 

ζηέιερνο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ θνηηεηή. ζν πην θαηαξηηζκέλνο θαη έκπεηξνο 

είλαη ηφζν θαιχηεξα κπνξεί λα αζθήζεη ηνλ θνηηεηή.» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 
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χκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν θνηηεηήο θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θνξέα
63

, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ελψ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηαζέηεη ζηνλ επφπηε κία ηειηθή εξγαζία, 

ζηελ νπνία ζπζηεκαηνπνηεί ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, νξγαλψλνληαο ην πιηθφ ην νπνίν 

ζπγθέληξσζε, θαη ε νπνία (εξγαζία) απνηειεί θαη έλα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ηνπ θνηηεηή ζην κάζεκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 

 

«Ο δε θνηηεηήο θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά θαζεκεξηλά απηά ηα νπνία εθαξκφδεη 

ζηνλ θνξέα. Οπφηε, πιένλ, έρεη  κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη έλα πιηθφ ζην 

ηέινο γηα λα θάλεη ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ έθζεζε απηή ζπληάζζεηαη κε πιηθφ ην νπνίν έρεη 

ζπγθεληξψζεη ν θνηηεηήο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί, ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη επηπιένλ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην πιηθφ ην 

νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, εθαξκνζηεί θηι. Καη ε έθζεζε ζπληάζζεηαη κε ηελ 

επνπηεία ηνπ επφπηε. Οπφηε πιένλ κ’ απηήλ ηελ έθζεζε, ηε ιέκε εξγαζία, έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν φγθν, είλαη ζρεηηθά επκεγέζεο, αμηνινγείηαη ν θνηηεηήο. Οπφηε ν 

επφπηεο αμηνινγεί ηελ φιε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή θαη ηελ έθζεζε πνπ έρεη 

ζπληάμεη θαη παίξλεη έλαλ γεληθφ βαζκφ ν νπνίνο κεηξάεη σο βαζκφο καζήκαηνο» 

(Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

7.2 Τινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Ζ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο, φπσο είλαη νη πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο, ε 

εθπφλεζε εξγαζίαο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα απφ ην Σκήκα ΔΚΠ, νη θνξείο 

πινπνίεζεο, νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο θαη ην αληηθείκελν Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

 

                                                             
63 Ο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη εηδηθά έληππα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η & ΗΗ: α) ην 

Παξνπζηνιφγην, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ Μέληνξα ζηνλ θνξέα θαη ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη νη εκέξεο θαη ψξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, β) ην Φχιιν Καηαγξαθήο Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ θνηηεηή (ή Ζκεξνιφγην), ζην νπνίν θσδηθνπνηνχληαη επηγξακκαηηθά νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θνηηεηή ζηε δηάξθεηα θάζε εκέξαο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη γ) ην Φχιιν Καηαγξαθήο 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Φνξέα, ην νπνίν απνηειεί έλα εηδηθφ Φχιιν Παξαηήξεζεο ζην νπνίν ν θνηηεηήο 

ζεκεηψλεη, ζηαδηαθά, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξέα (π.ρ. λνκηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ή 

δηαδηθαζία πκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θιπ).  
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7.2.1. Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο 

Οη πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο
64

 ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζε, ζχκθσλα κε 

ηνπο εκπιεθνκέλνπο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο, θαζψο έρνπλ ραξαθηήξα ελεκέξσζεο 

γηα ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα, απνηεινχλ κέζν παξνπζίαζεο 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο θαη κέζν επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ κέζν ειέγρνπ ηεο 

πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ θαη άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πνξεία 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη εξγαιείν επηινγήο θνξέα Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο -γλσζηνχο 

θαη άγλσζηνπο- θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο πνπ απηνί αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ Διιάδα εθπιεξψλεηαη κέζσ ησλ 

Αλαηξνθνδνηηθψλ πλαληήζεσλ. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ «αλαπιεξψλεηαη» ζε 

κεγάιν βαζκφ ν ειιηπήο ρξφλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο –αλ απηφο ζεσξείηαη ειιηπήο, 

φπσο θαηαδείρζεθε ζε άιιν ζεκείν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο- ιφγσ ηεο 

«ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο» πνπ δηνρεηεχεηαη απφ θάζε θνηηεηή πξνο φθεινο ηφζν 

ηνπ ίδηνπ φζν θαη ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπ: 

 

«Δίλαη θαιέο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο/ δηδάζθνληεο, δηφηη 

απνθηνχλ κηα ζθαηξηθή, κία ζπλνιηθή εηθφλα νη θνηηεηέο ηνπ ηη γίλεηαη πξψηνλ 

ζηνπο θνξείο, κε ηη αζρνινχληαη νη ζπκθνηηεηέο ηνπο, πνηα αληηθείκελα 

πξνρσξνχλ […]» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Ναη, λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηαηί είλαη κηα ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία 

θαη ησλ άιισλ βγαίλεη ζ’ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο. Δάλ, απηφ πνπ ιέγακε αξρηθά, ν 

ρξφλνο κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξνο, απηφ αο πνχκε, αλαπιεξψλεηαη ζ’ έλα 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο, γηαηί αθνχλ ηηο εκπεηξίεο 

θαη ησλ άιισλ πνπ είλαη ζε θάπνηνλ άιιν θνξέα πνπ κπνξεί λα είλαη θαη πνιχ 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε θαη λνκίδσ 

κπνξνχλ απφ θεη λα αμηνπνηήζνπλ πνιιά ζηνηρεία. Έηζη, είλαη κηα ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο, ε νπνία δηνρεηεχεηαη ζ’ απηνχο, άξα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ.» (Δθπαηδεπηηθφο- πλεξγάηεο) 

                                                             
64 ε φ,ηη αθνξά ηηο Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο, απηέο ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ 

ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθελφο επεηδή ε δηάξζξσζε, ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ε 

ζπρλφηεηά ηνπο απνηειεί κηα θαηλνηνκία πνπ εηζήρζε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη εθαξκφδεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη αθεηέξνπ επεηδή έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Οξγαλσηψλ (π.ρ. 

Δπφπηξηα 1, Δπφπηξηα 4, Δπφπηεο 3, Τπεχζπλνο ΠΑ, θιπ) σο έλα ζεηηθφ ζεκαληηθφ δνκηθφ ζηνηρείν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 
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«Δίλαη απαξαίηεηεο (νη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο) γηαηί γίλεηαη γλσξηκία κε 

θνξείο πνπ ίζσο δελ γλσξίδακε. Έηζη γλσξίδνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ 

πνπ ίζσο ρξεηαζηεί θάπνηα ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ή λα σθειεζνχκε απφ 

απηέο.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Υξεηάδνληαη (νη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο) γηα λα έρνπλ νη θνηηεηέο κηα 

εηθφλα απφ αξθεηνχο ρψξνπο εξγαζίαο […]» (Φνηηεηήο 8) 

 

Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε, κέζσ ησλ πλαληήζεσλ επηηειείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ γηα ηελ πνξεία ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ 

ζεκείσλ ηεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο ησλ αξλεηηθψλ ζεκείσλ 

(δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε). Μάιηζηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, 

κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ επνπηψλ θαη θάπνηε λα παίξλνπλ ηε κνξθή Ζκεξίδαο κε 

ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ βήκα αληαιιαγήο 

απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ: Φνηηεηψλ, Μεληφξσλ θαη Οξγαλσηψλ. 

Δπίζεο, νη πλαληήζεηο πξνβάιινληαη σο έλα κέζν ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ πνπ 

ζεκεηψλνπλ νη θνηηεηέο ζηελ εθπφλεζε ηεο ηειηθήο ηνπο εξγαζίαο, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ηπρφλ απνξηψλ θαη πξνβιεκάησλ, 

πξνηνχ απηά παγησζνχλ, θαη παξάιιεια θαζνδεγνχληαη θαιχηεξα νη θνηηεηέο ζηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο. Αθφκε, νη πλαληήζεηο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά πξνο ηνλ θνηηεηή θαηά ηελ επηινγή ηνπ θνξέα ηεο επφκελεο 

θάζεο ηεο πξαθηηθήο (Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ). Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη 

Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ πην νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο: 

 

«Απηφ είλαη κηα εμαηξεηηθή κία πνιχ θαιή επαθή θαη πάξα πνιχ θαιφ δηφηη 

αθνχλε ηα παηδηά ην ηη  δειαδή καο κεηαθέξνπλ φιε απηή ηελ εκπεηξία πνπ είραλ 

ζηνπο θνξείο θαη λνκίδσ φηη είλαη έηζη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα μέξνπκε αθξηβψο 

ηη γίλεηαη εθεί δειαδή ζηνπο θνξείο, δηφηη θπζηθά ηα παηδηά. Δδψ ζα πξέπεη λα 

βιέπνπκε επίζεο θαη θάπνηα γίλεηαη ζπδήηεζε κέζα απ’ ηε ζπδήηεζε βιέπνπκε 

ηφζν ηα ζεηηθά ζεκεία φζν θαη ηα αξλεηηθά, θαη ην ζεκαληηθφ είλαη λα κπνξνχκε 

λα βειηηψζνπκε απηά ηα αξλεηηθά έηζη ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ 

θαιχηεξα απηή ηελ εκπεηξία πνπ παίξλνπλ. […]» (Δπφπηεο 3) 

 

«[…] θαη απνθηνχλ έλα θαιφ feedback, κία θαιή αλαηξνθνδφηεζε, νπφηε 

νινθιεξψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη, εάλ 
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είλαη δπλαηφλ θάζε εβδνκάδα γηαηί εθ απηψλ εθ απηψλ, πξνιακβάλνπκε θαη 

νξηζκέλα ζθάικαηα, γίλνληαη δηνξζψζεηο ιαζψλ θαη κία αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

Ννκίδσ φηη παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν […]» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Απηέο θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη πάξα πνιχ ζεηηθέο θαη θαηά ηε γλψκε κνπ ζα 

έπξεπε λα γίλνληαη ζην πιαίζην Ζκεξίδαο, δειαδή ε δηνξγάλσζε λα έρεη 

κεγαιχηεξε δεκνζηφηεηα, λα έρνπκε θαη εθπξφζσπν θνξέσλ. Έπξεπε ην 

Παλεπηζηήκην λα ην νξγαλψλεη έηζη. Κάπνηε είρακε έηζη παιηφηεξα, ην 

πξνέβιεπαλ θαη ηα πξνγξάκκαηα απηφ κε ηα νπνία ππνζηεξίδεηαη ε Π.Α., ψζηε 

θαη νη θνξείο λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θνηηεηψλ θαη λα δνπλ θαηά πφζν 

εκείο επηηπγράλνπκε ηε ζχδεπμε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Έρνπλ κεγάιε 

βαξχηεηα. πσο κεγάιε βαξχηεηα έρνπλ θαη νη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο 

πνπ θάλνπκε κε ηνπο θνηηεηέο» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Γειαδή δε ζα πξέπεη λα αξθεζηνχκε ζ’ έλα επφπηε. Καη φινη πξέπεη λα 

πξνζθέξνπκε. Καη ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη φινη λα έρνπλ ιφγν. 

Γηαηί ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζε κία δηεπηζηεκνληθή επνρή. Γελ κπνξεί έλα άηνκν 

λα θαζνδεγήζεη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ νχηε θαη ηε ζεσξία, ζα 

έιεγα.» (Δπφπηεο 2) 

 

«Δίλαη έλαο ηξφπνο λα βιέπνπκε πνχ «βξηζθφκαζηε». Δίλαη έλαο ηξφπνο λα 

δηαηππψζνπκε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα.» (Φνηηεηήο 9) 

 

«Ννκίδσ είλαη γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη έλαο έιεγρνο απφ ην Παλεπηζηήκην γηα ην 

ηη γίλεηαη ζηελ πξαθηηθή. Ίζσο γηα παξάδεηγκα λα βειηησζνχλ θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο. Καη γηα λα ιχλνληαη απνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θνηηεηέο 

ζηελ πνξεία.» (Φνηηεηήο 14) 

 

«Ναη. Γηαηί θπξίσο ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα ζπλερίζνπλ θαη ηνλψλνπλ μαλά 

φιε ηε δηαδηθαζία. Αθφκα, επεηδή βνεζνχλ ζην λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ν 

θνηηεηήο, ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε πξέπεη λα 

ζπλερίζεη […].» (Φνηηεηήο 15) 

 

« […] πκβάιινπλ ζηελ επηινγή θνξέα γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο πξαθηηθήο.» 

(Φνηηήηξηα 10) 

 

  

εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αλαηξνθνδνηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ σο βήκαηνο αξρηθά θαηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ βηψκαηνο θάζε 

θνηηεηή, κέζσ ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαζψο θαη ελφο 

πεδίνπ πξφζθνξνπ γηα ηελ αλάπηπμε επγελνχο άκηιιαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη 

παξάιιεια αλάπηπμεο δεμηνηήησλ παξνπζίαζεο θαη έθζεζεο κπξνζηά ζε θνηλφ.  Ζ 
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παξνπζίαζε ηνπ θνξέα θαη ε ζρεηηθή αμηνιφγεζή ηεο ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν θαη σο 

δέζκεπζε γηα πνηνηηθφηεξε δνπιεηά θαη θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε. Δπίζεο ε φιε 

δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζην λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλνο ν θνηηεηήο ζηνλ ζηφρν, 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλνληαη θαη αλαπηχζζνληαο έηζη θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ιίγν πεξηζζφηεξν:  

 

«Δίλαη εμαηξεηηθέο. Δίλαη ελζνπζηαζκέλα ηα παηδηά απ' απηφ. Γελ είλαη κφλν ε 

κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ, ηεο εκπεηξίαο απφ ηνλ θνξέα. Γη’ απηφ είπα 

εκπινπηηζκέλεο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ζεκαληηθή θη απηφ ε κεηαθνξά 

ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο. Πξψηε θνξά θάζνληαη θαη θαηαζέηνπλ θάηη πνπ 

βίσζαλ, πνπ πινπνίεζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζε έλα θνξέα εθηφο. Πψο λα ην πνχκε; 

Έηζη ζπλαγσλίζηεθαλ ζε θάηη, εθηέζεθαλ ζε θάηη θαη βγήθαλ ληθεηέο. Κη απηφ 

είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ. Άιισζηε βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη θνξείο είλαη 

ελζνπζηαζκέλνη απφ ηα παηδηά θαη ηα παηδηά είλαη ελζνπζηαζκέλα απφ ηνπο 

θνξείο.» (Δπφπηξηα 1) 

 

«Ναη, είλαη θη απηφ έλα επηπξφζζεηα ζεηηθφ ζηνηρείν. Δ, ηα παηδηά δεζκεχνληαη 

έηζη, ιίγν παξαπάλσ, θαη λα θάλνπλ θαιχηεξε δνπιεηά εθεί πνπ βξίζθνληαη, 

δειαδή ππάξρεη κία ζρεηηθή αμηνιφγεζε ζηελ παξνπζίαζε. Τπάξρεη θαη ην 

ζηνηρείν ηεο επγελνχο άκηιιαο, λα ην πνχκε έηζη, λα παξνπζηάζσ ην θνξέα κνπ, 

εηδηθά εάλ είκαη επραξηζηεκέλνο/ε, φζν θαιχηεξα γίλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

είλαη πνιχ πην ζπγθεληξσκέλνο ζην ζηφρν γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πάεη ζην θνξέα, 

παξαηεξψληαο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη θαη έηζη 

αλαπηχζζνπλ έζησ θαη ιίγν πεξηζζφηεξν ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη κε απηφ ην 

θίλεηξν. Γηα κέλα είλαη έλα επηπιένλ θίλεηξν πνπ ηνπο δίλεηαη θαη γηαηί φρη; 

Δίλαη θαιφ. Σα παηδηά πνιιέο θνξέο είλαη θνξησκέλα θαη κε καζήκαηα θαη είλαη 

έλαο πην ζεσξεηηθφο, φρη ζεσξεηηθφο πην καζεηνθεληξηθφο  ηξφπνο, λα ην πσ 

έηζη, έρεη φκσο θαη ηα ζεηηθά ηνπ. πσο απηά πνπ είπακε.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Οη Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο ζπληζηνχλ επίζεο γηα ηνπο θνηηεηέο έλα 

κέζν παξνπζίαζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, δειαδή 

ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κέζσλ 

πινπνίεζήο ηεο αιιά θαη κέζν θαζνδήγεζεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο:  

 

«Πνιχ, γλσξίδνπκε ζε βάζνο φια ηα ζηάδηα ηεο πξαθηηθήο, θαζνδεγνχκαζηε 

ζπλερψο κε απνηέιεζκα λα κελ μεθεχγνπκε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Α.» 

(Φνηηεηήο 5) 

 

«Ναη, δηφηη ππάξρνπλ θάπνηα δηαδηθαζηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ δηεπθξίλεζεο.» (Φνηηεηήο 11) 
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«Ναη, είλαη απαξαίηεηεο, γηαηί απνηεινχλ εξγαιείν θαζνδήγεζεο γηα ηνπο 

αζθνχκελνπο.» (Φνηηεηήο 16) 

 

Δμαηηίαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

πξνσζνχλ, νη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο πξνβάιινληαη γηα ηνπο θνηηεηέο σο έλα 

απαξαίηεην κέζν επίηεπμεο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη γφληκεο ζπλεξγαζίαο 

ηφζν κεηαμχ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη Οξγαλσηψλ φζν θαη ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ 

ηνπο:  

«Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεηε. Ζ επηθνηλσλία, ε πξνζπκία θαη ε ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε ήηαλ νπζηαζηηθή θαη πνιχ ρξήζηκε.» (Φνηηεηήο 1) 

 

«Γηαηί ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ζπλελλφεζε θαη θαζνδήγεζε [...]»   

 (Φνηηεηήο 9) 

 

  «Δίλαη δηαδξαζηηθέο [...]» (Φνηηεηήο 10) 

 

«Δίλαη απαξαίηεηεο ιφγσ θπξίσο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα 

(αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

παξνπζία ηνπο ζηνπο θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο).» (Φνηηεηήο 13) 

 

 

7.2.2. Δξγαζίεο θνηηεηψλ 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ πξνβάιιεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

εθπφλεζεο ηειηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηα νθέιε θαη νη δπζθνιίεο ηεο παξνπζίαζε 

ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

7.2.2.1. Δθπφλεζε εξγαζίαο 

Ζ εθπφλεζε ηειηθήο εξγαζίαο65 κε ηελ ππάξρνπζα κνξθή θξίλεηαη απαξαίηεηε 

απφ κέξνο ησλ θνηηεηψλ, απφ άιιν ηκήκα ησλ θνηηεηψλ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, 

ελψ ζχκθσλα κε έλα ηξίην κέξνο ζα πξέπεη λα πάξεη κία άιιε κνξθή. Δηδηθφηεξα: 

Ζ κνξθή πνπ ήδε έρεη ε εξγαζία, κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θνξέα θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζε απηφλ66,  ραξαθηεξίζηεθε θαηάιιειε απφ κέξνο 

ησλ θνηηεηψλ:  

                                                             
65 Ο κέζνο φξνο είλαη 4 ζηε βάζε ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε: 

«Πηζηεχεηο φηη είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη αλ λαη, πνηα κνξθή ζα έπξεπε απηή λα 

έρεη;  1  2  3  4  5». Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθπφλεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ζεσξείηαη κε κεγάιν βαζκφ 

απαξαίηεηε απφ ηνπο θνηηεηέο. 
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«Ζ κνξθή πνπ έρεη ήδε λνκίδσ είλαη ε θαηάιιειε.» (Φνηηεηήο 7)  

 

«Γξαπηή εξγαζία – πγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα.» 

(Φνηηεηήο 13)  

 

  «Παξνπζίαζε ηνπ θνξέα θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζε απηφλ.» (Φνηηεηήο 18)  

 

«Σε κνξθή πνπ ήδε έρεη, δειαδή παξνπζίαζε ηνπ θνξέα (power point) θαη 

γξαπηή θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα.» (Φνηηεηήο 22)  

 

Αληίζεηα, γηα κία νκάδα ησλ θνηηεηψλ ε ηειηθή εξγαζία δελ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε, θαζψο θξίλεηαη αλαγθαία κφλνλ ε παξνπζίαζε ηνπ θνξέα ή ζεσξείηαη 

ζρεδφλ απαξαίηεηε, ρσξίο ηελ χπαξμε ζεσξεηηθνχ κέξνπο:  

 

«ρη δελ ηε ζεσξψ απαξαίηεηε.» (Φνηηεηήο 11)  

   

«Δίλαη απαξαίηεηε ζεσξψ ε παξνπζίαζε ηνπ θνξέα καο γηαηί γλσξίδνπκε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα άιινπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή 

ηνπο άζθεζε νη ζπκθνηηεηέο καο θαη πνπ κπνξεί λα καο θαλνχλ ρξήζηκνη 

κειινληηθά. Ζ ηειηθή εξγαζία πηζηεχσ πσο δελ ρξεηάδεηαη.» (Φνηηεηήο 17)  

 

«Δίλαη ζρεδφλ απαξαίηεηε, γηαηί θάπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο 

νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο θαηαπηάζηεθε ν θνηηεηήο. Λίγν πεξηηηφ ζεσξψ 

ίζσο ην ζεσξεηηθφ κέξνο, θαζψο απφ ζεσξεηηθέο εξγαζίεο έρνπκε πήμεη ζην 

ΠΑΜΑΚ, νπφηε άιιε κία ίζσο θαη λα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί.» (Φνηηεηήο 23) 

  

  Σέινο, γηα κία νκάδα ησλ θνηηεηψλ ε εξγαζία πξέπεη λα έρεη κία άιιε κνξθή, 

φπσο ηε κνξθή παξνπζίαζεο (power point), ε νπνία ζα γίλεηαη παξνπζία ηνπ επφπηε 

θαζεγεηή θαη ηνπ Τπεπζχλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, απνινγηζκνχ ή παξνπζίαζεο θπξίσο 

ησλ δξάζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη φρη ηφζν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα: 

                                                                                                                                                                              
66 Δθηφο ησλ δχν απηψλ θεθαιαίσλ ζηελ εξγαζία πξνβιέπεηαη θαη έλα ηξίην θεθάιαην απνηίκεζεο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπνπ ν θνηηεηήο κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

πνπ είρε ε Πξαθηηθή Άζθεζε κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, εάλ ζα επηζπκνχζε λα εξγαζηεί ζην 

κέιινλ ζε έλαλ αλάινγν θνξέα, ην νθέιε πνπ απνθφκηζε απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο Άζθεζεο 

θ.ν.θ.  
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«Μνξθή παξνπζίαζεο Power point.» (Φνηηεηήο 20)  

 

«Ζ κνξθή ηεο εξγαζίαο ζα έπξεπε λα είλαη παξνπζίαζε θαη κφλν, ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ επφπηε θαζεγεηή, ηνπ ππεχζπλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη 

άιισλ θνηηεηψλ ηεο θαηεχζπλζεο.» (Φνηηεηήο 25)  

 

«Δξγαζία ζα έπξεπε λα έρεη ηελ κνξθή απνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ 

εκπέδσζε ηεο εκπεηξίαο.» (Φνηηεηήο 16)  

 

«Ίζσο κία εξεπλεηηθή ή πεξηζζφηεξν γηα ηηο δξάζεηο καο εθεί θαη φρη ηφζν ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ θνξέα. Πην αλαιπηηθά δειαδή ηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπκε.» (Φνηηεηήο 6)  

 

7.2.2.2. Οθέιε παξνπζίαζεο εξγαζίαο 

Ζ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ σο δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο σθειεί ηνπο θνηηεηέο, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο 

θαη ηνπο Οξγαλσηέο, θαζψο θαίλεηαη λα ζπληζηά κία επθαηξία γηα αλαηξνθνδφηεζε, 

αλαζηνραζκφ, θαιχηεξε ηαμηλφκεζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο θαηά 

ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε αιιά θαη κία δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο θαη δηάρπζεο φιεο 

ηεο απνθηεζείζαο εκπεηξίαο ζηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

θνηηεηέο ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ην ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κέζα ζην θνξέα, ζπλεηδεηνπνηνχλ ην βαζκφ γλψζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, αθνκνηψλνπλ θαιχηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ 

θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ θνξέα. Φηάλνπλ κε άιια ιφγηα ζε θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλαζηνράδνληαη ηελ φιε δηαδηθαζία. Παξάιιεια, θαίλεηαη λα 

απνηειεί κία δηαδηθαζία, αθελφο αλαγθαία, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ησλ 

πνιχπιεπξσλ σθειεηψλ πνπ απνθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη αθεηέξνπ κία δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη νη θνηηεηέο θαη απνηειεί κία ζεηηθή γη‟ απηνχο 

εκπεηξία: 

  

«Καη ην φηη παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο πηζηεχσ επίζεο φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη 

γηα ηνπο άιινπο αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ν θαζέλαο, είλαη ζεκαληηθφ. Γηαηί 

αλαγθάδεηαη λα ηαμηλνκεί θάπνηα πξάγκαηα, λα μαλαζθέθηεηαη, δελ είλαη έηζη, ε 

εκπεηξία ιίγν ‘ρχκα’ θηι, αλαγθάδεηαη λα ηελ βάιεη ζε θάπνην πιαίζην θαη λα ηε 
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κεηαθέξεη, βέβαηα, ζηνπο άιινπο, νπφηε είλαη θαιφ.» (Δθπαηδεπηηθφο- 

πλεξγάηεο) 

 

«Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, πξψηνλ, γηαηί θαηαιαβαίλεηο θαιχηεξα ν ίδηνο ην ξφιν 

πνπ έρεηο ζην θνξέα θαη θαη’ επέθηαζε θαηά πφζν κπνξείο λα θηάζεηο ζηε γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δεχηεξνλ, γηαηί ππνδεηθλχνληαη ηπρφλ ιάζε ζηελ ίδηα ηελ 

εξγαζία.» (Φνηηεηήο 11) 

 

«Ζ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ιεηηνπξγεί σο απνινγηζκφο ηεο Π.Α. θαη βνεζάεη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.» (Φνηηεηήο 16) 

 

«Δίλαη κηα εκπεηξία πνιχ ρξήζηκε θαη επνηθνδνκεηηθή […]» (Φνηηεηήο 5) 

 

«Θεηηθή εκπεηξία.» (Φνηηεηήο 2) 

 

«Μνπ ήηαλε γλσζηή ήδε απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δεθάδεο παξφκνηεο πνπ έρσ 

θάλεη θαηά θαηξνχο θαη έρσ δεη. Οη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ήηαλ εμαηξεηηθέο θαη 

πάξα πνιχ θαηαηνπηζηηθέο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.» 

(Φνηηήηξηα 14) 

 

Ζ δηαδηθαζία παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

απνηειεί γηα ηνπο θνηηεηέο κηα πεγή ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηνπο θνξείο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο 

πξννξηζκνχο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηνλ θάζε θνηηεηή μερσξηζηά: 

 

«Δίλαη κηα εκπεηξία πνιχ ρξήζηκε θαη επνηθνδνκεηηθή. ηαλ παξνπζηάδνπκε ην 

θνξέα ζηνλ νπνίν είκαζηαλ ζπλεηδεηνπνηνχκε θαιχηεξα ην ηη θάλακε αιιά θαη 

ηνλ γλσξίδνπκε θαιχηεξα. ηαλ παξνπζηάδνπλ νη ππφινηπνη θνηηεηέο γλσξίδνπκε 

πνιχ θαιά θαη άκεζα ηνπο άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελφ 

καο.» (Φνηηεηήο 5) 

 

«Απνηέιεζκα απηήο είλαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ θνηηεηψλ γηα φινπο ηνπο 

θνξείο, νη νπνίνη είλαη θαη πηζαλνί επαγγεικαηηθνί πξννξηζκνί.» (Φνηηεηήο 3) 

 

Δπίζεο απνηειεί κία αθφκε επθαηξία εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηε 

δηαδηθαζία παξνπζίαζεο θαη έθζεζεο ζην θνηλφ, ελψ παξάιιεια θαιιηεξγνχληαη 

νξηζκέλεο δεμηφηεηεο φπσο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ε ελίζρπζε ηεο απηφ-εθηίκεζεο.   

 

«Γηαδηθαζία δεκηνπξγηθή. Δκπεηξία εμνηθείσζεο κε ηερληθέο δεμηφηεηεο, έθζεζε 

ζε θνηλφ.» (Φνηηεηήο 6) 
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«Πξνζθέξεη επθαηξίεο εμνηθείσζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο.» 

(Φνηηεηήο 13) 

 

«Δίλαη ζεηηθή εκπεηξία... Δίλαη σξαία ε αίζζεζε λα δείρλεηο θάηη πνπ έρεηο θάλεη 

θαη γλσξίδεηο απφ «πξψην» ρέξη…» (Φνηηεηήο 15) 

 

Σέινο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ αλαπηχζζεηαη ην πλεχκα 

νκαδηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο Οξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 

 

«Ζ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη σο εκπεηξία θαη σο 

δηαδηθαζία. Αλαπηχζζεηαη ε νκαδηθφηεηα θαη ην αίζζεκα επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

θνηηεηέο.» (Φνηηεηήο 4) 

 

 

Ζ ελζσκάησζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ σο ππνρξεσηηθήο 

δηαδηθαζίαο
67

 θαη αληηθείκελν ησλ ηειεπηαίσλ 2-3 πλαληήζεσλ Αλαηξνθνδφηεζεο 

ζπληζηά γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ κία αλαγθαηφηεηα. Χο ιφγνη πξνβάιινληαη 

εθείλνη πνπ ήδε έρνπλ επηζεκαλζεί, απιψο ηψξα επαιεζεχνληαη θαη ηνλίδνληαη 

ηδηαηηέξσο, θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκεξσηηθή θαη αλαηξνθνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πλαληήζεσλ: Δηδηθφηεξα: 

Ζ ππνρξεσηηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο πξνβάιιεηαη γηα ηνπο θνηηεηέο σο ν 

κνλαδηθφο ίζσο αιιά θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο ελεκέξσζήο ηνπο γηα πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

                                                             
67 Καζψο ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ σο δηαδηθαζία ζηηο αλαηξνθνδνηηθέο 

ζπλαληήζεηο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εμακήλσλ πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη εηζήρζεζαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 ζε πξναηξεηηθή 

βάζε, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε 

ελζσκάησζεο ηεο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο σο ππνρξεσηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 2-3 

αλαηξνθνδνηηθψλ ζπλαληήζεσλ. Ζ ελζσκάησζή ηνπο θξίζεθε ζθφπηκε, γηα πνιινχο ιφγνπο, πνιινί 

απφ ηνπο νπνίνπο απνθαιχπηνληαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα. Αθεηεξία, σζηφζν, γηα ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο αθηέξσλαλ πνιχ ρξφλν, θφπν, ελέξγεηα θαη κεξάθη γηα ηελ 

εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ θαη αμηφινγσλ εξγαζηψλ, ηηο νπνίεο δηάβαδαλ κφλν νη Οξγαλσηέο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζή ηνπο. Σν εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνέθπςε ήηαλ γηαηί 

λα κελ παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ελψπηνλ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο θαη λα σθειεζνχλ φινη νη θνηηεηέο 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν; 
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- πιελ ηνπ ελφο ή ησλ δχν ζηνπο νπνίνπο πινπνηεί ν θαζέλαο ηελ Πξαθηηθή ηνπ 

Άζθεζε θαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο- : 

 

«Πξέπεη, λαη, αιιηψο δελ ζα ππάξρεη άιινο ηξφπνο ελεκέξσζεο γηα ηνπο θνξείο πνπ 

αλέιαβαλ νη ζπκθνηηεηέο καο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Ναη, δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο νη ζπκθνηηεηέο έθαλαλ ηελ Π.Α. θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή.» (Φνηηεηήο 5) 

 

Δπηπιένλ, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, νη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

θνηηεηψλ ιεηηνπξγνχλ σο κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο 

ειέγρνληαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε, επηηπγράλεηαη 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα, κέζα θαη απφ ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ έπνληαη ηεο παξνπζίαζεο, θαη θπζηθά πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. Σέινο, νη θνηηεηέο, 

σθεινχκελνη ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, θαιιηεξγνχλ αηνκηθέο 

δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζε θνηλφ: 

 

«Ναη ψζηε λα ειέγρνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηνλ θνξέα θαη λα 

κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηνλ θνξέα πνπ απαζρνιείηαη 

κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε.» (Φνηηεηήο 2) 

 

«Ναη, αθνινπζνχλ ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηνπο θνξείο, κεηά ην ηέινο 

ηεο παξνπζίαζεο. Βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αλαηξνθνδφηεζε.» (Φνηηεηήο 3) 

 

«Φπζηθά. Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο 

εξγαζίαο.» (Φνηηεηήο 11) 

 

«Θα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ην ιφγν 

φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην θνηηεηή λα εμνηθεησζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο 

ζε θνηλφ.» (Φνηηεηήο 13) 

 

«Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ θαιή ζαλ ηδέα θαη πηζηεχσ φηη ζα σθειήζεη φινπο ηνπο 

θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη πξνζσπηθά θαη νκαδηθά.» (Φνηηεηήο 1) 
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7.2.2.3. Γπζθνιίεο παξνπζίαζεο εξγαζίαο 

Ζ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο δελ πεξηείρε δπζθνιίεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θνηηεηψλ, ελψ γηα έλα ηκήκα ησλ θνηηεηψλ ππήξμαλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Γελ δπζθφιεςε ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ε πξνεηνηκαζία θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζψο ππήξμε ελεκέξσζε, επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο ππεπζχλνπο: 

 

«ρη. ινη κε βνήζεζαλ πνιχ θαη φια ήηαλ θαηαλνεηά. Τπήξρε ζπλεξγαζία θαη 

πνιχ θαιή ελεκέξσζε.» (Φνηηεηήο 1) 

 

«Καζφινπ δηφηη είρακε ηελ θαιχηεξε θαζνδήγεζε πνπ ζα κπνξνχζακε (εμαηηίαο 

ησλ αλαηξνθνδνηηθψλ ζπλαληήζεσλ) θαη μέξακε αθξηβψο ηη πξέπεη λα θάλνπκε.» 

(Φνηηεηήο 5) 

 

«ρη, αιιά θαη λα ππήξραλ ππάξρεη πάληα δηαζέζηκε βνήζεηα απφ ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο.» (Φνηηεηήο 9) 

 

«ρη ηδηαίηεξα, δηφηη έγξαςα απηά πνπ έρσ ήδε θάλεη. Παξ’ φια απηά ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Πξαθηηθήο ΗΗ, βνεζά αξθεηά ζην λα βάιεηο 

ηα πξάγκαηα ζηε ζεηξά θαη λα νξγαλσζείο πεξηζζφηεξν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο εξγαζίαο.» (Φνηηεηήο 15) 

 

«ρη, ε παξνπζία θαη ε παξνπζίαζε δελ παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο. Απηφ επεηεχρζε 

θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε Πξαθηηθήο Άζθεζεο πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο.» (Φνηηεηήο 16) 

 

Γηα νξηζκέλνπο θνηηεηέο σο θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πξνβάιινληαη ε ίδηα ε 

παξνπζίαζε, ην πνηα ζεκεία έπξεπε λα ηνληζηνχλ ηδηαίηεξα, ε παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ 

πνπ ν ίδηνο ν θνηηεηήο είρε κέζα ζην θνξέα θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επξχηεηαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θνξέα, κε ην νπνίν δελ αζρνιήζεθε θαηά ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε: 

 

«Ναη φιε ε παξνπζίαζε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ.» (Φνηηεηήο 7) 

  

«Ναη ε δεκηνπξγία Power Point.» (Φνηηεηήο 12) 

 

  «ε πνηα ζεκεία λα δψζνπκε βαξχηεηα θαη ζε πνηα φρη ηφζν.» (Φνηηεηήο 2) 
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«Ννκίδσ φηη ην πην δχζθνιν θνκκάηη ζηελ εξγαζία, ηειηθά, είλαη ην λα 

πεξηγξάςεηο ην ξφιν ζνπ ζην θνξέα.» (Φνηηεηήο 11) 

 

«ηη είδα πνιιά ζεσξεηηθά ζεκεία γηα ην ηη είλαη ηθαλφο ν θνξέαο λα θάλεη ελ 

δπλάκεη, πνπ εγψ ζηελ παξακνλή κνπ εθεί δελ ην είρα δεη θαζφινπ.» (Φνηηεηήο 

14) 

 

7.2.3.  Δλεκέξσζε θνξέα απφ ην Σκήκα ΔΚΠ 

Ζ ελεκέξσζε απφ ην Σκήκα ΔΚΠ, ζχκθσλα κε ηνπο Μέληνξεο ζεσξείηαη  

απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε. Δηδηθφηεξα: 

Ζ ελεκέξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πξνο ηνπο Μέληνξεο αλαθνξηθά κε ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαίλεηαη λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη 

πιήξεο68, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ Μεληφξσλ, ηφζν ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο φζν θαη ζηελ άξηζηε επηθνηλσλία θαη ηε 

καθξφρξνλε ζπλεξγαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ην Σκήκα. Ζ κεζνδνινγία απηή 

πεξηιακβάλεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη έγγξαθε επίζεκε αιιεινγξαθία κε ηνπο 

θνξείο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλν έληππν, θαζψο θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο θνξείο απφ ηνπο Οξγαλσηέο. Δπίζεο ππάξρεη άξηηα 

θαηάξηηζε θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, καδί κε ηελ αγάπε γηα ην αληηθείκελν θαη ηε 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο: 

 

«Ζ καθξνρξφληα ζπλεξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ηνπ ηκήκαηνο απφ ηνπο αξκνδίνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.» (Μέληνξαο 

2)  

 

                                                             
68 Ο κέζνο φξνο είλαη 4,6 ζηε βάζε ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε (εξ. 7): 

«Καηά πφζν ζεσξείηε νινθιεξσκέλε ηελ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Σκήκα ΔΚΠ γηα ηηο πθηζηάκελεο 

ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (ζθνπφο, ζηφρνη, πιαίζην ιεηηνπξγίαο, αληηθείκελν, 

κεζνδνινγία θ.ιπ.);   1  2  3  4  5   Παξαθαιψ, αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Μέληνξεο ζεσξνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ νινθιεξσκέλε ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλαθνξηθά κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο, ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ, ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο κεζνδνινγίαο θ.ιπ.)  
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«Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο φια ηα ρξφληα θαη θάζε εμάκελν πνπ αξρίδεη ε 

πξαθηηθή άζθεζε γίλνληαη εηδηθέο ζπλαληήζεηο ελεκέξσζεο.» (Μέληνξαο 3)  

  

«Πιήξσο νινθιεξσκέλε, θαζφζνλ ππήξρε άςνγε ζπλεξγαζία – ελεκέξσζε θαη 

κεζνδνινγία κέζσ ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ θη εγγξάθσλ.» (Μέληνξαο 4)  

 

«Τπήξμε αξρηθά ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη αθνινχζεζε επίζεκε αιιεινγξαθία 

κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ. εκαληηθή ήηαλ επίζεο θαη ε επίζθεςε θαη ε 

ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο.» (Μέληνξαο 5)  

 

  «Πνιχ ζσζηή παξαθνινχζεζε θαη επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξία.» (Μέληνξαο 6)  

  

«Με ην Σκήκα ΔΚΠ θαη ηηο επφπηξηεο ΠΑ έρνπκε άςνγε ζπλεξγαζία ζην ζέκα ηεο 

ΠΑ ζε φια ηα ρξφληα ηεο ζπλεξγαζίαο καο, αιιά λνκίδσ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη αθφκε πην νξγαλσκέλα ηα πξάγκαηα θαη ππάξρεη θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο, 

γεγνλφο πνπ σθειεί θαη ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ηνπο θνξείο ΠΑ. Πάληα πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ΠΑ πξνεγείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηηο επφπηξηεο αιιά θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΠΑ, θαζψο θαη επί ηφπνπ επηζθέςεηο, φπνπ ζπδεηείηαη ην 

πξνθίι ησλ θνηηεηψλ, ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο ΠΑ, ηα αληηθείκελα εξγαζίαο 

θιπ.» (Μέληνξαο 15)  

 

«Ζ ελεκέξσζε & ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα ΔΚΠ είλαη εμαηξεηηθή & ν πην 

ζεκαληηθφο ιφγνο ζεσξψ φηη είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Σα ζηειέρε πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη άξηηα 

θαηαξηηζκέλα, κε θαηαλφεζε, αγάπε ζην αληηθείκελν & επαηζζεζίεο.» (Μέληνξαο 

8)  

  

«Ζ επαθή κε ηα άηνκα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ηκήκαηνο 

είλαη πιήξσο θαηαηνπηζηηθή ελψ νπνηαδήπνηε απνξία καο δεκηνπξγεζεί 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο.» (Μέληνξαο 7)  

  

«Τπήξμε πιήξεο ελεκέξσζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πνιχρξνλε ζπλεξγαζία καο 

κε ην Παλεπηζηήκην.» (Μέληνξαο 18)  

  «Σν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ήηαλ θαηαηνπηζηηθφ.» (Μέληνξαο 19)  

  

Έλαο Μέληνξαο ζα ήζειε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηε 

κεζνδνινγία Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ηελ αξρή, ψζηε ε ζπλεξγαζία κε ηε θνηηήηξηα 

λα ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξε:   

 

«Ζ ελεκέξσζε πνπ είρα ζρεηηθά ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πξνήιζε απφ ηελ ίδηα ηε θνηηήηξηα θαζψο θαη απφ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά 
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ηεο θαη κπνξψ λα πσ φηη ήηαλ επαξθήο. Κάπνηεο πιεξνθνξίεο, βέβαηα, θπξίσο 

φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αλ ηηο είρα 

απφ ηελ αξρή ηεο ζα κπνξνχζα λα ζπλεξγαζηψ απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηε 

θνηηήηξηα.» (Μέληνξαο 1)  

 

7.2.4.  Φνξείο πινπνίεζεο 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε, θαηά ηνπο εκπιεθφκελνπο πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο νπσζδήπνηε, ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ππφ πξνυπνζέζεηο θαη 

ζηνλ ίδην θνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Πξνηνχ παξνπζηάζνπκε ην πξνθίι ησλ Μεληφξσλ, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα 

παξνπζηάζνπκε ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 

θαη 2011-2012. Οη θνξείο απηνί, αλά θαηεγνξία, αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

ελαζρφιεζεο ηνπ θνξέα69, φπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα, θαηαλέκνληαη ζε έμη (6) 

θαηεγνξίεο: α) θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, β) θνξείο πκβνπιεπηηθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, γ) θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη 

πκβνπιεπηηθήο, δ) Γξαθεία Δθπαίδεπζεο/Δθπαηδεπηηθέο δνκέο Ννζνθνκείσλ, ε) 

Σκήκα Αλάπηπμεο  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζη) Δξεπλεηηθά Κέληξα. 

Αθνινπζνχλ νη αλαιχζεηο ησλ αλαθνξψλ γηα ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο Οξγαλσηέο, ηνπο Φνηηεηέο θαη 

ηνπο Μέληνξεο. 

 

7.2.4.1. Τινπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο 

 Ζ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ζηα δχν 

εμάκελα ζπνπδψλ, ζεσξνχκελε είηε σο απαξάβαηνο θαλφλαο ή σο κία θαιή 

δπλαηφηεηα, θαίλεηαη αθελφο λα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θνηηεηψλ δηαθνξεηηθψλ θαη πνηθίισλ εκπεηξηψλ απφ πεξηζζφηεξνπο θαηά ην δπλαηφ 

θνξείο κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απαζρφιεζεο, φπσο πκβνπιεπηηθνχο ακηγψο, 

πκβνπιεπηηθνχο θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φπσο είλαη ηα ΓΔ, Δθπαίδεπζεο 

                                                             
69 Ζ θαηαλνκή έγηλε κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έθαλαλ νη ίδηνη νη Μέληνξεο γηα ην πξνθίι ηνπ 

θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. : ζηελ εξψηεζε 20 (γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά απνθνίησλ) 

ιήθζεθε ππφςε κφλν ε απάληεζε ζην α, β, γ, ή δ αληίζηνηρα. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ 2 

κέληνξεο (Μ15 θαη Μ17) θαη ζηα ππφινηπα ππνεξσηήκαηα δελ ιήθζεζαλ ππφςε.  
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Δλειίθσλ, φπσο ηα ΚΔΔ θαη Δπηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ λα βνεζά ηνπο θνηηεηέο ζηνλ 

έιεγρν ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηηκήζεψλ ηνπο θαη πξννπηηθψλ. Δηδηθφηεξα:   

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο επθαηξίαο-δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα γηα 

απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ 

πξνγξακκάησλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαζψο θαη ε απφθηεζε ζθαηξηθήο γλψζεο ησλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληίζηνηρα επηζηεκνληθά πεδία πξνβάιινληαη σο θχξηα 

επηρεηξήκαηα πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο. 

Δπηπιένλ, ε παξακνλή ζηνλ ίδην θνξέα γηα έλα αθφκε εμάκελν δελ πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζηνλ θνηηεηή ζπλζήθεο 

εξγαδφκελνπ ζηνλ θνξέα, κηα ξνπηίλα ζηελ εξγαζία, θάηη πνπ δελ είλαη ζθνπφο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 

 

«Πξέπεη λα έρνπλ φζν γίλεηαη επξχηεξν έηζη θάζκα εκπεηξηψλ. Άιιν είλαη λα 

είλαη ζε έλα πκβνπιεπηηθφ ηνκέα ζην πξψην εμάκελν θαη ζην δεχηεξν εμάκελν 

ζε έλα ΓΔ φιν ή ζε έλα ΚΔΔ ή ζε κηα επηρείξεζε, ν,ηηδήπνηε. Απαξαίηεην, 

δειαδή ζα πξέπεη ζρεδφλ λα είλαη θαλφλαο απαξέγθιηηνο, απαξαβίαζηνο.» 

(Δπφπηξηα 1) 

 

«Δ δηαθνξεηηθφ, πηζηεχσ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο θνξείο, θαιφ είλαη λα γλσξίδεη ν θνηηεηήο θαη κία άιιε δηαθνξεηηθή δνκή, 

αο πνχκε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο […] Ναη, δηαθνξεηηθφ σο πξνο ηε θχζε, ην 

ραξαθηήξα, ηε ιεηηνπξγία. Ναη πην νινθιεξσκέλε αληίιεςε έρεη, εάλ πάεη ζε δχν 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη αλ δειαδή ήηαλ θαη νη κέξεο μέξσ γσ πεξηζζφηεξεο, 

κπνξνχζε λα έρεη θαη πην εκπεξηζηαησκέλε αο πνχκε, εηθφλα.» (Δθπαηδεπηηθφο-

πλεξγάηεο) 

 

«Δ λαη. Ναη γηα λα παίξλνπκε πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Αθξηβψο θαη, εθηφο απηνχ, εθηφο απφ ην ηη αθξηβψο ζέιεηο λα επηιέμεηο, ηη ζνπ 

πάεη. Γηαηί βιέπεηο ηνλ έλα θνξέα, βιέπεηο θαη ηνλ άιιν, βιέπεηο ηη ρξεηάδεηαη ν 

έλαο ηη ρξεηάδεηαη ν άιινο βιέπεηο ηη ζνπ αξέζεη πην πνιχ λα θάλεηο. Θέιεηο λα 

ζρεδηάδεηο θαη λα πινπνηείο πξνγξάκκαηα, ζέιεηο λα ζπκβνπιεχεηο αλζξψπνπο 

νπζηαζηηθά, βιέπεηο αθξηβψο ηη ζέιεηο. Δίλαη πην ζθαηξηθή ε αληίιεςε ηεο 

ρνιήο, φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ γίλνληαη ζεσξψ φηη είλαη πνιχ νπζηαζηηθφ 

απηφ. Άκα έρεη, λνκίδσ φηη, αλ παο ζε θάπνην θνξέα ζην α’ εμάκελν ή ζην άιιν 

εμάκελν παο μαλά ζηνλ ίδην, είλαη κνλνκεξήο ε αληίιεςε. Δίλαη κνλφπιεπξε, 

νπφηε ρξεηάδεηαη λα μέξεηο θαη ηα δχν, λα βιέπεηο θαη ηα δχν. Οπφηε είλαη θάηη 

πνπ θαη ην Σκήκα καο, επεηδή ηηο έρεη απηέο θαη ηηο δχν θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξείο 

λα παο, πξέπεη λα ηα έρεηο θαη ηα δχν απηά, ζαλ δεμηφηεηεο φηαλ βγάιεηο ην Σκήκα 
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ζνπ, ζα πξέπεη λα έρεηο πάξεη θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη απφ ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, φρη κφλν απφ ηε κία.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«[…]νπσζδήπνηε πξέπεη, ζεσξψ απαξαίηεην λα αιιάδεηο θνξέα. Παίξλεηο 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θη φζν ην δπλαηφλ λα είλαη δηαθνξεηηθφο ν θνξέαο. 

Παίξλεηο κηα πην ζθαηξηθή άπνςε θαη θαηαλνείο φηη είλαη επξχ ην θάζκα δειαδή, 

επξχ ην θάζκα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Κη απ’ ηελ άιιε, ζεσξψ φηη θαη ε 

παξακνλή ζηνλ ίδην ρψξν, εληάμεη δε ζα ζνπ πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ ζαλ 

γλψζεηο, ίζσο λα ζε θάλεη θαη πεξηζζφηεξν εξγαδφκελν ζηελ επηρείξεζε, ε 

παξακνλή δειαδή θαη γηα δεχηεξν εμάκελν ζηνλ ίδην θνξέα θη ίζσο απιά λα ζνπ 

γίλεη κία ζπλήζεηα εξγαζίαο, ιίγν παξαπάλσ ζηελ εξγαζία […] ηη ν θνηηεηήο 

δελ είλαη γηα λα εξγαζηεί, είλαη γηα λα πάξεη φζν πην πνιιέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο θαη δειαδή αο πνχκε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα, εληάμεη.» (Φνηηεηήο 8)  

 

«Χ, βέβαηα. Δδψ είκαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Δγψ μεθίλεζα ηελ πξαθηηθή 

κνπ άζθεζε φπσο είπακε, σο λνζειεχηξηα θαη επέιεμα ην πξψην θνκκάηη λα ην 

θάλσ ζ’ έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα θαη θιείλνληαο ε πξαθηηθή κνπ, ην πξψην 

θνκκάηη, α πξνβιεκαηηδφκνπλ, ζεσξνχζα φηη ζα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ εθεί, φηη 

είρα λα κάζσ θη άιια πξάγκαηα, γηα λα εκπινπηίζσ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, 

ηηο ζηάζεηο πνπ είρα απνθηήζεη απφ ην πξψην θνκκάηη, αιιά επηπρψο γηα κέλα θαη 

κε ηελ έηζη, πνιχ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηε δηθή ζνπ θαηέιεμα ζην λα  πάξσ κηα 

απφθαζε θαη λνκίδσ φηη κε βνήζεζε ζην λα ζπκπιεξψζσ ηηο γλψζεηο πνπ είρα 

απ’ ηε ρνιή θη απηφ γηαηί ην ιέσ, γηαηί πάληα ζεσξνχζα ην θνκκάηη ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ έλα ηεξάζηην θνκκάηη θαη γη’ απηφ ζεσξψ ε έρνληαο 

ηειεηψζεη ηψξα ηελ πξαθηηθή, φηη θαλείο λα θάλεη φρη ζε δχν αιιά ζε ηξεηο θαη 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο Πξαθηηθή Άζθεζε επεηδή είλαη επξχ ην αληηθείκελν ηεο 

ρνιήο θη επεηδή έρεηο λα θάλεηο κε πνιιά πξάγκαηα, κε ηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, ηε πκβνπιεπηηθή, κε ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θηι. Οπφηε 

ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξέπεη λα θάλεηο, λα πξνζπαζήζεηο λα θεξδίζεηο φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα γηα φια απηά ηα αληηθείκελα. Σψξα πψο κπνξείο λα ην 

θάλεηο απηφ: ζπλδπάδνληαο θνξείο, θνξείο, αο πνχκε πνπ αζθνχλ ηαπηφρξνλα 

πκβνπιεπηηθή κε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή έλα θνξέα φπσο εγψ πνπ κπνξεί λα 

ήηαλ έλαο θνξέαο γεληθφο φπσο έλα Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα, αιιά παξφια απηά 

παξείρε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ην ΚΔΚ ζην νπνίν βξέζεθα εγψ, ην νπνίν ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ παξείρε θαη πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θάπσο έηζη λα ηα 

ζπλδπάζεη.» (Φνηηήηξηα 7) 

 

«Ο αζθνχκελνο πξέπεη λα εκπινπηίδεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απαζρφιεζεο.» (Μέληνξαο 2) 

 

«Γηα λα παξέρνληαη ζην θνηηεηή φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα.» 

(Μέληνξαο 7)   
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«ηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο, απνθηνχλ πεξηζζφηεξε θαη 

κεγαιχηεξε εκπεηξία, γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα (νη θνξείο).» 

(Μέληνξαο 4) 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή πξνβάιιεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο 

ζηνπο θνξείο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο είλαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ε 

ζπκβνπιεπηηθή, ε δηδαθηηθή ελειίθσλ: 

  

«Ναη, ζεσξψ φηη πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα θαη πξηλ ην δσ 

ζηελ πξάμε, πξηλ δσ δχν θνξείο. Απηφ ήζεια λα θάλσ εμαξρήο. Θεσξνχζα φηη 

πξέπεη λα δσ θαη έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ θνξέα θαη έλαλ θνξέα πινπνίεζεο 

νπζηαζηηθά πξνγξακκάησλ, πξνγξάκκαηα γηα ελήιηθεο. Θεσξψ φηη έηζη ε γλψζε 

είλαη πην ζθαηξηθή θαη κπνξείο λα επηιέμεηο, λα δεηο ηη ζνπ αξέζεη θαη λα 

κπνξέζεηο λα επηιέμεηο αξγφηεξα, ηη αθξηβψο ζέιεηο.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Ήκνπλ αληίζεηε ζην πξψην εμάκελν, είρα πνπ ιέεη ν ιφγνο ζπλεζίζεη, κνπ είρε 

ζην γξαθείν εθπαίδεπζεο εθεί, είρα βξεη ηνπο ξπζκνχο κνπ, αξρίζακε ζρεδηαζκφ 

θαη θάλακε ηε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, κε βάζε απηφ πνπ είπαλε νη λνζειεπηέο ην εμάκελν ζα νξγαλσλφηαλ ην 

πλέδξην πνπ θάλακε θαη δελ ήζεια λα ην ράζσ ην πλέδξην. Οιφθιεξν 

πλέδξην, ηψξα, είλαη λα θχγσ; Θα νξγαλψζσ. θέθηεθα, κάιηζηα, λα θάλσ θαη 

πξφηαζε λα παξακείλσ ζην θνξέα. Δληάμεη, ιέσ, δε θηάλεη πνπ θάλνπλε 

παξαρψξεζε, αο πνχκε, κε βάδνπλε εθεί πνπ ζέισ, λα κε δεηάσ, ιέσ θαη πνιιά. 

Σέινο πάλησλ, γηαηί ήζεια βαζηθά λα δσ πψο ζρεδηάδεηαη γηαηί ηη είλαη ην 

εκηλάξην; Σν εκηλάξην είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

Σειηθά κε ηε κνξθή, έηζη φπσο έγηλε κε ηα θιηληθά θξνληηζηήξηα, ήηαλ επηκέξνπο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη δελ ήζεια λα ην ράζσ, ε αιήζεηα θαη γηλφηαλε ζην 

δεχηεξν εμάκελν. κσο ηειηθά ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη ε εκπεηξία ζηε ρνιή 

ησλ Ννζειεπηψλ, γηαηί πήξα θαη κηα γεχζε γηα ην αλ κπνξψ λα ζηαζψ ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο ελειίθσλ. Γηαηί ην έρεηο κέζα ζην κπαιφ ζνπ, ιεο έηζη πξέπεη λα 

είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, έρεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, ηνπ δηεπθνιπληή, δελ 

θέξεηαη φπσο θέξεηαη ζηα κηθξά παηδηά, δελ έρεη λα θάλεη κε tabula rasa πνπ 

ιέλε, πνπ γξάθεηο, εζχ πάλσ, ππάξρνπλε εκπεηξίεο πνπ πάλσ ζ’ απηέο πξέπεη λα 

ζηεξηρζεί, πνπ λα θηλήζεηο ην ελδηαθέξνλ ηνπο, γηαηί έλαο ελήιηθαο αλ δελ ηνπ 

θεξδίζεηο ην ελδηαθέξνλ, γηαηί εληάμεη θαη ην παηδί ρξεηάδεηαη λα ηνπ θεξδίζεηο ην 

ελδηαθέξνλ, αιιά, πνπ ιέεη ν ιφγνο, γηαηί ράλεη ην ρξφλν ηνπ, είλαη επηινγή ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, επηινγή πξνζσπηθνχ ρξφλνπ, ρξήκαηνο ίζσο, φρη ίζσο, 

πιεξψλεη ζην ζεκηλάξην. ην ζεκηλάξην πιήξσζε ιεθηά λα ‘ξζεη, αθηέξσζε 

πξνζσπηθφ ηνπ ρξφλν γηα λα έξζεη. […]Γελ μέξσ, εγψ λνκίδσ φηη ήκνπλ ε πην 

ηπρεξή απ’ φινπο ζηελ Πξαθηηθή άζθεζε γηαηί κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ 

νπζία ην Σκήκα καο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, πξαγκαηνπνίεζε, 

πξνγξακκαηηζκφ, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη κε ηε 
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πκβνπιεπηηθή. Μφλν απηφ δελ έθαλα, πάιη ην έθαλα ζ’ έλα κηθξφ κέξνο. Ναη, 

θαη ην άιιν είλαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πνπ εκέλα κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

ην θάλσ θαη ηα δχν. Αλ παξέκελα ζην Παπαγεσξγίνπ, θαη ζα ΄βιεπα πψο 

γηλφηαλε ζε βάζνο ν ζρεδηαζκφο, πψο νξγαλψλεηαη  ιίγν ην πλέδξην, αιιά δε ζα 

είρα ηε δπλαηφηεηα λα δσ αλ ζηαζψ, ή πψο είλαη λα ιεηηνπξγείο σο εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

7.2.4.2.  Τινπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ππφ πξνυπνζέζεηο 

Οη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα, 

είλαη ε δηακφξθσζε εθ κέξνπο ηνπ θνηηεηή νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη ε παξνρή επειημίαο 

σο πξνο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη εάλ επηζπκεί λα αιιάμεη θνξέα, ζχκθσλα κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Δηδηθφηεξα:   

Ζ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ζηα δχν 

εμάκελα ζπνπδψλ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ν θνηηεηήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ελφο εμακήλνπ 

θαηάθεξε, ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν, λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θνξέα 

ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε, επηηπγράλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνπο ζηφρνπο πνπ αξρηθά είραλ ηεζεί. Δίλαη πηζαλφ, εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δηεμήρζε ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε θαη ε νπνία ζπλδέεηαη ζε θάζε θνξέα κε ζπγθεθξηκέλν θχθιν εξγαζηψλ, ν 

θνηηεηήο λα κελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζηνλ θνξέα. 

εκαληηθφ ξφιν, ζηε θάζε απηή κπνξεί λα παίμεη ε αμηνιφγεζε, ε νπνία κε ηα 

πνηνηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζα απνζαθελίζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ επεηεχρζεζαλ θαη 

ζα αλαηξνθνδνηήζεη ηελ φιε δηαδηθαζία:   

 

«[…] ζα ’ιεγα φηη θαιφ ζα είλαη θαη δελ έρεη, δελ έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα, αο 

πνχκε, θη έρεη πξάγκαηα αθφκε λα πξνζθέξεη, λα δεη, λα κάζεη εθεί, λνκίδσ θαιφ 

είλαη λα ζπλερίζεη, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. […] 

Τπάξρεη φκσο, ζα κπνξνχζε φκσο λα γίλεη θαη ζε άιιν θνξέα, εάλ έρεη 

νινθιεξψζεη, δειαδή δελ έρεη θάηη άιιν λα πάξεη απφ απηφ ην θνξέα, ελψ ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο άιινο θνξέαο λα δψζεη θάηη παξαπάλσ ζην θνηηεηή. ζα 

κπνξνχζε λα πάεη ζε άιιε, ζε άιιν, αο πνχκε, νξγαληζκφ.» (Δπφπηεο 3)  

 

«Μηιψληαο πάληα γηα ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε, ζα πσ φηη είλαη ζεκαληηθφ 

απφ ηε κία πιεπξά ην φηη αιιάδνπλ θνξείο ηα παηδηά, γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, ελδερνκέλσο δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ, αιιά ν ρξφλνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε θχθιν είλαη 

ζρεηηθά κηθξφο, ψζηε ελδέρεηαη γηα ιφγνπο πεξηφδνπ πνπ έπεζε λα είλαη ζηνλ έλα 

θνξέα, πξνγξακκάησλ πνπ ηξέρνπλ ή δελ ηξέρνπλ λα κελ πάξεη εθείλα ηα 
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ζηνηρεία πνπ ζα ρξεηάδνληαλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ή άιισλ δνκηθψλ, 

φπσο είπακε, πξνβιεκάησλ θη επνκέλσο ε αιιαγή πνπ ζα θάλεη ζηνλ επφκελν 

θχθιν λα ζεκάλεη φηη ζα πάξεη έηζη αθξνζηγψο θάπνηα ζηνηρεία απφ ηνπο δχν 

θνξείο θη φρη ηφζν νπζηαζηηθά φζν ζα ζέιακε. Δπνκέλσο ρξεηαδφκαζηε θάηη 

παξαπάλσ ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο […]. Να δνχκε 

πνηνηηθά, έηνηκα κεηξήζηκα κε ην θαηά πφζν ν αζθνχκελνο-ε έρνπλ απνθνκίζεη, 

δειαδή αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ ζέζακε απφ ηελ αξρή γηα ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Απηή ε εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζε πνπ κνπ θάλαηε σο πξνο ην ρξφλν 

[…]. Γειαδή αλ είλαη πεξηζζφηεξεο νη ψξεο, ζα ΄λαη θαιφ λα παο θαη ζε θάπνηνλ 

άιιν θνξέα. Αιιά θπζηθά αλάινγα θαη κε ην θνξέα, φπσο είπακε, αιιά ζηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε I ίζσο δελ ηα κάζεηο φια γηα ην θνξέα ζηνλ νπνίν έρεηο πάεη. 

Αλάινγα θαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεηο. Άκα έρεηο πινχζην γεληθά ην εχξνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν, αιιά πηζηεχσ φηη 

άκα απμεζνχλε ιίγν νη ψξεο ζα ’λαη θαιφ λα παο ζε θάπνηνλ άιιν θνξέα. Με ηηο 

ίδηεο ψξεο, εμαξηάηαη απ’ ην θνξέα.[…] ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ήκνπλ ήζειε 

παξαπάλσ ψξεο απφ 130 ψξεο πηζηεχσ γηα λα εμνηθεησζείο απφιπηα, πηζηεχσ.» 

(Φνηηεηήο 3) 

 

Δπίζεο, ε επειημία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ θνηηεηή λα επηιέμεη, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θνξέα, ζπληζηνχλ κία δεχηεξε 

πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

θνξείο. Καζψο θάζε επηινγή έρεη πιενλεθηήκαηα, φπσο π.ρ. ε ελαιιαγή θνξέσλ 

πξνζθέξεη πνηθηιία εξεζηζκάησλ θαη εκπεηξηψλ, ελψ ε παξακνλή ζηνλ ίδην θνξέα 

εμαζθαιίδεη κία ζπλέρεηα θαη δεκηνπξγεί θάπνηεο πηζαλφηεηεο πξφζιεςεο ηνπ 

απνθνίηνπ πιένλ ζηνλ θνξέα, επαθίεηαη ζηνλ θνηηεηή λα απνθαζίζεη ηη ζα επηιέμεη: 

 

«Ναη, απηφ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, απφ πάξα πνιινχο παξάγνληεο 

[…]. π.ρ. εάλ έλαο θνηηεηήο αζθείηαη ζε έλα θνξέα θη έρεη έλα πξφγξακκα ην 

νπνίν έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη έρεη εκπιαθεί κέζα ζ' απηφ ην πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα ζπλερίζεη. 

Άξα ππάξρεη κηα δέζκεπζε. Τπνρξεψλεη ηνλ θνηηεηή πιένλ λα απαζρνιεζεί θαη 

ην επφκελν εμάκελν ζηνλ ίδην θνξέα θαη κάιηζηα ζην ίδην αληηθείκελν. Μία 

πξνυπφζεζε είλαη απηή. Δάλ δελ ζπληξέρεη. Α, κηα δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη φηη 

φληαο έλαο θνηηεηήο κέζα ζε έλα θνξέα θαη γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζ’ 

έλα θνξέα θαη κάιηζηα ηδησηηθφ, κπνξεί λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα ή ηηο 

πηζαλφηεηεο απαζρφιεζεο ζην θνξέα θαηφπηλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ,  γηαηί 

πιένλ ζα είλαη γλσζηφο, ζα έρεη απνθνκίζεη θαη εκπεηξία, ζα είλαη έλα πνιχηηκν 

ζηέιερνο ηνπ θνξέα, αλ πξνζιεθζεί, θπζηθά. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φηαλ 

δνπιεχεη ν θνηηεηήο ζε πξνγξάκκαηα ζχληνκεο δηάξθεηαο, ζα κπνξεί ν θνηηεηήο 

λα αιιάδεη θνξέα θαη λα αιιάδεη αληηθείκελν κέζα ζην θνξέα […]. Άξα ινηπφλ 
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απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ην θνηηεηή, αιιά θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θνξέα.» 

(Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

«Δίλαη ζέκα επηινγήο. Κάζε επηινγή απφ ηηο δχν έρεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά. 

Γλσξίδεηο δχν θνξείο ηνκείο, γλσξίδεηο πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, εάλ παο ζε έλα, 

έρεηο κηα πην θαιή ζπλέρεηα ζην έξγν ζνπ. Δγψ λνκίδσ κάιινλ επειημία, εάλ ζέιεη 

ν θνηηεηήο λα ζπλερίζεη, αο ζπλερίζεη. Γηαηί είλαη θη απηφ. Δάλ ληψζεη ν θνηηεηήο 

φηη δελ θάλεη θάηη, παο λα ηνπ πεηο ‘κείλε’.» (Δπφπηεο 2) 

 

χκθσλα κε έλαλ Μέληνξα, εμαξηάηαη απφ ηνλ θνηηεηή θαη ζα πξέπεη θάζε 

θνξά λα ηίζεηαη ην ζέκα θαη λα ζπδεηείηαη:  

 

«α) ε δηαθνξεηηθφ: ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη αίηεκα ηνπ 

θνηηεηή λα ζέιεη λα γλσξίζεη θάπνηνλ άιινλ θνξέα 

β) ηνλ ίδην: Δθφζνλ βξήθε θάηη ν θνηηεηήο γηαηί βξήθε θάηη πνπ ηνπ ηαηξηάδεη 

ζηνλ θνξέα πνπ έθαλε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε.» (Μέληνξαο 20)  

 

 

7.2.4.3. Τινπνίεζε ζηνλ ίδην θνξέα 

Ζ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηνλ ίδην θνξέα θαη ζηα δχν εμάκελα 

ζπνπδψλ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε έληαμε ηνπ θνηηεηή ζηε θηινζνθία 

θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα θαη, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ θαη 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, ε παξακνλή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ χπαξμε ζπλέρεηαο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ project πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ θνηηεηή. Απφξξνηα ηεο ζπλέρεηαο 

είλαη θαη ε αλάζεζε απφ ηνλ Μέληνξα θαη αληίζηνηρα ε αλάιεςε απφ ηνλ θνηηεηή 

πεξηζζφηεξεο θαη πην ππεχζπλεο δνπιεηάο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε απφθηεζε κίαο 

πεξηζζφηεξν ζε βάζνο εκπεηξίαο. Δηδηθφηεξα:  

  

«Ναη. Δίλαη δηθνξνχκελε ε απάληεζή κνπ. Γελ έρσ κηα απάληεζε. Απφ ηε κία 

είλαη θαιφ γηαηί γλσξίδεηο απφ θνληά δχν δηαθνξεηηθνχο θνξείο, απφ ηελ άιιε 

κέρξη λα πξνζαξκνζηείο ζηνλ έλα θεχγεηο πεγαίλεη ζηνλ άιιν. Ίζσο νη άιινη δελ 

ζε εκπηζηεχνληαη θαη πνιχ. […] ρη φηη έρσ παξάπνλν απφ ην δεχηεξν πνπ πήγα, 

αιιά έρσ απηή ηελ εληχπσζε. Δπεηδή θαη απφ ηνπο δχν θνξείο κνπ έδσζαλ λα 

θαηαιάβσ απηφ ην πξάγκα, ίζσο γη’ απηφ λα έρσ απηή ηελ εληχπσζε. […] Δ, 

ινηπφλ, λνκίδσ φηη πην πνιχ φρη. Ννκίδσ φηη ην λα πάσ ζε έλα, γηαηί βιέπσ φηη κε 

ηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε γλσξίδεηο άιινπο θνξείο αξθεηά θαιά, ζίγνπξα δε 

δνπιεχεηο κέζα, αιιά επεηδή γίλεηαη ζπλέρεηα αλαηξνθνδφηεζε, δελ είλαη γηα κία 

θνξά ζηελ αξρή θαη κηα θνξά ζην ηέινο, γλσξίδνπκε πνιχ αλαιπηηθά ηνλ θάζε 

θνξέα. Καη ζπκάκαη θαη ζε άιινπο ζπκθνηηεηέο φηη ξσηνχζαλ θαη μεθχγακε πνιχ 

απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη είρακε πάεη ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, γηαηί 
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ζέιακε λα κάζνπκε ν θαζέλαο δηαθνξεηηθά γηα ηνλ θνξέα ηνπ θαζελφο, νπφηε ν 

έλαο παξαπάλσ θνξέαο ζίγνπξα καζαίλεηο πξάγκαηα, ζίγνπξα αλ έκελα ζηνλ 

άιιν, ζα είρα θάλεη ‘πην επηζηακέλε δνπιεηά, πην ζνβαξή δνπιεηά’ εληφο 

εηζαγσγηθψλ.» (Φνηηήηξηα 5)  

 

«Θεσξψ φηη είλαη πην νινθιεξσκέλε ε έληαμε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, ηε θηινζνθία ηνπ εθάζηνηε Φνξέα.» (Μέληνξαο 8)  

 

«Τπάξρεη κηα ζπλέρεηα θαη κπνξεί λα νινθιεξψζεη ην project πνπ αλαιακβάλεη 

(απηφ βέβαηα πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζε εηαηξίεο πνπ κπνξεί λα γίλεη, δει. ζε 

κεγάιεο θαη πνιπεζληθέο).» (Μέληνξαο 13) 

 

«Γηφηη ππάξρεη κηα ζπλέρεηα θαη κπνξεί λα νινθιεξσζεί έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.» (Μέληνξαο 5) 

 

«ηελ ππεξεζία καο (Ππμίδα) είλαη θαιχηεξν λα δηαξθεί κία νιφθιεξε ρξνληά.» 

(Μέληνξαο 9) 

 

7.2.5.  Καηαιιειφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο 

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

θνξέσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλαθνξέο, φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο Οξγαλσηέο, 

ηνπο Μέληνξεο θαη ηνπο Φνηηεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ινη νη θνξείο νη νπνίνη δέρνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην Σκήκα θαη λα 

θηινμελήζνπλ θνηηεηέο ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο 

είλαη θαηάιιεινη, ζχκθσλα κε ηνπο Μέληνξεο θαη κέξνο ησλ Οξγαλσηψλ:  

Ζ θαηαιιειφηεηα φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Σκήκα ζην 

πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεθκεξηψλεηαη απφ θάπνηνπο επφπηεο 

αιιά θπξίσο απφ ηνπο Μέληνξεο, εμαηηίαο ηεο ζπλάθεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην 

αληηθείκελν ηνπ θνξέα – πνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ ελαζρφιεζε κε πξνγξάκκαηα 

δηά βίνπ κάζεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ- κε ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζψο θαη ηεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο ησλ 

θνξέσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο θαη ρψξνπο.  

 

«Πιήξσο δελ κπνξψ λα απαληήζσ. Απηά ηα μέξεη θαιχηεξα ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ έηζη έρεη κία πνιχ θαιή επηθνηλσλία κ’ απηνχο πνπ είλαη 

ην ελδηάκεζν απφ ην γξαθείν, είλαη ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο αλάκεζα ζηε 

ζεσξία θαη ηελ πξάμε, αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην πνπ είλαη έλαο θνξέαο 

κάζεζεο θαη ζηνπο θνξείο άζθεζεο πνπ είλαη ε αγνξά εξγαζίαο, ε δσή. Αιιά 

πηζηεχσ φηη θάζε θνξέαο πνπ δέρεηαη ηα παηδηά καο θαη είλαη ζπλεξγάζηκνο είλαη 

θαηάιιεινο θνξέαο.» (Δπφπηξηα 1) 
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«Ννκίδσ πνιινί θνξείο απ’ απηνχο πνπ ζπλεξγαδφκαζηε, κάιινλ φινη 

θαηάιιεινη είλαη. Γελ μέξσ εάλ έρεηε βάιεη θαηλνχξηνπο θαη δελ μέξσ. Αιιά 

λνκίδσ θαη ηα ΓΔ, λνκίδσ, εμαξηάηαη απφ ην άηνκν πνπ ζα βξεηο εθεί πέξα.» 

(Δπφπηεο 2) 

 

«Ζ Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή είλαη θαηά βάζε έλαο πνιπζρηδήο 

εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ΠΑ ηνπο απαζρνινχληαη ζην Σκήκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, φπνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε πνιιά αληηθείκελα ηνπ 

Σκήκαηνο, φπσο ην ΚΔΚ, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, ην Κέληξν Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο EuropeDirect, ηηο 

επηζθέςεηο κειέηεο (studyvisits), ηηο Ζκεξίδεο/πλέδξηα θιπ.  ια απνηεινχλ 

εθθάλζεηο ηηο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί ν θνηηεηήο λα 

επσθειεζεί ζε πνιιά επίπεδα.» (Μέληνξαο 15) 

 

«Δίλαη (ελλνείηαη ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο) θαηάιιεινο δηφηη: α) είλαη 

έλαο απφ ηνπο πην θαηαμησκέλνπο ειιεληθνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο ζηνλ ρψξν 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ γεληθά θαη ηεο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα, β) 

αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ζεηξάο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ έξεπλα, γ) ζην πιαίζην απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα εμεηδηθεπκέλε εξγαζηαθή/εξεπλεηηθή 

εκπεηξία ππφ απαηηεηηθέο ζπλζήθεο.» (Μέληνξαο 1) 

 

«Παξέρεηαη (ελλνείηαη απφ ην Κέληξν Πξφιεςεο ηεο εμάξηεζεο απφ λαξθσηηθά 

θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο «ΠΤΞΗΓΑ») έλα ζηαζεξφ πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν εθπαίδεπζε ηνπ ΔΚΠ θαη 

παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πην ελεξγή ζπκκεηνρή θαη απφθηεζε 

εκπεηξίαο.» (Μέληνξαο 9) 

 

«Γηφηη, απφ ην 1991 κέρξη ζήκεξα ην Κέληξν Δξγάλε ππεξεηεί ηνπο παξαπάλσ 

ζηφρνπο (ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε, 5). Δπίζεο, ε αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ηνπ Φνξέα απνηειεί βαζηθφ 

ππξήλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε επλντθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ απφ ηε κηα ζηηο/ζηνπο σθεινχκελεο/νπο& απφ ηελ 

άιιε ζηα ζηειέρε ηνπ (εξγαδφκελνπο, εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, αζθνχκελνπο, 

εζεινληέο) λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ δηθαηνχληαη ζηελ εξγαζία, ηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία θαη ηε δσή γεληθφηεξα. Ηδηαίηεξα βνεζάεη ηε θηινζνθία 

ηνπ Κέληξνπ & ε πξνψζεζε ηεο δηάζηαζεο/νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνκέα.» (Μέληνξαο 8) 

 

«Δίλαη (ελλνείηαη ε Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα Νέσλ Θεζζαινλίθεο) θνξέαο πνπ 

αλαπηχζζεη Γηά βίνπ Μάζεζεο πξνγξάκκαηα. Έρεη νξγαλσηηθή δνκή 

αλαπηπγκέλε αλά ηνκέα δξάζεο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο. Γελ έρεη 

θεξδνζθνπηθνχο ζηφρνπο θαη ε ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ κε 
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αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ δηέπεη ηα πξνγξάκκαηα. ηφρνο ησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ.» (Μέληνξαο 20) 

 

«Δίλαη (ελλνείηαη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο/Η.Γ.ΔΚ.Δ) ν θχξηνο δεκφζηνο θνξέαο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ζε ελήιηθεο.» 

(Μέληνξαο 10) 

 

«1. Σν αληηθείκελν ηνπ θνξέα (ελλνείηαη ηνπ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ΔΒΔ-ΒΒΔ-ΓΔΘ) είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ. 2. 

Καζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.» (Μέληνξαο 18) 

 

«Σα Πξνγξάκκαηα Δμεηδίθεπζεο νπζηαζηηθά είλαη έλαο θνξέαο Γηά βίνπ 

κάζεζεο. Ο θπξηφηεξνο φγθνο εθπαηδεπνκέλσλ είλαη ελήιηθεο νη νπνίνη 

επηκνξθψλνληαη ζε ζεκηλάξηα δηαθφξσλ ηνκέσλ φπσο Λνγηζηηθήο, Υξεκ/θήο, 

Δθπαίδεπζεο (Δηδηθή Αγσγή) θ.η.ι. Με ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηνλ θνξέα απηφ 

επηηπγράλεηαη πιήξσο ν ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο.» (Μέληνξαο 7) 

 

«Γηάζεζε ρψξσλ (ελλνείηαη ζηνλ Γήκν Μήινπ Ν. Κπθιάδσλ.) Δλδηαθέξνλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.» (Μέληνξαο 19) 

 

«Γηαηί (ελλνείηαη ην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) 

Νεάπνιεο) πινπνηεί δξάζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηφρνπο ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε 5.» (Μέληνξαο 2) 

 

«Πξψηνλ (ελλνείηαη ην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(ΚΔΤΠ) Νεάπνιεο) είλαη θνξέαο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Παξέρνληαη 

ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. Παξέρεηαη εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ  κε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ην 

ζεζκφ ΔΠ ζηα ζρνιεία. Γηνξγαλψλνληαη  ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ΑΔΗ  ηεο πεξηθέξεηάο καο γηα ηνπο καζεηέο.» (Μέληνξαο 3) 

 

«Ο ΟΑΔΓ είλαη ίζσο ν κφλνο θνξέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε θαη κε Τπεξεζίεο πκβνπιεπηηθήο φπσο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη 

αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ.» (Μέληνξαο 4) 

 

«1. Τινπνηεί (ελλνείηαη ην Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγίνπ – Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο) έλα κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 2. 

Σα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

εθπαηδεπνκέλσλ (λνζειεπηέο εξγαδφκελνη ζην λνζνθνκείν ή/θαη εθηφο 

λνζνθνκείνπ, θνηηεηέο ΑΔΗ-ΣΔΗ-θ.α., άιιεο εηδηθφηεηεο ηαηξνί-καίεο-

θπζηθνζεξαπεπηέο θαη πνιίηεο)»  (Μέληνξαο 5) 
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«Γηαζέηεη (ελλνείηαη ην Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγίνπ – Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο) ζπγθξνηεκέλν Γξαθείν πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

Ννζειεπηψλ. πκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο θαη ππνδνρήο λέσλ 

εξγαδνκέλσλ.»   (Μέληνξαο 17) 

 

«Τπάξρεη (ελλνείηαη ζηελ CocaCola 3
Δ
 Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο) επξχ 

θάζκα ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ νη θνηηεηέο.» (Μέληνξαο 6) 

 

«Αθνξά (ελλνείηαη ζηελ CocaCola 3
Δ
 Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο) ηελ 

εθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ πξάμε.» (Μέληνξαο 13) 

 

Καηαιιειφηεξνη θνξείο, θαηά ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ζεσξνχληαη νη θνξείο εθείλνη –δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί- νη νπνίνη εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ή ζπκβνπιεπηηθήο 

ελειίθσλ: π.ρ. ΟΑΔΓ, ΚΔΤΠ, ΚΔΚ, ΗΔΚ, ΓΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ναη. Γέζηε, γηα κέλα πξνέρνπλ θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηφηη απηνί νη θνξείο, ζ’ απηνχο ηνπο θνξείο κάιινλ 

ν θνηηεηήο κπνξεί λα βξεη ζέκαηα αιιά θαη ελδηαθέξνληα εθπαίδεπζεο. Απηφ 

είλαη πάξα πνιχ βαζηθφ, γηαηί εκείο δελ δεηνχκε απφ ηνπο θνξείο λα απνθηήζεη 

απιά επαγγεικαηηθή εκπεηξία απαζρφιεζεο, λα πάεη λα απαζρνιεζεί ζ’ έλα 

θνξέα. Εεηνχκε λα απνθηήζεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν, δειαδή 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ νη 

νπνίνη θπξίσο είλαη απαζρνινχκελνη ζε δηάθνξνπο θνξείο, είηε ηδησηηθνχο είηε 

δεκφζηνπο. Καη φζνλ αθνξά ηελ πξνηίκεζε κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

θνξέα, ππάξρνπλ δεκφζηνη θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα φπσο π.ρ. 

ν ΟΑΔΓ, εθαξκφδεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Δθεί θάιιηζηα ζα κπνξνχζαλ.[…] 

Σψξα εκείο ζηέιλνπκε θαη ζηα ΚΔΤΠ π.ρ. πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή, θαιά είλαη. Ή ζηέιλνπκε θαη ζηα ρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. […] Δ, βέβαηα. Σα ΚΔΚ θαη ηα ΗΔΚ σο δεκφζηνη θαη 

ηδησηηθνί  θνξείο πξνζθέξνληαη γηαηί εθπαηδεχνπλ ελήιηθνπο.» (Τπεχζπλνο ΠΑ) 

 

Πεξηζζφηεξνη ηδησηηθνί θνξείο, ζχκθσλα κε ηκήκα ησλ επνπηψλ, θαίλεηαη λα 

αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ απνθνίησλ, εμαηηίαο ηεο ζεκεξηλήο 

δεηλήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζεο παξά ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ. Σέηνηνη θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη Σξάπεδεο, 

Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, άιινη Οξγαληζκνί κε ηκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη εμαηηίαο ηεο ζπξξίθλσζεο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην δεκφζην ηνκέα, 

ζα γίλεη αλαγθαζηηθά ε ζηξνθή απηή ιφγσ ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Δηδηθφηεξα: 
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«Ννκίδσ φηη νη θνξείο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ πνπ έρσ 

εκπιαθεί θη εγψ ζηελ Π.Α., είλαη ρξήζηκνη θνξείο. Γειαδή δελ κπνξνχκε 

επηιέγνληαο λα αθήζνπκε, λα πνχκε φηη νη ηδησηηθνί θνξείο είλαη θαιχηεξνη, ή νη 

δεκφζηνη είλαη θαιχηεξνη. Απηή ε ηζνκεξήο εθπξνζψπεζε είλαη θαη ζσζηή. Δ, 

ζηελ πεξίνδν βέβαηα πνπ πεξλνχκε ηψξα, αλ κε ξσηάηε, απηήο ηεο πξσηνθαλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε κηα ηάζε λα ζπξξηθλσζεί απίζηεπηα ν δεκφζηνο ηνκέαο, 

εμ αλάγθεο λνκίδσ φηη ίζσο, γη’ απηή ηελ πεξίνδν θαη γηα φζν ρξεηαζηεί, 

κπνξνχκε λα δψζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν, παξαπάλσ βάξνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

δηφηη πξνο ηα εθεί αλαγθαζηηθά ζα θαηεπζπλζνχλ ηα παηδηά καο γηα λα 

απαζρνιεζνχλ.[…]» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Γελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν ζε δεκφζηνπο θνξείο. Δδψ κπνξνχκε, ζα πξέπεη λα 

δψζνπκε βαξχηεηα ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Δγψ ζα ΄ιεγα αθφκε αθφκε αο 

πνχκε θαη Σξάπεδεο, άιινπο νξγαληζκνχο έηζη ψζηε, γηαηί πνιινί ελδερνκέλσο λα 

κελ γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη έλα ηέηνην Σκήκα ην νπνίν, ε αζρνιείηαη κε ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θηι. Καη πνιιέο θνξέο 

πξνζιακβάλνπλ, αο πνχκε, γηα ζέζε ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο θάπνηνλ ππάιιειν. 

[…] Οη Σξάπεδεο, νη Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη άιινη Οξγαληζκνί, δειαδή 

ηδησηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ Τπεχζπλν Δθπαίδεπζεο κέζα απφ ην 

Σκήκα καο.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Ννκίδσ φινη νη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε απηή ηε ζηηγκή, λνκίδσ 

είλαη θαηάιιεινη. Δίλαη κηα πνηθηιία, αο πνχκε, κηα πνηθηιία νξγαληζκψλ. Απιψο 

ζα πξέπεη λ’ αλνίμνπκε ιίγν ηελ αλαδήηεζε φζνλ αθνξά θη άιισλ θνξέσλ γηαηί 

φρη ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, ζε Σξάπεδεο, πνπ κπνξεί λα ζέινπλ λα θάλνπλ ηελ 

Π.Α. εθεί, έηζη ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ θαη θάπνηα ζέζε εθεί. πσο είπα, απηφ πνπ 

είπα, παίξλνπλ θάπνην ππάιιειν, ηνλ ζηέιλνπλ αο πνχκε ζηελ Αγγιία ή θάπνπ 

ζην εμσηεξηθφ, παξαθνινπζεί έλα πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ θαη 

αλαιακβάλεη ζαλ Τπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο. […] Να πείζνπκε ηηο Σξάπεδεο, ηνπο 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο φηη λαη, ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ εδψ θη απηφ ζα ην 

δνπλ κέζα θαη απφ ηελ Π.Α. φηη κπνξνχλ λα λα αλαιάβνπλ κηα ηέηνηα ζέζε. Δίηε 

θαη ζαλ βνεζνί πνιιέο θνξέο είηε θαη ζαλ είηε θαη ζαλ Τπεχζπλνη Δθπαίδεπζεο.» 

(Δπφπηεο 3) 

 

Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ θνξέσλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ, πνπ θαηά ην 

εμάκελν πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απνηεινχζαλ ζπλεξγαδφκελνπο 

θνξείο, κε βάζε ηε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ηνπο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ θαηάηαμή 

ηνπο ζηνπο ηξεηο θαηαιιειφηεξνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 10. 
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Πίλαθαο 10. Καηαιιειφηεξνη Φνξείο θαηά ηελ άπνςε ησλ Φνηηεηψλ 

 

Α/Α Δπσλπκία θνξέα πρλφηεηα 

 

1 Κέληξν «ΠΤΞΗΓΑ» 9 

2 Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή 7 

3 ISON Psychometrica 6 

4 ΓΔ  5 

5 Coca Cola 3Δ 4 

6 ΚΔΚ 4 

7 ΚΔΔ 4 

8 ΟΑΔΓ - ΚΠΑ 3 

9 ΚΔΓ 3 

10 Κέληξν «ΔΡΓΑΝΖ» 3 

11 ΥΑΝΘ 3 

12 ΚΔΚ. .Δ.Β.Δ.-.Β.Β.Δ.-Γ.Δ.Θ. 2 

13 ΚΔΤΠ 2 

14 Πξνγξάκκαηα Δμεηδίθεπζεο Παλ/κίνπ 

Μαθεδνλίαο 

2 

15 Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγίνπ 1 

16 ΔΠΑ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ „Γ. Παπαληθνιάνπ‟ 1 

 

 

7.2.6. Αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Σν αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Μέληνξεο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

7.2.6.1. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 

Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ πξνβάιιεηαη απφ κέξνο ησλ Μεληφξσλ σο 

αληηθείκελν κε πςεινχ βαζκνχ εκπινθή ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ελαζρφιεζεο ηνπ θνξέα κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην πξφγξακκα Grundtvig, 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο WINNET8, κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εηδηθψλ νκάδσλ, φπσο 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε αιινδαπνχο θαη εθπαίδεπζεο Ννζειεπηψλ, 
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φπσο ην πξφγξακκα «Γηαζπλδεηηθή Φξνληίδα βαξέσο Πάζρνληα», αιιά θαη κε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζεζκφ ΔΠ ζηα ζρνιεία θαη 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δηδηθφηεξα: 

 
«(ελλνείηαη ζρεδηαζκφο) Πξνγξάκκαηνο Grundtvig, θαζφηη ν θνξέαο πινπνηεί 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα» (Μέληνξαο 2)  

 

«Ο θνξέαο καο αζρνιείηαη θαη κε παξνρή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ην ζεζκφ ΔΠ ζηα ζρνιεία. 

Σα ζεκηλάξηα απηά ζρεδηάδνληαη ζε φια ηα ζεκεία απφ ηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΤΠ.» 

(Μέληνξαο 3)  

 

«πκκεηείρε ζην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (Μέληνξαο 5)  

 

«Γηαζπλδεηηθή Φξνληίδα Βαξέσο Πάζρνληα» (Μέληνξαο 17)  

 

«Οξγάλσζε ην πξφγξακκα εθκάζεζεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα αιινδαπνχο» 

(Μέληνξαο 19)  

 

«Απνηειεί ζηφρν ηεο πξαθηηθήο αιιά θαη επεηδή ζεσξνχκε αλαγθαίν ζηελ 

απφθηεζε ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο γλψζεο ηνπ ζε απηφ.» 

(Μέληνξαο 20)  

 

«Καηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ήδε «έηξερε» έλα κεγάιν εγθεθξηκέλν 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα, ην WINNET8. Τπήξρε κεγάιε πίεζε & αλάγθε λα 

νινθιεξσζνχλ νξηζκέλεο δξάζεηο-ελέξγεηεο. Έηζη, φια ηα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ 

θαζψο & ε θνηηήηξηα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο αζρνινχληαλ κε ην παξαπάλσ 

πξφγξακκα. Σν θνκκάηη φκσο πνπ αλέιαβε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη είρε λα 

θάλεη κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ΔΠΔΑΚ (πινπνηήζεθε απφ ην ΚΔΘΗ) θαη ζην πιαίζην ηνπ 

INTERREG IVC, γηα ην project WINNET8, πνπ πινπνηεί ην Κέληξν Δξγάλε 

(πιηθφ γηα ηε Γηθηπαθή πιαηθφξκα ζρεηηθά κε ηηο Καιέο Πξαθηηθέο «Good 

Practices». Έηζη, είλαη πξνθαλέο πσο δελ αζρνιήζεθε βέβαηα κε ην ζρεδηαζκφ 

θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθ λένπ αιιά κε ην ζρεδηαζκφ & ηελ πινπνίεζε 

ελεξγεηψλ & παξάιιεισλ δξάζεσλ ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο.» 

(Μέληνξαο 8)  

 

Ζ κηθξφηεξνπ βαζκνχ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εξκελεχεηαη απφ ηνπο Μέληνξεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θφξην εξγαζίαο 

ηνπ Μέληνξα αιιά θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη θπξίσο ηελ 

πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο απηή δελ ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν 

ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θνξέα. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλεπάξθεηα ζηνλ 
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ηνκέα απηφ αλαπιεξψλεηαη απφ ηε κειέηε απφ ηνλ θνηηεηή θαη ηε ζπδήηεζε κε ηνλ 

Μέληνξα ησλ ηερληθψλ δειηίσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Γηφηη ε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δηεμαγφηαλ παξάιιεια κε ηα 

ηδηαίηεξα βεβαξεκέλα εξγαζηαθά κνπ θαζήθνληα κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα κηα δηεμνδηθή ελαζρφιεζε κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ελφο ηξέρνληνο εθπαηδεπηηθνχ/εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

πινπνηεί ην ηκήκα κνπ. Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο έγηλε θπξίσο πξηλ αλαιάβσ 

ππεξεζία ζην ΚΔΓ. Απιά, ζπδεηήζεθαλ, φπνηε απηφ θαηέζηε δπλαηφ, νη θάζεηο 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ δηαδνρηθψλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ δειηίσλ 

πνπ εθπνλήζεθαλ θαηά θαηξνχο» (Μέληνξαο 1)  

 

«Κάπνηνη θνηηεηέο θάλνπλ ηελ ΠΑ ηνπο ζε πεξίνδν πνπ ζρεδηάδνπκε θάπνην 

πξφγξακκα θαη θάπνηνη κφλν φηαλ ην πινπνηνχκε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, 

εκπιέθνπκε ην θνηηεηή ζην βαζκφ πνπ κπνξεί θαη ν ίδηνο λα βνεζήζεη.» 

(Μέληνξαο 14)  

 

«Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ή πξσηλέο ψξεο» 

(Μέληνξαο 14)  

 

Σέινο, ε κε εκπινθή ηνπ θνηηεηή ζηνλ ζρεδηαζκφ απνδίδεηαη, ζχκθσλα κε 

ηκήκα ησλ Μεληφξσλ, ζηελ έιιεηςε αλαγθαηφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ πνιηηηθή 

ζρεδηαζκνχ ηνπ θνξέα, ε νπνία δελ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ θνξέα παξνρήο, αιιά ηνπ 

θνξέα δηνίθεζεο (ΓΓΓΒΜ θαη Τπνπξγείν Δξγαζίαο), φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΚΔΔ 

θαη ηνπ ΟΑΔΓ: 

 

«Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ή πξσηλέο ψξεο» 

(Μέληνξαο 14)  

 

«Γελ ππήξμε αλαγθαηφηεηα (Γελ ππνβιήζεθαλ πξνγξάκκαηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα)» (Μέληνξαο 18)  

 

«Αλήθεη ζην θεληξηθφ ζρεδηαζκφ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ΟΑΔΓ-Γηνίθεζε» 

(Μέληνξαο 4)  

 

«Γελ είλαη ππεχζπλν ην ΚΔΔ γηα ην ζρεδηαζκφ αιιά κφλν γηα ηελ πινπνίεζε» 

(Μέληνξαο 10)  

  

Ζ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ε παξάιιειε άζθεζή ηνπο ζηε ρξήζε κέζσλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξνβάιιεηαη απφ ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ Μεληφξσλ σο ην θχξην αληηθείκελν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, 
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εμαηηίαο ηεο ηαχηηζεο ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε ηνλ ρξφλν 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, ηεο θχζεο ηνπ θνξέα θαη ηεο πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελειίθσλ κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνγλσζίαο, θαη επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο πινπνίεζεο φπσο είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε αλεχξεζε ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, 

ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο εηζεγεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 
«Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απαζρνινχληαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα» (Μέληνξαο 15)  

 

«Καηέγξαςε κέζα θαη ζηξαηεγηθέο απφ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα» (Μέληνξαο 19)  

 

«Δπηθνηλσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο 

εηζεγεηέο. Απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν θαη δηαδηθαζία γηα ην πξφγξακκα» 

(Μέληνξαο 20)  

 

«Κπξίσο ηα απνγεχκαηα γίλεηαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ κε ζπλέπεηα ν 

θνηηεηήο απφ ηε ζηηγκή πνπ επέιεμε ην απνγεπκαηηλφ σξάξην λα έξρεηαη πιήξσο 

ζε επαθή.» (Μέληνξαο 7)  

 

«Σν Κέληξν Δξγάλε ιφγσ ηεο 20εηνχο παξνπζίαο ηνπ ζην ρψξν ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ & ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο εκπεηξίαο ηνπ, 

δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα κέζα & ζηξαηεγηθέο («εξγαιεία», θφξκεο πηζηνπνηεκέλεο 

κε ΗSO, νδεγίεο ρξήζεο, θ.ιπ.. Ήηαλ ινηπφλ ζέκα ρξφλνπ λα εμνηθεησζεί ε 

θνηηήηξηα ζηγά ζηγά κε απηά & λα αξρίζεη λα ηα ρξεζηκνπνηεί. Δπίζεο, ζεσξψ 

πσο επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ ζηελ αγγιηθή κε εμεηδηθεπκέλε 

νξνινγία, δπζθφιεςε αξθεηά ηε θνηηήηξηα. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο πξνζπαζνχζε 

λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο κε ζπλέπεηα, ζην βαζκφ πνπ ηεο ήηαλ δπλαηφ.» 

(Μέληνξαο 8)  

 

«ε αλάπηπμε κηαο ηδέαο θαη ε ελζσκάησζε ηεο ζε κία πξφηαζε πξνγξάκκαηνο, ε 

αλεχξεζε εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε, ν εληνπηζκφο ησλ νκάδσλ 

ζηφρνπ πξνο εθπαίδεπζε» (Μέληνξαο 2)  

 

«Γηφηη αλέιαβε ηελ παξαθνινχζεζε πνιιψλ πξνγξακκάησλ» (Μέληνξαο 18) 

 

«Απνηειεί ζηφρν ηεο πξαθηηθήο θαη νπζηαζηηθά ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.» (Μέληνξαο 20)  

 

 «πκκεηείρε ζηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ» 

(Μέληνξαο 5)  

 



244 

 

«πκκεηείρε ζηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο» (Μέληνξαο 17)  

 

Ζ  αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ πξνβάιιεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

Μέληνξεο σο αληηθείκελν κε πςεινχ βαζκνχ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ, θαζψο ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί απαξαίηεην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ πινπνηνχκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνξέσλ. Ζ επαθή απηή είρε 

σο απνηέιεζκα ν θνηηεηήο λα εμνηθεησζεί αθελφο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

θαζ΄εαπηήο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αλάπηπμε ή ζηε βειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνιφγεζεο θαη αθεηέξνπ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ο θνηηεηήο ήηαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηκεκάησλ κε απνηέιεζκα 

λα έξζεη ζε επαθή ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.» (Μέληνξαο 7)  

 

«Ζ δεθαεηήο εκπεηξία ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ καο επηηξέπεη λα 

εθαξκφδνπκε δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο νη νπνίεο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο επηκνξθνχκελνπο» (Μέληνξαο 2)  

 

«ε θάζε πξφγξακκα ή δξάζε πνπ αλαπηχζζνπκε ζην ΚΔΤΠ αθνινπζεί 

δνκεκέλε αμηνιφγεζε θαη έηζη νη αζθνχκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκπιαθνχλ 

ελεξγά ζε κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο.» (Μέληνξαο 

3) 

 

«ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνίεζε κέζα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ήηαλ ελεξγφ (Winnet8), θαζψο & «εξγαιεία» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ν 

ζχκβνπινη απαζρφιεζεο ηνπ Κέληξνπ.» (Μέληνξαο 8)  

 

«Απνηειεί ζηφρν ηεο πξαθηηθήο αιιά θαη ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο 

(ζρεδηαζκφ-εθαξκνγή) ηνπ πξνγξάκκαηνο.» (Μέληνξαο 20)  

 

«Ζ αζθνπκέλε αζρνιήζεθε επαλεηιεκκέλα κε ηε ζχληαμε αλαθνξψλ κε 

ζπκκφξθσζεο γηα ππνζεηηθέο ή πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ελφο 

πινπνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο.» (Μέληνξαο 1)  

 

«πκκεηείρε ζηελ αλάπηπμε θαη ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνιφγεζεο πξνγξάκκαηνο» (Μέληνξαο 17)  

 

«πκκεηείρε ζηε βειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ» (Μέληνξαο 5)  
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Ζ κηθξφηεξνπ βαζκνχ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εξκελεχεηαη απφ ηνπο Μέληνξεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν αμηνιφγεζεο θάπνησλ πξνγξακκάησλ, ηεο πινπνίεζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ θεληξηθή δνκή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ήηαλ αθφκε ην πξφγξακκα ζε εμέιημε. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«πκκεηείρε ζηε βειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ» (Μέληνξαο 5)  

 

«Αμηνινγήζεθαλ θάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο. Οη 

ππφινηπεο δξάζεηο αμηνινγήζεθαλ ζην ππφινηπν δηάζηεκα» (Μέληνξαο 9)  

 

«Ζ αμηνιφγεζε νξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή δνκή» (Μέληνξαο 10)  

 

«Αλήθνπλ ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε ΟΑΔΓ» (Μέληνξαο 4)  

 

«Γηαηί είλαη ζε εμέιημε» (Μέληνξαο 13)  

 

 

7.2.6.2. πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε ζηάδηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε 

σο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο είηε κε ηε κνξθή αηνκηθήο ή νκαδηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνδνρή-ελεκέξσζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη 

ηελ επαθή κεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη 

επαθή κε ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία, πξνβάιιεηαη απφ ηνπο Μέληνξεο σο 

αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ελαζρφιεζεο ηνπ θνξέα κε ην αληηθείκελν ηεο πκβνπιεπηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«ην θέληξν καο θάζε ρξφλν γίλνληαη πεξίπνπ 500 ζπκβνπιεπηηθέο αηνκηθέο 

ζπλεδξίεο, αιιά θαη νκαδηθέο» (Μέληνξαο 2)  

 

«Δίκαζηε θαη’ εμνρήλ θνξέαο ζπκβνπιεπηηθήο ζε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, 

αηνκηθή ή νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή νπφηε νη αζθνχκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία 

πξψηνλ λα παξαθνινπζήζνπλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά σο  

ζχκβνπινη» (Μέληνξαο 3)  

 

«Απνηειεί λέν θαη θαηλνηφκν εξγαιείν γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ επθνιφηεξε θαη 

άκεζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (Μέληνξαο 4)  
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«Ήηαλ ελεξγή ζηηο «Αλνηρηέο Δθδειψζεηο» ηνπ Κέληξνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ζπκκεηνρή σο ζπλεξγάηηδα ζην Δλεκεξσηηθφ Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην πνπ 

έγηλε ζηε Υ.Δ.Ν. Υαξηιάνπ κε ζέκα: «Σν ζέκα ηεο αλεξγίαο & εχξεζεο ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζήο ηεο», κε νκηιήηξηα ηελ Κα. Λαδαξίδνπ Αζαλαζία, ζηελ ππνδνρή 

ησλ σθεινπκέλσλ, ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ην Κέληξν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη γηα ηελ νκαιή έληαμε ηεο θάζε σθεινχκελεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, θαζψο θαη ζηε ζπλνκηιία κε σθεινχκελεο ηνπ θέληξνπ φηαλ 

πξνέθππηε αλάγθε ελεκέξσζήο ηνπο.» (Μέληνξαο 8)  

 

«Δπηθαηξνπνίεζε ηκήκαηνο εξγαιείνπ γηα ηηο ηερληθέο αλεχξεζεο εξγαζίαο.[…] 

(Μέληνξαο 16) 

 

«Ζ θνηηήηξηα αζρνιήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πξψην ζηάδην ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ Τπνδνρή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ σθεινπκέλσλ 

ηνπ Κέληξνπ, θαζψο θαη κε ην ηειεπηαίν πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη, ην follow up 

κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ άξηζην ιφγσ ηεο 

κεγάιεο πξνζνρήο πνπ έδσζε ε ίδηα & ηεο επαηζζεηνπνίεζήο ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο σθεινπκέλσλ.» (Μέληνξαο 16)  

 

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ε κε ζπκπεξίιεςε ζπκβνπιεπηηθήο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα παξά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εχξεζεο 

εξγαζίαο, ή ε κε πξφβιεςε ηεο άκεζεο εκπινθήο ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ζηηο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο, ζχκθσλα κε ηνπο Μέληνξεο, δελ ζπκκεηείραλ νη θνηηεηέο ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Γελ αζρνιήζεθε κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία» (Μέληνξαο 19)  

 

«Ο θνξέαο δελ αζρνιείηαη κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία» (Μέληνξαο 7)  

 

«Ο θνξέαο δελ αζρνιείηαη κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία παξά κφλν 

κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ εχξεζε 

εξγαζίαο.» (Μέληνξαο 14)  

 

«Γελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε εκπινθή ηνπ θνηηεηή ζε απηή ηε δηαδηθαζία» 

(Μέληνξαο 17)  

 

«Γελ ππήξμε ηέηνηα αλαγθαηφηεηα ζε θαλέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ έηξεραλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο» (Μέληνξαο 18)  

 

«Γελ ππήξμε ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα 

πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο.» (Μέληνξαο 20) 
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«Γελ θάλνπκε ζπκβνπιεπηηθή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο καο παξά κφλν ζε 

πξφγξακκα ΚΔΚ αλέξγσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ πινπνηνχκε.» (Μέληνξαο 15)  

 

 

7.2.6.3. Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο 

Σέινο, νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Μέληνξεο, εληάζζνληαη ζην αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, 

πεξηιακβάλνληαο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε πνηθίιεο απφ ηηο 

ηξέρνπζεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα, φπσο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ 

αξρείνπ πιεξνθφξεζεο σο βαζηθή ιεηηνπξγία γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο, ε αλάιεςε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ε ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ ησλ σθεινπκέλσλ πνπ 

δηαηεξεί ν θνξέαο, ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε εξσηεκαηνινγίσλ έξεπλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

 «Ζ αζθνχκελε ζπλέβαιε θαη ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ηαθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ 

ηκήκαηφο κνπ.» (Μέληνξαο 1)  

 

«Κάζε ρξφλν αλαιακβάλνπκε πξσηνβνπιίεο θαη αλαπηχζζνπκε θαηλνηφκεο 

δξάζεηο» (Μέληνξαο 2)  

 

«Σελ νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ πιεξνθφξεζεο. Δίλαη ζεκαληηθή ζπληζηψζα ζηε 

ιεηηνπξγία ελφο Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο» (Μέληνξαο 3)  

 

«Γηάθνξεο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ΟΑΔΓ (πξνζιήςεηο-

απνιχζεηο-έθδνζε θάξηαο-πξνγξάκκαηα Νέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη Νέσλ 

επαγγεικαηηψλ» (Μέληνξαο 4)  

 

«Παξάιιεια, αζρνιήζεθε κε ηα εμήο πεδία: Με ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ γηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο σθεινχκελεο ηνπ θέληξνπ Δξγάλε, ηελ ελεκέξσζε 

βάζεο δεδνκέλσλ (access) κε ζηνηρεία λενεηζεξρφκελσλ σθεινπκέλσλ ζην 

θέληξν. Έιεγρνο θαη επεμεξγαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, θσηνηππίεο, 

ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα σθεινχκελεο πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Δλεκέξσζε γηα λέα πξνγξάκκαηα (επηδνηνχκελα θαη κε) απφ ηελ 

απνδειηίσζε ηνπ Κέληξνπ Δξγάλε, δηάδνζε πιεξνθφξεζεο/ζέζεσλ εξγαζίαο 

κέζσ απνζηνιήο e-mail ζε σθεινχκελεο ηνπ Κέληξνπ. (Μέληνξαο 16) 

 

[…] Δλαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ 

WINNET8 (INTERREG IVC) πνπ πινπνηεί ην Κέληξν Δξγάλε: 

 Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε εξσηεκαηνινγίσλ, κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε, 

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα γπλαηθψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα, 

Γξεβελά, Καζηνξηά, Κνδάλε) 
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 Ζιεθηξνληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

 Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ σθεινπκέλσλ αλά πεξηνρή ζε θχιια εξγαζίαο 

(excel)» (Μέληνξαο 16)  

 

7.3. Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηνπο 

Φνηηεηέο, ηνπο Φνξείο θαη ηνπο Μέληνξεο, πνπ ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ 

απνθηεζείζα επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ηηο δπζθνιίεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηηο  

απαηηνχκελεο γηα ηνπο απνθνίηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

(γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο), ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο, ηνπο Οξγαλσηέο θαη 

ηνπο Μέληνξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 

7.3.1. Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα Οθέιε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Σα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

αθνξνχλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε: ηνπο Φνηηεηέο, ηνπο Φνξείο θαη ηνπο Μέληνξεο. 

Δηδηθφηεξα:  

 

7.3.1.1. Οθέιε γηα ηνπο Φνηηεηέο 

Χο ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ζχκθσλα κε ηνπο 

Φνηηεηέο θαη κέξνο ησλ Μεληφξσλ, πνπ ζπλίζηαληαη ζε απνθηεζείζεο 

επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο νη νπνίεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ ζα βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο κίαο 

κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο πξνβάιινληαη ε επαθή κε ην επαγγεικαηηθφ πεδίν ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο, ε εθαξκνγή ησλ 

γλψζεσλ ζηελ πξάμε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ράξαμε επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηέινο ε βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ζπλερήο εμέιημε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ επαθή κε ην επαγγεικαηηθφ πεδίν, ε απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμνηθείσζε ησλ ηειεηνθνίησλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ ζηαδηαθή εθκάζεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, φπσο ε ηήξεζε σξαξίνπ, ε ζπλέπεηα, ην 

εξγαζηαθφ θιίκα, ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο θαη ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο θαη 
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εξγαδνκέλνπο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ε απνκπζνπνίεζε θνξέσλ θπξίσο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θ.ά. Δηδηθφηεξα: 

 

«Δίλαη ε επαθή κε ην ρψξν εξγαζίαο, είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξψπνπο, 

βιέπνπκε πψο δνπιεχεη ην ζχζηεκα […] (Φνηηεηήο 5) 

 

«Απφ θεη θαη πέξα, κε βνήζεζε πάξα πνιχ απ’ φιεο ηηο απφςεηο. Δ, θαη γηαηί 

κπήθα νπζηαζηηθά ζε θνξείο θαη είδα ηα πξάγκαηα πψο είλαη, κπήθα ζε έλα 

εξγαζηαθφ θιίκα γηα λα δσ πψο είλαη νπζηαζηηθά. […] Πηζηεχσ φηη βνεζάεη. 

Βνεζάεη πάξα πνιχ γηαηί έξρεζαη ζε άκεζε επαθή φρη κε ελήιηθεο πνπ έξρνληαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα. Πξψηα απ’ φια έξρεζαη ζε επαθή  κε 

ελήιηθεο νη νπνίνη δνπιεχνπλ κέζα ζηνλ ίδην ρψξν καδί ζνπ. Οπφηε καζαίλεηο 

πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη γηαηί έρνπλ λα δψζνπλ απηνί αιιά καζαίλεηο θαη γηα 

ηνλ εαπηφ ζνπ, πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζαη θαη πψο πξέπεη λα είζαη ζηε 

δνπιεηά.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Δπεηδή είλαη θαη ε πξψηε κνπ εξγαζηαθή εκπεηξία γεληθά ην πψο ζα 

εμνηθεησζείο κέζα ζε κηα επηρείξεζε θνξέα νηηδήπνηε εθπαίδεπζεο, γεληθά ην 

πψο ζα κάζεηο λα ζπλππάξρεηο κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο, λα ζπλεξγάδεζαη, 

ην λα κάζεηο λα εμειίζζεζαη ζπλερψο, λα καζαίλεηο απφ ηα ζεηηθά ησλ άιισλ θαη 

ηα ιάζε ησλ άιισλ αληίζηνηρα λα κε ηα θάλεηο εζχ ν ίδηνο, απηά πηζηεχσ.» 

(Φνηηεηήο 3) 

 

«Ήηαλ κηα πξψηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ κε βνήζεζε, αο πνχκε, λα δσ ην 

πψο ζα είλαη, λα μέξσ ηη λα πεξηκέλσ θηι. Απηφ ήηαλ δειαδή ην πξψην πξάγκα, ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία […](Φνηηεηήο 4) 

 

«Γειαδή πνηέ κνπ δελ είρα θαληαζηεί φηη ε ζα θάλσ πξαθηηθή ζε κηα εηαηξεία 

πνπ κφλν έβιεπα ζηελ ηειεφξαζε, αο πνχκε, ην πψο ιεηηνπξγεί θαη απηφ ιίγν κνπ 

απνκπζνπνίεζε απηφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο θαη είδα φηη 

ιεηηνπξγεί πξάγκαηη έηζη, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν κε ηα πκβνχιηα πνπ θάλνπλ, ηα 

πλέδξηα θηι. […]» (Φνηηεηήο 8) 

 

Ζ γλψζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, „ξνπηίλαο‟ θαη ζηάζεο επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηε βίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο κέζα απφ ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη 

ηερλνγλσζίαο ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ –κέζα απφ ηελ κεζνδηθφηεηα θαη ηελ 

ηξηβή κε ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

ελειίθσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, φπσο απηέο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, ηεο απνδνρήο, ηεο απηφ-επίγλσζεο, ηεο ζπλέπεηαο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
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ζπκνχ, ηεο πξσηνβνπιίαο. Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα γηα εμάζθεζε ζηηο μέλεο γιψζζεο 

θαη ηνπο Ζ/Τ, πνπ ζπληζηά νξηδφληηα δεμηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ απνθηεζείζα 

εκπεηξία ζα αμηνπνηεζεί αξγφηεξα απφ ηνλ θνηηεηή ζε άιια εξγαζηαθά πιαίζηα θαη 

δνκέο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα: 

 

«Πξψηα απ΄ φια ε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά παίδεη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

εηδηθά γηα κέλα πνπ δελ έρσ κεγάιε εκπεηξία, είλαη πνιχ βαζηθφ ην λα κπνξέζεηο 

λα ζηαζείο ζε κηα δνπιεηά. Οπφηε ε εξγαζηαθή, έηζη ζπκπεξηθνξά, είλαη απφ ηα 

πην βαζηθά θαη ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ ‘παίξλεηο’ φηαλ θάλεηο ηελ πξαθηηθή ζνπ 

άζθεζε. Γε ζα κηιήζσ γηα ηηο ψξεο γηαηί νχησο ή άιισο δελ είλαη πάξα πνιιέο. 

Γειαδή φηη κπαίλεηο ζε θάπνην ξπζκφ, αο πνχκε, θαζεκεξηλφ, ε εκπεηξία πνπ 

απνθηάο είλαη πνιχ κεγάιε, δελ ην ζπδεηψ, γηαηί νπζηαζηηθά παίξλεηο κέξνο είηε 

ζε πξνγξάκκαηα είηε ζε πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο, παίξλεηο κέξνο, νπφηε ε 

εκπεηξία πνπ απνθηάο απφ απηά ηα ζεκηλάξηα είλαη πνιχ βαζηθή. Δθηφο απ’ απηφ, 

πέξα απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, πνπ πιένλ είλαη θιαζηθέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί εθεί, ζεσξψ φηη  

καζαίλεηο πψο είλαη έλα πξφγξακκα, πάξα πνιχ βαζηθφ γηα ηε ζρνιή καο θαη ην 

Σκήκα καο, καζαίλεηο πψο πινπνηείηαη έλα πξφγξακκα, απ’ ηελ αξρή κέρξη ην 

ηέινο. Πψο θάλεηο κηα πξφηαζε, πνχ ζα ηε ζηείιεηο, έηζη πνηνλ αθνξά, ην αλ ζα 

εγθξηζεί ή φρη, φιε ε δηαδηθαζία απηή, ην λα πεξηκέλεηο, νη θηλήζεηο πνπ θάλεηο 

ελδηάκεζα, φια απηά είλαη ζέκα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, δειαδή αλ δελ ηα θάλεηο 

απηά, είλαη δχζθνιν. Αθξηβψο, αθξηβψο, θαη κεηά βιέπεηο απ’ ηελ αξρή κέρξη ην 

ηέινο πψο είλαη έλα πξφγξακκα, θαη πψο ζηήλεηαη έλα πξφγξακκα κε ηη ηξφπνπο 

κπνξεί λα πινπνηεζεί απηφ ην πξφγξακκα θαη εάλ ππάξρνπλ ηα κέζα θαη νη 

δπλαηφηεηεο ή αλ δελ ππάξρνπλ απηά ηα κέζα, απηά ηα κέζα πνπ ήδε ππάξρνπλ 

πψο κπνξνχλ κε θάπνην ηξφπν λα βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

[…].» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«’Έκαζα απιά πψο ιεηηνπξγνχλ θάπνηα ζπζηήκαηα, πψο ιεηηνπξγνχλ θάπνηα 

πξνγξάκκαηα θαη είδα πψο πινπνηείηαη ζηελ πξάμε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

Αιιά, έηζη ζεσξεηηθέο γλψζεηο, δελ έκαζα θάηη δηαθνξεηηθφ. Απηφ πνπ είπα θαη 

ζηελ αξρή, είλαη θαιφ έηζη πνπ βιέπεηο, πνπ βιέπεηο πψο είλαη έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Αθφκε θη αλ δελ ήηαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ήηαλ κηα ζπρλή επαθή. 

Ννκίδσ φηη είκαη ιίγν πην επηθνηλσληαθή.» (Φνηηεηήο 6) 

 

«πσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ κε σθέιεζε ηδηαίηεξα ζηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα, 

λα κάζνπλ λα κηιάλε κε αλψηεξνπο ή γεληθά κε εξγαδφκελνπο ζηνλ ίδην θνξέα 

[…], πινχζηεο εκπεηξίεο σο πξνο ην πψο ζρεδηάδνληαη θαη πψο πινπνηνχληαη ηα 

ζεκηλάξηα ζ’ έλα θνξέα θαη γεληθά ε ππνζηήξημε, γεληθά φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηα 

ζεκηλάξηα, πηζηεχσ φηη έκαζα αξθεηά θαη κπνξψ λα ηα εθαξκφζσ θηφιαο. Απηά 

ηα δχν ζεκαληηθφηεξα. Γειαδή ε εκπεηξία σο πξνο ηα ζεκηλάξηα θαη ε 

επηθνηλσλία.» (Φνηηεηήο 3) 
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«Ναη, ζηελ δεμηφηεηα ε κεζνδηθφηεηα αο πνχκε, πνπ απέθηεζα κέζσ, δειαδή θάηη 

, κία πξαθηηθή αο πνχκε δεμηφηεηα. Δληάμεη πήξα αξθεηέο γλψζεηο γχξσ απφ ην, 

ην πψο νξγαλψλνληαη Σκήκαηα Δθπαίδεπζεο, επεηδή γίλαλε πνιιά ηκήκαηα ζην 

ΚΔΔ. Απφ ηε κηα πξαθηηθή. Απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηηο γλψζεηο; Απφ ηε 

πκβνπιεπηηθή. Δληάμεη εθεί πεξηζζφηεξν βνήζεζα, παξαθνινχζεζα ηα 

ζεκηλάξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο γηα ην κάζεκα ηνπ ΔΠ, θη εθεί 

πέξα ήηαλ ζαλ λα ζπκκεηείρα θαλνληθά ζ’ έλα κάζεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.» 

(Φνηηεηήο 4) 

«[…] ε πξαθηηθή γηα κέλα είλαη κηα πξψηε εκπεηξία, ε πξψηε επαθή κε θνξείο 

πνπ εληάμεη, γηα κέλα κπνξεί λα είκαη ήδε εξγαδφκελε, γηα ηνπο άιινπο είλαη 

αθφκε πην ζεκαληηθή εκπεηξία. Αιιά θαη γηα κέλα απνηέιεζε κηα πνιχ ζεκαληηθή 

εκπεηξία γηαηί ήηαλ έλαο εληειψο δηαθνξεηηθφο ρψξνο. Σν γξαθείν εθπαίδεπζεο 

ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθφο ρψξνο απφ ηε Ννζειεπηηθή πνπ αζθψ εγψ 

θαζεκεξηλά κε ηνπο αζζελείο, θηι. Έπξεπε λα έρσ, λα αλαπηχμσ άιιεο 

ηθαλφηεηεο δειαδή ηεο επηθνηλσλίαο. Γηαηί λα κνπ πεηο κε ηνπο αζζελείο δελ 

επηθνηλσλείο; Ναη, αιιά εθεί είλαη δηαθνξεηηθά. Γελ είλαη ε ίδηα επηθνηλσλία. 

Δδψ πξέπεη λα ππάξρεη κηα επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, απνδνρή, λα ζε απνδερζεί 

ν άιινο. Δ, λα έρεηο θαη ηελ απηφ-επίγλσζε ην ηη μέξεηο εζχ θαη λα ην πεξάζεηο 

ζηνλ άιιν… ν άιινο, πνηνο είλαη ην background ζνπ, πνην είλαη ην επίπεδφ ζνπ. 

Ίζσο επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, εάλ γίλεηαη θακηά θνξά, ηίπνηα μέξσ γσ, 

θαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηηο δηαρεηξηζηείο θαηάιιεια, νπφηε απνηέιεζε 

πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία, αθφκε θαη γηα κέλα πνπ είκαη ρξφληα εξγαδφκελε.» 

(Φνηηήηξηα 2) 

 

«Δγψ, ζαλ θνηηεηήο, κε ηα καζήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ην αληηιακβάλεζαη πην 

ζνβαξά θαη ήκνπλ δειαδή θαη ζηελ ψξα κνπ θαη θαζφκνπλα αθξηβψο ζηηο ψξεο.» 

(Φνηηεηήο 4) 

 

«ια απηά πνπ είδα ζηελ πξάμε φια απηά ελλννχληαη, θαη δελ ην είπα, αιιά 

πεξηζζφηεξν είλαη νη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα, ήηαλ ε επηθνηλσλία 

κε ηνπο αλζξψπνπο, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ φπσο είπα, πξνζπαζψ ηψξα λα 

ζθεθηψ δηάθνξα είλαη ε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο, ε ζπλεξγαζία, είλαη 

πάξα πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη, ε πξσηνβνπιία, αλ 

θαη ζην ΓΔ δελ είρα ηελ επθαηξία λα πάξσ πξσηνβνπιίεο, ζηελ Ππμίδα ήηαλ πην 

θαιά θαη κε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζ’ απηήλ ηελ νκάδα πνπ ήκνπλ ελειίθσλ, 

έπαηξλα πξσηνβνπιίεο.» (Φνηηήηξηα 5) 

 

«Βέβαηα, άιινπ είδνπο γλψζεηο, φπσο εμαζθείο ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ μέξεηο. 

Δμαζθείζαη πάλσ ζηνπο Ζ/Τ, ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα ηα έρεηο 

μεράζεη ή πνπ κπνξεί λα ηα έρεηο ‘ζάςεη’ (εληφο εηζαγσγηθψλ) έηζη γηα θάπνην 

δηάζηεκα. ε βνεζάεη πάξα πνιχ απηφ (ελλνείηαη ε ΠΑ).[…]» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Γεμηφηεηεο, εληάμεη, ππνινγηζηή, λα ςάμσ λα βξσ πιηθφ, θαιιηεξγνχληαη φιεο 

απηέο […]» (Φνηηήηξηα 2) 
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«Βέβαηα, άιινπ είδνπο γλψζεηο, φπσο εμαζθείο ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ μέξεηο. 

Δμαζθείζαη πάλσ ζηνπο Ζ/Τ, ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα ηα έρεηο 

μεράζεη ή πνπ κπνξεί λα ηα έρεηο ‘ζάςεη’ (εληφο εηζαγσγηθψλ) έηζη γηα θάπνην 

δηάζηεκα. ε βνεζάεη πάξα πνιχ απηφ (ελλνείηαη ε ΠΑ).[…]» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Δ, δεμηφηεηεο, εληάμεη, ππνινγηζηή, λα ςάμσ λα βξσ πιηθφ, θαιιηεξγνχληαη φιεο 

απηέο […]» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Πξνθαλψο ζα ηνλ βνεζήζνπλ, θάλνληαο ηελ αξρή γηα λα βειηηψζεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηα απαηηνχκελα επίπεδα ηεο θάζε 

εξγαζίαο.» (Μέληνξαο 7)  

 

«Ζ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ε θνηηήηξηα ζηελ ππεξεζία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη 

ζε άιιεο δνκέο.» (Μέληνξαο 9)  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εκπεηξία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, γηα έλα κηθξφ 

κέξνο ησλ Μεληφξσλ δελ είλαη αξθεηή, ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο κηαο 

κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηε ζέζε εξγαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ο βαζκφο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε θνηηήηξηα νη εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ζην θνξέα 

εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζα ιάβεη ηειηθά ζην κέιινλ. Ζ απαζρφιεζή 

ηεο ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο εξγαζίαο εθηηκάηαη φηη ζα ηεο θαλεί ρξήζηκε ζην κέιινλ.» (Μέληνξαο 1)  

 

«Πηζηεχσ λαη, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ, αιιά ζεσξψ φηη δελ θαιχπηνληαη φιεο νη 

απαηηήζεηο κηαο κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο.» (Μέληνξαο 2)  

 

Ζ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε θαη θαιιηέξγεηαο ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηψληαη ζην Σκήκα, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο θαη κεγάιν κέξνο ησλ Μεληφξσλ 

είλαη κία αθφκε ζεκαληηθή θαη επσθειήο εκπεηξία πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ζε 

αλάινγε ζέζε εξγαζίαο. Έηζη,  ζηε δηδαθηηθή ελειίθσλ έγηλε πξάμε ν θαηαηγηζκφο 

ηδεψλ, ην παίμηκν ξφισλ, ν ζρεδηαζκφο ελφο καζήκαηνο, ή ζηνλ ζρεδηαζκφ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε πξάμε ν ζρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηεξεχλεζε 

αλαγθψλ, ε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ κάζεζεο. Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο πκβνπιεπηηθήο ε επαθή κε ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε, ηηο ζπκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα δηάθνξα 

θνηλσληθά επηδφκαηα. Δηδηθφηεξα: 
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«[…] φια απηά πνπ είπακε, πνπ καζαίλνπκε ζην Σκήκα ζηελ ΠΑ ζνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα ηα εθαξκφζεηο θαη ζ’ έλα βαζκφ λα ηα θαιιηεξγήζεηο. Γηαηί 

εληάμεη είλαη ιίγνο ν ρξφλνο.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Σηο γλψζεηο, θαιιηεξγνχληαη φιεο νη γλψζεηο. Καιιηεξγνχληαη νη γλψζεηο γηαηί 

γίλνληαη πξάμε. Αο πνχκε, ζηε δεχηεξε πξαθηηθή έθαλα ζηελ πξάμε ην παίμηκν 

ξφιν, έθαλα ζηελ πξάμε ηελ, ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, αο πνχκε, έθαλα ζηελ πξάμε 

ην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο. ηελ πξψηε πξαθηηθή έθαλα ζηελ πξάμε ην 

ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, κπήθα θαη γσ ζηελ δηαδηθαζία λα θάλσ 

ζπλέληεπμε, είδα πφζν δχζθνιν ήηαλε, ην παξάηεζα, μεθηλήζακε, είδα ζηελ πξάμε 

δειαδή φια απηά ηα πξάγκαηα, πνηα είλαη ηα εκπφδηα, πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο.» 

(Φνηηήηξηα 2) 

 

«Καη δίλεη θαη δπλαηφηεηα λα δεηο απηφ πνπ είπα θαη πξηλ, ηελ εθαξκνγή ησλ 

γλψζεσλ ζηελ πξάμε θαη πψο απηφ γίλεηαη, θη έηζη καζαίλεηο ηη είλαη απηφ πνπ ζα 

θάλεηο, ή πψο ζα ην θάλεηο, πψο είλαη ε θαηάζηαζε ζ’ απηφ ην ρψξν απηή ηελ 

πεξίνδν, πξάγκαηα ηα νπνία δε ζα είρεο ηε δπλαηφηεηα λα ηα κάζεηο, ηα ’βιεπεο 

απφ κέζα.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«ίγνπξα ζα ηνλ βνεζήζνπλ γηαηί πνιιά απφ ηα αληηθείκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ηα 

είδε λα εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε.» (Μέληνξαο 3)  

 

«Ο ΟΑΔΓ αζθεί έλα κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ 

θξάηνπο, κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο, ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ.» (Μέληνξαο 4)  

 

«ίγνπξα νη εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ε θνηηήηξηα ζα ηελ βνεζήζνπλ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζέζεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ ηεο ζην θνξέα εξγαζίαο ηεο πνπ είλαη επίζεο έλα ηξηηνβάζκην 

λνζνθνκείν.» (Μέληνξαο 5)  

 

«ίγνπξα κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη απαζρφιεζή ηνπ απέθηεζε εκπεηξίεο ηηο νπνίεο 

ζπλδπάδνληάο κε ηηο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ηνπ παξέρεη ε ζρνιή ηνπ ζα ηνπ 

θαλνχλ ρξήζηκα παξαθάησ.» (Μέληνξαο 10)  

 

«Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηά ν θνηηεηήο θαηά ηελ ΠΑ ζίγνπξα βνεζνχλ ζηελ 

άζθεζε κηαο ζπλαθνχο εξγαζίαο κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ. Γε κπνξεί ε ΠΑ 

παξά λα δψζεη βαζηθέο γλψζεηο, πνιχ απαξαίηεηεο φκσο γηα θάπνηνλ πνπ πξψηε 

θνξά έξρεηαη ζε επαθή κε ην αληηθείκελν ζηελ πξάμε. Δίλαη ην πξψην εθφδην γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο.» (Μέληνξαο 15)  

 

«Θεσξψ φηη ε ΥΑΝΘ είλαη έλαο ζχγρξνλνο θνξέαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο πνπ 

δηαζέηεη θαη ηελ ηζηνξία-εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ελειίθσλ αιιά θαη ηε δηάζεζε 

λα αμηνπνηήζεη θαη ελζσκαηψζεη λέεο ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο ζεσξίαο θαη έξεπλαο» (Μέληνξαο  20)  
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Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε πξνζθέξεη έλα είδνο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη πξφγεπζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζηνπο ηειεηνθνίηνπο θαη κία δπλαηφηεηα γηα ράξαμε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο 

ζηνπο ηειεηνθνίηνπο εξγαδνκέλνπο, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο αθελφο 

«δνθηκάδνπλ» ην επαγγεικαηηθφ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο 

πκβνπιεπηηθήο θαη αθεηέξνπ αλαθαιχπηνπλ επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο πνπ ζα ηνπο 

ελδηέθεξε λα αθνινπζήζνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Με βνήζεζε ζ’ απηφ πνπ είπα θαη πην πάλσ, λα δσ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Με βνήζεζε πην πνιχ ε πξαθηηθή κνπ ζηελ ΗSON επεηδή ήηαλ κηα ηδησηηθή 

εηαηξεία, επεηδή ήηαλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ απηά πνπ θάλεη ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, κνπ ήηαλ πην θαηαλνεηά γηαηί έβιεπα εθείλε ηελ ψξα λα 

νξγαλψλνληαη θαη λα εμειίζζνληαη ηα ζεκηλάξηα, κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ φηη 

κνπ αξέζεη πνιχ ε πκβνπιεπηηθή ζαλ ηνκέαο. Κάηη πνπ ην είρα ζην κπαιφ κνπ 

θαη πην πξηλ, απιά ηψξα ην επηβεβαίσζα. Ξέξσ φηη… θαη εθεί ζα πξνζπαζήζσ 

αξρηθά λα ζηξαθψ» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«Ναη, κε βνήζεζε, αλέθεξα θαη θάπνηα πην πξηλ, θάπνηεο εκπεηξίεο. Δ, γεληθά 

απηφ είλαη κηα πνιχ θαιή επθαηξία θαη φρη κφλν γηα ην δηθφ καο Σκήκα. Γεληθά 

λνκίδσ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα γίλεηαη, είλαη θάηη πνπ θάπνηα παηδηά θηάλνπλ 

ηέηαξην έηνο ή πνπ παίξλνπλ  ην πηπρίν ηνπο θαη κεηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ 

ηνπο αξέζεη απηφ πνπ θάλνπλ ή φηη δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. Ζ πξαθηηθή είλαη 

κηα επθαηξία γηα λα ηα δεηο φια απηά.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«Μ’ άλνημε πνιινχο δξφκνπο, εγψ, εκέλα ε πξαθηηθή πηζηεχσ, εηδηθά θαη ε 

επηινγή κνπ λα ηελ θάλσ ζηνλ ρψξν πνπ εξγάδνκαη γηαηί δε ζα θχγσ απφ ην 

ρψξν κνπ, εθεί πέξα ζα δξαζηεξηνπνηεζψ κε βάζε ην αληηθείκελν, δειαδή ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. […] Δγψ πηζηεχσ κ’ άλνημε δξφκνπο θαη γηα γξαθείν εθπαίδεπζεο 

θαη γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Ήδε, αο πνχκε, έγηλε ζην Ννζνθνκείν πξφζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα εθπαίδεπζε ε ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο σο εθπαηδεπηέο θαη είρα ηε δπλαηφηεηα λα θάλσ έλα ζσξφ 

πξνηάζεηο.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

Σέινο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ κέζα απφ ηελ επαλεμνηθείσζή ηνπο κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ηελ επαθή κε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, ηε 

δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ γλσξηκηψλ, ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οξγαλσηέο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηελ ππνζηήξημε απφ απηνχο, ηε βειηίσζε ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο. ηε δηεχξπλζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηελ δηαξθή εγξήγνξζε γηα 

ζπλερή εμέιημε θαη πξνζπάζεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ναη, κε βνήζεζε ε ΠΑ. Πξψηα απ’ φια κε βνήζεζε ζην λα έξζσ θνληά κε ην 

αληηθείκελν ηεο ρνιήο κνπ. Δπεηδή ήκνπλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα απνχζα κε 

βνήζεζε πάξα πνιχ απηφ. ην λα κπσ θαη ζε έλα ξπζκφ, ζην λα δηαβάδσ, 

νπζηαζηηθά γηα λα δψζσ εμεηάζεηο κε βνήζεζε πάξα πνιχ απηφ. Ννκίδσ φηη κε 

βνήζεζε πνιχ. Με έβαιε ζην θιίκα ηεο ρνιήο. […] Έλα άηνκν ην νπνίν ζα βγεη 

ηψξα νπζηαζηηθά δελ μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη θαη ινγηθφ είλαη. Ζ Πξαθηηθή λνκίδσ φηη 

βνεζάεη πάξα πνιχ θαη κε βνήζεζε θαη κέλα πάξα πνιχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη 

ζην λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο, δελ ην βγάδσ απηφ απ’ έμσ. […]» (Φνηηήηξηα 

1).  

 

«[…] κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζσ εκπεηξίεο θαη κέζα απ’ απηέο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο, θαηλνχξηεο ζηάζεηο θηι., λα έξζσ ζε επαθή κε πνιχ 

ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ ππήξμα, κε ηνπο θαζεγεηέο 

κνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηέινο πάλησλ ζπλεξγάζηεθα ζην Παλεπηζηήκην, θη απηφ 

ζεσξψ φηη κνπ δηεχξπλε αο πνχκε, ηνλ ηξφπν ζθέςεο κνπ, λα πσ ηνλ ηξφπν 

αθφκα αληηκεηψπηζεο ηεο δσήο. Απηφ πψο κπνξεί θαλείο λα πεηχρεη πξάγκαηα, 

άζρεηα αλ αο πνχκε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηακαηάεη θάπνπ ζηα 22, 23. 

Ννκίδσ φηη απηφ αλαηξέπεηαη, απηφ πεξλάεη θαη σο κήλπκα ηεο ρνιήο καο, φηη ε 

εθπαίδεπζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη.» (Φνηηήηξηα 7) 

 

«Απηφ είλαη ην θέξδνο, φηη πξέπεη λα εμειίζζεζαη, δελ πξέπεη λα επαλαπαχεζαη 

ζηε ζέζε ζνπ. Δπεηδή είλαη θαη ηδησηηθφο θνξέαο, ήηαλε απηφ πνπ αζρνιήζεθα, ε, 

ε ζέζε δειαδή πνηέ δελ είλαη, πξέπεη δειαδή λα εξγάδεζαη γηα λα θξαηάο ηε ζέζε 

ζνπ.» (Φνηηεηήο 3) 

 

«Με βνήζεζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν πνιχ. Δληάμεη, ζα μεθηλήζσ έηζη ηππηθά θαη 

απ’ έμσ απ’ έμσ. Ήηαλ κηα έηζη ελαζρφιεζε πνπ είρα εγψ κε ηηο δχν πξαθηηθέο 

πέξα απ’ ην επάγγεικά κνπ, ε νπνία είρε ελδηαθέξνλ, ήηαλ θάηη άιιν, θάηη 

δηαθνξεηηθφ πνπ κνπ άξεζε, είρε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, δειαδή, έθαλα επίζεο 

πνιιέο γλσξηκίεο. Πνιιέο γλσξηκίεο, πάξα πνιιέο γλσξηκίεο. Δίρα ζπλεξγαζία 

δειαδή θαη δηαηεξψ αθφκε κε θάπνηνπο φρη θηιίεο, εληάμεη αιιά έρσ επαθέο- 

πάιη θάηη άιιν πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη θαη εδψ κε ην Παλεπηζηήκην θαη κε 

εζάο εδψ θαη κε ηελ επφπηξηά κνπ, έηζη απέθηεζα κηα άιιε ζρέζε, πην 

ζπλεξγαηηθή, είδα φηη ππήξρε θαη κηα ζηήξημε απφ δσ απφ εζάο γηα κέλα πνπ 

ήκνπλα θαη ζ’ έλα κέξνο εθηφο Θεζζαινλίθεο. Απηφ δειαδή ππήξρε κηα 

ζπλεξγαζία κε κέιε θαη κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εδψ. […]» (Φνηηεηήο 

8) 
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7.3.1.2. Οθέιε γηα ηνπο Φνξείο 

Χο ζεκαληηθφηεξν φθεινο γηα ηνπο Φνξείο πξνβάιιεηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο Μέληνξεο ε πξνζθνξά αμηφινγεο βνήζεηαο ζην κφληκν πξνζσπηθφ γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπ θνξέα. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη σο 

επηπιένλ φθεινο ε αληαιιαγή απφςεσλ κε λένπο επηζηήκνλεο θαη ηέινο ε σθέιεηα 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, ησλ ζηειερψλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ  

θνηηεηψλ. ε δχν πεξηπηψζεηο δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε παξνπζία ηνπ θνηηεηή γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θνξέα ή δελ ζεσξείηαη φηη απέδσζε γηα κέγηζηα γηα 

ηνλ θνξέα ε παξνπζία ηνπ θνηηεηή. Δηδηθφηεξα: 

Ζ ζπκβνιή ηνπ θνηηεηή εθηηκάηαη φηη είλαη ζεκαληηθή θαη πνιχηηκε ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ θάζε θνξέα, χζηεξα απφ ηελ εμνηθείσζή 

ηνπ κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θνξέα, είηε ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο επαξθνχο πξνζσπηθνχ 

ιφγσ „ειάθξπλζεο‟ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, είηε ζηελ πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα. Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη άκεζε 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνο φθεινο ηνπ θνξέα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηεξεχλεζεο αλαγθψλ ησλ Ννζειεπηψλ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε θνηηήηξηα ζε 

Ννζνθνκείν. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

«Τπήξμε, λνκίδσ, ζεκαληηθή σθέιεηα ηνπ θνξέα θαη θπξίσο ηνπ ηκήκαηφο κνπ 

απφ ηηο εξγαζίεο (ηαθηηθέο, εξεπλεηηθέο, έθηαθηεο) ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ε 

θνηηήηξηα, θαζψο φ,ηη αλέιαβε ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα εθηειεζηεί απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο.» (Μέληνξαο 1) 

 

«Ζ βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη θνηηεηέο ηνπ ΔΚΠ ζηνλ θνξέα καο είλαη 

πνιχηηκε θαη πάληα εππξφζδεθηε.» (Μέληνξαο 15) 

 

«Δίρε πξαθηηθή ζπκβνιή ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο» 

(Μέληνξαο 17) 

 

«Ο θνξέαο καο σθειήζεθε θαηά πνιχ απφ ηελ πξαθηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηηήηξηαο, δηφηη ήηαλ εμαηξεηηθή θαη πνιχ εξγαηηθή.» (Μέληνξαο 18) 

 

«πσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δαπαλήζεθε ν απαξαίηεηνο 

ρξφλνο γηα ηελ επαθή θαη γλψζε ηεο θνηηήηξηαο κε ηνλ θνξέα, ν θνηηεηήο 

βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ γξαθείνπ.» (Μέληνξαο 7) 

 

«Χθειήζεθε ηδηαίηεξα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.» (Μέληνξαο 10) 
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«Ζ ζπλεξγαζία ππήξμε σθέιηκε γηα ην λνζνθνκείν καο δηφηη έγηλε δηεξεχλεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ καο κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα 

πξνο αμηνπνίεζε απφ ηνλ θνξέα καο.» (Μέληνξαο 5) 

 

Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο απφςεσλ κε έλαλ λέν επηζηήκνλα θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηηεηή σο «θαζξέθηε» γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα 

επηζεκαίλεηαη απφ έλαλ Μέληνξα σο επσθειήο γηα ηνλ θνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα:   

 

«Χθειήζεθε θπξίσο κέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ αιιά θαη κε ηε 

δηαπίζησζε ηεο ιεηηνπξγίαο καο κέζα απφ ηα κάηηα ελφο λένπ αλζξψπνπ πνπ 

ζπνπδάδεη έλα ζρεηηθφ αληηθείκελν.» (Μέληνξαο 3) 

 

Αθφκε, ε απνθφκηζε ζπλνιηθνχ νθέινπο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο πνιίηεο σο απνδέθηεο σο ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηηεηψλ πνπ απέθηεζαλ εκπεηξία πξνβάιιεηαη απφ έλαλ 

Μέληνξα. Πην ζπγθεθξηκέλα:   

 

«Χθειήζεθε θπξίσο κέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ αιιά θαη κε ηε 

δηαπίζησζε ηεο ιεηηνπξγίαο καο κέζα απφ ηα κάηηα ελφο λένπ αλζξψπνπ πνπ 

ζπνπδάδεη έλα ζρεηηθφ αληηθείκελν.» (Μέληνξαο 3) 

 

«Μέζσ ηνπ θνξέα (ΟΑΔΓ) σθειήζεθαλ νη πνιίηεο, βνεζήζεθαλ νη ζπλάδειθνη 

θαη απέθηεζαλ εκπεηξία νη θνηηεηέο-ηξηεο.» (Μέληνξαο 4) 

 

Σέινο, ρσξίο λα είλαη κέγηζηε ε σθέιεηα γηα δχν θνξείο, ππήξμε ζπκκεηνρή 

ηνπ θνηηεηή ζην αληηθείκελν ηνπ θνξέα θαη κία ζρεηηθή ζπκβνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ο θνξέαο καο δελ ζηεξίδεηαη ζηα άηνκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, δηφηη δηαζέηεη 

επαξθή γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, σζηφζν, ζηνλ αζθνχκελν δηλφηαλ έξγν (πρ. 

Πξφηαζε γηα επξσπατθφ πξφγξακκα, επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο 

επηκφξθσζεο, ή εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο)» (Μέληνξαο 2) 

 

«Ναη, αιιά φρη ηα κέγηζηα γηαηί ε δηαδηθαζία είλαη ηππνπνηεκέλε θαη ζηελ νπζία 

γίλεηαη εθαξκνγή, αιιά φπσο θαηαιαβαίλεηε έρνπκε λα θάλνπκε κε ελήιηθεο 

αλζξψπνπο θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αζθαιψο ζπλέβαιε ν θνηηεηήο.» (Μέληνξαο 

13) 
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7.3.1.3. Οθέιε γηα ηνπο Μέληνξεο 

Οη Μέληνξεο ζεσξνχλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ ζπληνληζκνχ, θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ θνηηεηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πκβνπιεπηηθήο, ηελ ηζφξξνπε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ αχμεζε ππεπζπλφηεηαο θαη ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη 

πξάμεο θαζψο θαη ηελ μερσξηζηή εκπεηξία απφ ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο θαη ηε ζεηηθή 

παξνπζία ηνπ θνηηεηή. Δηδηθφηεξα: 

Οη Μέληνξεο απφ ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Μέληνξα απνθηνχλ (λέα) 

εκπεηξία ζηελ θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ θη έηζη αλαπηχζζνπλ ή αλαθαιχπηνπλ 

δεμηφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη θαζνδήγεζεο ή βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

πκβνπιεπηηθήο πνπ δηαζέηνπλ θαη παξάιιεια έξρνληαη ζε επαθή κε ην Σκήκα 

ΔΚΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Δίρα ηελ επθαηξία λα απνθηήζσ θη εγψ εκπεηξία ζην ζπληνληζκφ εξγαζηψλ θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο θνηηήηξηαο.» (Μέληνξαο 1) 

 

«Αλαθαιχπησ δεμηφηεηεο πνπ δελ ήμεξα φηη ηηο είρα.» (Μέληνξαο 15) 

 

«Γελ ζα ηζρπξηδφκνπλα φηη βνεζήζεθα αξθεηά, αλ θαη θάζε αζθνχκελνο έρεη ηνλ 

δηθφ ηνπ ηξφπν εξγαζίαο θαη απηφ βνεζά ζηνλ ζχκβνπιν λα εκβαζχλεη ζε κία 

αθφκε.» (Μέληνξαο 2)  

 

«Χο ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα έξζσ ζε 

επαθή κε ην ηκήκα ΔΚΠ» (Μέληνξαο 5) 

 

Μέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ θάπνηνη Μέληνξεο πξνβάιινπλ ηε 

βειηίσζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηελ  αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο  κέζα απφ ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηνπο θνηηεηέο, ηε ζπδήηεζε ιχζεσλ, ηε ζχλδεζε ζεσξίαο 

θαη πξάμεο, ηε δπλαηφηεηα ζεσξεηηθνπνίεζεο πξαθηηθψλ γλψζεσλ φπσο απηά ησλ 

νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«ηαλ κπαίλεηο ζην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή ηνπ/ηεο θνηηήηξηαο ε επζχλε ζνπ 

κεγαιψλεη θαη ζε θάλεη πην ππεχζπλν νπφηε απφ απηή ηελ άπνςε ζε βειηηψλεη θαη 

ζε σθειεί.» (Μέληνξαο 3) 

 

«Μνπ δφζεθε ε επθαηξία λα πξνηείλσ ιχζεηο θαη λα ζπδεηήζσ ζέκαηα ηα νπνία 

ιίγν θαηξφ πξηλ αληηκεηψπηζα θαη ν ίδηνο.» (Μέληνξαο 10) 
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«Πξνζσπηθά ζεσξψ φηη σθειήζεθα πνιχ δηφηη κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα δείμσ 

ζηελ πξάμε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.» (Μέληνξαο 18) 

 

«ηελ θαζηέξσζε ηεο γλψζεο κνπ ζρεηηθά κε νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ έπξεπε λα 

ηα θαηαζηήζσ θαηαλνεηά ζηνλ θνηηεηή.» (Μέληνξαο 20) 

 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ζηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα ζπληζηά πξσηφγλσξε θαη 

μερσξηζηή εκπεηξία θαη πεγή έκπλεπζεο γηα θάπνηνπο Μέληνξεο, ελψ ε πξνζθνξά 

πνιχηηκεο βνήζεηαο απφ ηνλ θνηηεηή θαη ε ζεηηθή παξνπζία ηνπ ζηνλ θνξέα 

απνηηκάηαη ζεηηθά ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνλ θνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ήηαλ κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία θαη κέζσ ηεο βνήζεηαο ηνπ θνηηεηή-ηξηαο 

σθειήζεθε ε Τπεξεζία.» (Μέληνξαο 4) 

«Ζ πξνζσπηθφηεηά ηεο θαη ε πινχζηα εκπεηξία ηεο ήηαλ γηα κέλα πεγή 

έκπλεπζεο.» (Μέληνξαο 17) 

 

«Λφγσ ηεο επζπλεηδεζίαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ πνπ 

επέδεημε ε θνηηήηξηα απνηέιεζε ρξήζηκε βνήζεηα θαηά ηελ πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαζρνιήζεθε ζηνλ θνξέα.» 

(Μέληνξαο 7) 

 

«αθέζηαηα, γηαηί απφ ην θνηηεηή πήξακε θαη εκείο ζεηηθά ζηνηρεία.» (Μέληνξαο 

13) 

 

 

7.3.2.  Απαξαίηεηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο απνθνίηνπ 

Οη απαξαίηεηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ απνθνίηνπ σο εξγαδνκέλνπ, 

ζηειέρνπο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ζε γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ θαη ζε Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο, είλαη ε 

απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ θαη βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

7.3.2.1.  Χο ζηειέρνπο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηεο Καηεχζπλζεο 

πξνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο Φνηηεηέο φζν θαη ηνπο Οξγαλσηέο σο απαξαίηεηεο, ελψ 

σο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ηηο βαζηθέο ιεγφκελεο ηθαλφηεηεο ε 
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ςεθηαθή ηθαλφηεηα, νη θνηλσληθέο, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ην αίζζεκα 

πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα: 

Ζ ζπκπαγήο θαη ζηέξεε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηε δφκεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ απνθνίησλ. Οη 

ζρεηηδφκελεο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ γλψζεηο αθνξνχλ δεηήκαηα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πξνθίι 

ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ: ελήιηθνο θαη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη (ζρεδηαζκφο, 

δφκεζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ) θαη 

ζπλίζηαληαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο  Δθπαίδεπζεο θαη Γηδαθηηθήο Δλειίθσλ, 

Φπρνινγίαο θαη Μάζεζεο Δλειίθσλ, Κνηλσληνινγίαο, Φηινζνθίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, 

Γηεξεχλεζεο αλαγθψλ, κνληέισλ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πξνγξακκάησλ, ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ, 

δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ, ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνηθίισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηηο 

νπνίεο απεπζχλνληαη ηα πξνγξάκκαηα, ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ελψ παξάιιεια 

πεξηιακβάλνπλ ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηηο ζπρλέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεδίν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Υσξίο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζεη απηνεθηίκεζε ν 

θνηηεηήο. Δάλ αηζζάλεηαη φηη έρεη θελά, ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ηελ ζεσξεηηθή ζε απηά ηα ηξία ρξφληα, 

απφ θεη θαη πέξα δελ κπνξεί λα έρεη πςειή απηνεθηίκεζε. Έηζη; Απηά ηα δχν 

πεγαίλνπλ καδί. Άξα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

δίλεηαη βαξχηεηα ζ’ απηά.» (Τπεχζπλνο  Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«[…] γλψζεηο, νη βαζηθέο πνπ ζεσξψ θαη ζεσξψ θαη ην Σκήκα φηη πξέπεη λα 

έρνπλ είλαη ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ 

ππεξεηεί απηή ε εθπαίδεπζε, πνην, ηη ππάξρεη, αο πνχκε ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 

πνπ πξνζθέξεη πνπ παξέρεη ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, είηε απηή είλαη ηππηθήο, είηε 

κε ηππηθήο είηε άηππεο κνξθήο. ε δεχηεξν ιφγν, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην φιν 

πξνθίι ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, πάξα πνιχ βαζηθφ. ε ηξίην επίπεδν, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ πνπ είλαη νη ελήιηθνη, ν ελήιηθνο θαη νη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη θαη ζε ηέηαξην επίπεδν ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη, λα γλσξίδνπλ δειαδή ηα παηδηά καο, νη απφθνηηνί καο πψο 

ζρεδηάδσ, δνκψ, πινπνηψ θαη αμηνινγψ έλα πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Απηά ηα ηέζζεξα λνκίδσ φηη είλαη δνκηθά ζηνηρεία ησλ γλψζεψλ ηνπο, λα ην 

πνχκε έηζη.» (Δπφπηξηα 4) 
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«Ννκίδσ ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη Φπρνινγία Δλειίθσλ, Γηδαθηηθή Δλειίθσλ, 

είλαη απαξαίηεηα απηά ηα πξάγκαηα. Κνηλσληνινγία ελδερνκέλσο, Φηινζνθία ηεο 

Δθπαίδεπζεο.» (Δπφπηεο 2) 

 

«Απιψο ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα εκπινπηηζηεί θαη λνκίδσ φηη ζα ππάξρεη απηή 

ε δπλαηφηεηα λα βιέπνπκε ιίγν θαη ηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ, ην πψο κπνξψ 

λα δηαρεηξηζηψ έλα Πξφγξακκα νηθνλνκηθά […]» (Δπφπηεο 3) 

 

«Θεσξψ φηη ζα πξέπεη λα έρεηο θαιέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ, πνιιέο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ γεληθά, κία γεληθή εηθφλα, πψο πξέπεη 

δειαδή λα ζπκπεξηθέξεζαη ζ’ έλαλ ελήιηθα, γηαηί δε κηιάκε πιένλ γηα παηδί, είλαη 

δηαθνξεηηθά, είλαη πην ηδηφκνξθεο πεξηπηψζεηο θαη είλαη ινγηθφ γηαηί είλαη 

ελήιηθεο, ζεσξψ φηη γηα λα δνπιέςεηο ζε έλαλ ηέηνην θνξέα πξέπεη λα είζαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλνο, λα μέξεηο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο πψο λα ζρεδηάζεηο, 

λα πινπνηήζεηο θαη λα αμηνινγήζεηο έλα πξφγξακκα πνπ ζα θάλεηο […], ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεηο άηνκα ηα θαηάιιεια πξφζσπα, ηα θαηάιιεια άηνκα πνπ ζα 

ζε βνεζήζνπλ λα ην πινπνηήζεηο, βιέπε εθπαηδεπηέο.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«[…] γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. Να κπνξεί λα ζρεδηάζεη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα έρεη 

απηέο ηηο γλψζεηο. Πξέπεη λα έρεη γλψζεηο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, απηφ. Γειαδή, 

εγψ ήκνπλ πνιχ ηπρεξή ζ’ απηφ ην ζέκα. Καη ζηηο δχν πξαθηηθέο δχν πξάγκαηα 

έθαλα. Πνηα είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, πψο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη, πψο καζαίλεη 

ν ελήιηθαο […]» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Σψξα σο πξνο ηηο γλψζεηο, είλαη ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ, λα μέξεηο πψο 

γίλνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ρξεηάδεηαη, λνκίδσ, λα μέξεηο έλα ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν θαη λα θηηάμεηο έλα πξφγξακκα έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Γειαδή αλ θάλεηο 

πξνγξάκκαηα γηα ην ζρνιείν, πξέπεη λα γλσξίδεηο πξάγκαηα γηα ην ζρνιείν, γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» (Φνηηήηξηα 5) 

 

«ίγνπξα λα έρεηο ηηο γλψζεηο, γηα λα ζρεδηάζεηο έλα πξφγξακκα, δειαδή ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο, ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«Γειαδή πξέπεη λα έρεη γλψζεηο πεξηζζφηεξν ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ πνπ 

γίλεηαη ζηελ Δπξψπε, ηα επαγγέικαηα, ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, ηη 

δεμηφηεηεο απαηηνχληαη, ηη γλψζεηο απαηηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα 

κπνξέζεη απηά λα ηα θάλεη πξνγξάκκαηα.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Κνηηάμηε, φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο, πξέπεη λα γλσξίδεη ζέκαηα κε ηελ νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα γλσξίδεη πξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ λα γλσξίδεη 

φινπο ηνπο άιινπο θνξείο πνπ ππάξρνπλε ζεζκηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ αο πνχκε ζηε 

ρψξα θαη επεηδή πνιιέο θνξέο θάπνηνη θαηαξγνχληαη θαη θαηλνχξηνη 

δεκηνπξγνχληαη, πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο ζπλερψο δειαδή λα κελ ιέεη φηη 
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ζα αλαηξέμσ εγψ ζ’ έλα ΚΔΤΠ θη απηφ λα κε ιεηηνπξγεί ή ζ’ έλα άιιν γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θη απηφ λα κελ ιεηηνπξγεί. Πξέπεη λα γλσξίδεη, δειαδή, 

φινπο ηνπο θνξείο θηι. ηη ζπκβαίλεη ζηε ρψξα, απ’ απηή ηελ άπνςε. Σξίηνλ, θαη 

ηξίηνλ λα γλσξίδεη θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ απφ ηελ 

άπνςε ηνπ εθπαηδεπηή, γηαηί θη αλ θάπνηνο κπνξεί πνηέ λα κελ αζρνιεζεί κε ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, αιιά ζαλ ζρεδηαζηήο πξνγξακκάησλ πξέπεη 

λα έρεη θη απηέο ηηο γλψζεηο γηα λα θαηαιαβαίλεη, λα θαηαλνεί θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή βέβαηα, θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ.» 

(Φνηηεηήο 8) 

 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θνηλσληθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη πξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο εθείλεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο απηνεπίγλσζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο εθείλε ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηεο δηαξθνχο αλαδήηεζεο θαη επίηεπμεο ηεο κάζεζεο θαη νη ηθαλφηεηεο 

αηζζήκαηνο πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε επειημία ζεσξνχληαη απφ ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο 

απαξαίηεηεο γηα έλαλ απφθνηην-ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Όιεο νη 

πξνεγνχκελεο δεμηφηεηεο αληηπξνζσπεχνληαη, ζχκθσλα κε κία επφπηξηα, ζηε 

ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ απνθνίηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο Τπεχζπλνο Καηάξηηζεο ζε 

έλαλ Οξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη σο ζηέιερνο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάζεη, λα πινπνηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη έλα πξφγξακκα είηε εθπαίδεπζεο είηε 

ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ. Μάιηζηα ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζην 

πξαγκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ κέξνο ησλ 

Οξγαλσηψλ, θαζψο ν θνηηεηήο κέζα απφ ηελ έθζεζή ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μέληνξα θαη ηνλ επφπηε 

θαζεγεηή ηνπ, λα αζθεζεί ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ ζηειέρνπο ζε θνξέα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ναη, φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα πξψηα θαη βαζηθφηεξα: λα έρεη πςειή 

απηναληίιεςε θαη απηνεθηίκεζε. Δίλαη ηα δχν βαζηθά θαη ζηα νπνία εκείο εδψ ζα 

πξέπεη λα δψζνπκε βαξχηεηα, εδψ εθπαηδεχνπκε ηνπο θνηηεηέο καο. Γηαηί απηά ηα 

δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη πάξα πνιχ βαζηθά, ζηνλ ηνκέα 
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ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθά ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. Να έρεη επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ην ζηέιερνο ή ν θνηηεηήο 

είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα έρεη θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

ηνπ.[…].» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«Ση λα κπνξνχλ λα θάλνπλ απηά ηα παηδηά; ’ απηά ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά 

κέζα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Σα ίδηα δειαδή λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζ’ 

έλα νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζηειέρε, δειαδή 

λα είλαη ππεχζπλνη γηαηί απηφ βγάδνπκε εκείο σο εξγαηηθφ δπλακηθφ, Τπεχζπλνπο 

Καηάξηηζεο ζε ρψξνπο θαη θνξείο θαη δνκέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη λα είλαη 

ηθαλά λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα νξγαλψζνπλ δειαδή 

φιν ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, θαζψο επίζεο, λα κελ κπαίλνπκε βέβαηα ζε 

ιεπηνκέξεηεο, ππάξρεη θαη έλα παξάπιεπξν θαη παξάιιειν πιαίζην νξγάλσζεο 

θαη πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, 

ζπκβνπιεπηηθέο δνκέο θαη φ,ηη άιιν απηφ ζπλεπάγεηαη ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

κέζα απφ ηα Δπξσπατθά Θεζκηθά πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο απηή 

πινπνηείηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Απφ θεη θαη πέξα, νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη πάξα 

πνιχ πςειέο, θαιιηεξγεκέλεο θαη αλεπηπγκέλεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί ζε 

θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο, κάζεζεο θαη ζεηηθνί απέλαληη ζε θάζε πιεζπζκφ – 

ζηφρν. […].» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Κνηηάμηε, ηψξα ζήκεξα ιίγν πνιχ ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ, ηη λα πσ, λα έρνπλ 

κηα σξηκφηεηα, κία ζπλέπεηα, λα μέξνπλ φηη είλαη ζε κία ηεξαξρία θαη ζην πξψην 

ζηάδην ζα είλαη καζεηεπφκελνη, λα λα είλαη πξφζπκνη ζε φια απηά, δειαδή θαη 

ζηε κάζεζε, ζηελ θνηλσληθφηεηα, ζηε…, λα έρνπλ αίζζεζε θαη ηνπ κέηξνπ θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη φηη δελ είλαη ηα θαινκαζεκέλα παηδηά, δελ είλαη ην 

ζπίηη ηνπο ε δνπιεηά. Άιιν είλαη ε δνπιεηά ηνπ εξγνδφηε ή ε δνπιεηά φπνπ νη ίδηνη 

είλαη εξγνδφηεο, πνιχ δπζθνιφηεξν, θη άιιν είλαη ν γηνο ή ε θφξε ηνπ… ηεο 

κακάο θαη ηνπ κπακπά. Πξέπεη λα απνδείμνπλ επίζεο φηη αμίδνπλ, ή φηη ν ξφινο 

γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνζιεθζεί, ε ζέζε ηελ νπνία θιήζεθαλ λα πιεξψζνπλ, ζα 

πξέπεη πξαγκαηηθά λα είλαη άμηνη λα ηελ πιεξψζνπλ, δηφηη απ’ έμσ πεξηκέλνπλ θη 

άιινη ηφζνη.» (Δπφπηξηα 1) 

 

«Σψξα, απφ εθεί θαη πέξα πξέπεη λα είλαη, πηζηεχσ, έλα άηνκν πνπ παηάεη θαιά 

ζηα πφδηα ηνπ. Γειαδή πνπ κπνξεί απηέο ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο κέζα ζ’ 

έλα ρψξν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αληαγσληζηηθφο, λα κπνξεί λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη, λα ηηο αμηνπνηήζεη θαη επσθειεία φρη κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά 

θαη κε ηξφπν πνπ απεπζχλεηαη ζ’ απηφλ. Άξα, πξέπεη λα έρεη κία ηζρπξή 

πξνζσπηθφηεηα θαη θπξίσο λα βαζίδεηαη ζε, λα βαζίδεηαη ζε γλψζεηο, λα κελ 

είλαη έηζη ηζαξιαηάλνο πνπ απιψο θάλεη δεκφζηεο ζρέζεηο, εληάμεη ρξεηάδεηαη θη 

απηφ ην ηάιαλην ην επηθνηλσληαθφ, αιιά πέξα απφ ην επηθνηλσληαθφ ηάιαλην, λα 

βαζίδεηαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ.[…]» (Δθπαηδεπηηθφο-πλεξγάηεο) 
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«[…] θαη θπζηθά λα έρεη αλεπηπγκέλεο φιεο απηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, επηθνηλσλία, ελζπλαίζζεζε, επηξξνή, επίζεο 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, απηνέιεγρνο.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Να είλαη δεκηνπξγηθφο, λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, γηαηί ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί 

κε ηνπο … κ’ απηνχο πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ […] ή κ’ απηνχο πνπ ζα 

δηδάμνπλ ή κ’ απηνχο πνπ ζέινπλ, ηέινο πάλησλ, λα αλαπηχμνπλ έλα ηέηνην 

πξφγξακκα, αλ ην έρεη κηα ηδησηηθή επηρείξεζε. Τπάξρεη κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία.» 

(Φνηηήηξηα 6) 

 

«Να είλαη επέιηθηνη αλάινγα κε ηελ νκάδα-ζηφρν» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«[…] δεμηφηεηεο, εληάμεη είπακε πξέπεη λα ’ρεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, λα παίξλεη 

έηζη πξσηνβνπιία φπνπ ρξεηάδεηαη, λα έρεη εληάμεη θαη θάπνηεο πηζαλψο φρη 

πηζαλψο, ζίγνπξα θάπνηεο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γηαηί κπνξεί λα έρεη 

απηφ ην ξφιν, λα κπνξεί λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο. Δπίζεο, πξέπεη 

λα ΄λαη επέιηθηνο, γηα λα δηακνξθψλεη, πηζηεχσ ηα πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Καη φζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη πάλσ θάησ απηά πνπ είλαη θαη ζηηο δεμηφηεηεο.» 

(Φνηηεηήο 8) 

 

«[…] γεληθά λνκίδσ εληάμεη, θαη θάπσο ελζαξξπληηθφο, λνκίδσ ζα έιεγα λα είλαη 

θάπνηνο, ψζηε αλ ππάξρνπλε θαη ππάιιεινη ζε θαηψηεξν επίπεδν απφ απηφλ, ή 

θάηη άιιν, γεληθά λα επηθνηλσλεί κε ηνπο… λα ζπλεξγάδεηαη θαιά θαη 

ζπλεξγαηηθφο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη ηαπηφρξνλα.» (Φνηηεηήο 8) 

 

«Χξαία, ινηπφλ, πξέπεη λα είζαη ζίγνπξα, φπσο είπα θαη πξηλ ππνκνλεηηθφο» 

(Φνηηήηξηα 1) 

 

«Καη βέβαηα, πέξα απ’ απηά θαηφπηλ ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη εθ 

ησλ σλ νπθ άλεπ θαη απηή ε ηθαλφηεηα απνθηάηαη κε ηελ εθπαίδεπζεο, γηαηί θάζε 

άηνκν κπνξεί λα επηιχζεη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην ρψξν ηεο 

απαζρφιεζεο, αιιά ρξεηάδεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ επάλσ ζηε 

κεζνδνινγία πνπ ιέγεηαη κάζεζε-επίιπζε πξνβιήκαηνο, ψζηε λα κάζεη πιένλ ν 

θνηηεηήο πψο ζα κπνξεί γεληθφηεξα λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Γελ βιέπσ φκσο φηη εδψ πξνρσξνχλ πνιχ απηφλ, απηφλ ην 

ζηφρν θαη δελ αμηνπνηνχλ απηή ηε κεζνδνινγία. Ννκίδσ φηη πνιινί ιίγνη 

ζπλάδειθνη εδψ κέζα αμηνπνηνχλ απηή ηε κεζνδνινγία. Γελ μέξσ θαη θαιά 

βέβαηα, αιιά απφ ηνπο θνηηεηέο, απφ ηηο εμεηάζεηο θηι. ιίγν ηνπο αζθνχλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο. Δγψ δίλσ βαξχηεηα ζ’ απηφ, αλ θαη δελ αζρνινχκαη κε ηνλ 

ηνκέα ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

απηφλ ηνλ ζθνπφ, λα ζθεθηνχλ νη θνηηεηέο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

επηζηεκνληθφ, ηνπο αζθνχκε εκείο φζν κπνξνχκε, ηνπο δίλνπκε εκείο ηηο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ιχζεσλ πνπ ζα επηιχζνπλ έλα επηζηεκνληθφ πξφβιεκα. 

Δγψ δίλσ βαξχηεηα ζ’ απηφ ζηελ Π.Α., γηαηί αζθψ ηνπο θνηηεηέο ζ’ απηφ ζηελ 
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Δηδηθή Αγσγή ζηα ζρνιεία. Βάδσ ηνπο θνηηεηέο κπξνζηά ζε έλα πξφβιεκα,  

αλαιακβάλεη έλα καζεηή, ν νπνίνο έρεη κία πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή κία 

καζεζηαθή δπζθνιία, δεηνχκε απφ ην θνηηεηή λα θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην, λα 

εθπνλήζεη έλα ζρέδην παξέκβαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μέληνξά ηνπ, αιιά θαη 

κε καο, κε ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Δάλ θεξ’ εηπείλ, έρεη ν 

καζεηήο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λα ηηο μεπεξάζεη. Δάλ έρεη πξφβιεκα 

ζπκπεξηθνξάο λα κπνξέζεη λα ηηο αληηκεησπίζεη θαη νχησ θαζεμήο.» (Τπεχζπλνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

Σέινο, θάπνηεο άιιεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα 

ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο Φνηηεηέο θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ, ηελ ηδηφηεηα ελ γέλεη ηνπ πνιίηε θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ σο νκάδαο εθπαηδεπνκέλσλ, είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηνλ άλζξσπν, έλα επξχηεξν „πνιηηηζκηθφ‟ –θνηλσληθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ- θεθάιαην, 

ε αλεθηηθφηεηα, ν ζεβαζκφο ζην δηαθνξεηηθφ, ε επγέλεηα, ε ππεξπήδεζε 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, ε ππνκνλή, ε σξηκφηεηα, ε ζεκλφηεηα θαη ν 

δπλακηθφο ραξαθηήξαο, θαζψο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Σψξα νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο, ηη άλζξσπνη δειαδή πξέπεη λα είλαη, 

απηά πνπ εγψ ιέσ θαη ζηα καζήκαηα πνπ θάλσ ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο 

θνηηήηξηεο είλαη φηη ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ είλαη ελδηαθέξνλ 

γηα ηνλ άλζξσπν. Δθφζνλ ζα κπεηο ζε εθπαίδεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, 

πέξα απφ ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα είλαη Γηα βίνπ 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηηο ίδηεο, ην πξψην είλαη ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηνλ 

άλζξσπν. Δίλαη ν φξνο ησλ «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ», πνπ ιέκε. Δ, δηφηη εθφζνλ ην 

θνηλφ ηνπο είλαη νη άλζξσπνη θαη ε ζπλαιιαγή ηνπο ζα είλαη απηή, απηφ ζα είλαη 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ. […]» (Δπφπηξηα 

4) 

 

«Δπνκέλσο δελ αξθεί κφλν ην γλσζηηθφ θεθάιαην, ρξεηάδεηαη θαη έλα 

πνιηηηζηηθφ, θη έλα ζπκπεξηθνξηθφ θεθάιαην θαη έλα θνηλσληθφ επξχηεξα 

θεθάιαην, ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηνπλ. Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ην δηαζέηνπλ φια 

ηα παηδηά. Δπεηδή φκσο ηα δηθά καο παηδηά ζηελ θαηεχζπλζε πνπ επέιεμαλ ηε 

πλ. Δθπαίδεπζε έρνπλ λα θάλνπλ θαη’ εμνρήλ θαη απνθιεηζηηθά κε ελήιηθεο. Γελ 

είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο έρνπκε λα θάλνπκε κε άηνκα, κε παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη θάπνηεο θνξέο ζπλαληνχκε θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο πνπ είλαη ελήιηθεο. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε ζπλερψο κε ελήιηθεο. 

Δπνκέλσο θαλέλαο δελ είλαη ‘θνπηφηεξνο’ απφ καο απ’ απηνχο πνπ έρνπκε 

απέλαληί καο. Πνιινί κπνξεί λα μέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ καο πξάγκαηα θαη 

πεξλνχκε ακέζσο απφ ζθάλεξ ζε νηηδήπνηε θάλνπκε θαη ιέκε. Γειαδή 

θξηλφκαζηε απφ ην πξψην δεπηεξφιεπην, απφ ην πξψην δεπηεξφιεπην...» 

(Δπφπηξηα 1) 
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«Έρσ λα πσ φηη πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηίεο, ψξηκνη θαη επαγγεικαηίεο.» 

(Δπφπηξηα 1) 

 

«Χξαία, ινηπφλ, ε, πξέπεη λα είζαη ζίγνπξα, φπσο είπα θαη πξηλ ππνκνλεηηθφο.» 

(Φνηηήηξηα 1) 

 

«Να έρεηο δειαδή ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά θαη λα κελ, λα κελ θνιιάο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη 

θάπνηνο. Να έρεηο ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά. Να κπνξείο λα έρεηο πνιιέο 

ελαιιαθηηθέο. Έηζη ζεσξψ, έηζη πηζηεχσ. Πεξίπνπ απηφ, λα είζαη ππνκνλεηηθφο, 

αλεθηηθφο ζε πνιιά πξάγκαηα. ρη κφλν ζηνλ εξγαζηαθφ ζνπ ρψξν […] θαη ζαλ 

άηνκν αιιά θαη φηαλ θάλεηο νπζηαζηηθά απηά ηα πξνγξάκκαηα, επεηδή 

απεπζχλεζαη ζε ελήιηθεο, κπνξεί εζχ λα κελ δηδάζθεηο, λα κελ εθπαηδεχεηο, αιιά 

πξέπεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα ηα έρεηο, βαζηθά γηαηί θη εζχ ζα έξζεηο θάπνηα 

ζηηγκή ζε επαθή καδί ηνπο. […] Γηαηί κπνξεί λα κελ έρεηο ηελ άκεζε επαθή ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά έρεηο άιινπ είδνπο άκεζε επαθή κε ηα άηνκα πνπ έξρνληαη θαη 

γξάθνληαη ζην πξφγξακκα, πνπ έξρνληαη θαη κπνξεί λα πιεξψζνπλ, λα 

θαηαβάινπλ θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ, κπνξεί θαη φρη. Έρεηο θάπνηα επαθή καδί 

ηνπο, νπφηε πξέπεη λα είζαη επγεληθφο, ζίγνπξα, ζσζηή ζπκπεξηθνξά. Απηά 

ζεσξψ ηα βαζηθά.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Απιά πηζηεχσ φηη ζαλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, αο πνχκε, θαηαξρήλ, 

πξέπεη λα έρεη, λα είλαη θάπνηνο ππνκνλεηηθφο θαη δπλακηθφο, έηζη, ζαλ 

πξνζσπηθφηεηα. Γειαδή δελ είλαη νη ελήιηθεο, δελ είλαη ζαλ ηνπο καζεηέο, ηνπο 

κηθξνχο, ζηνπο νπνίνπο ν δάζθαινο νχησο ή άιισο, ιφγσ ειηθίαο εθπέκπεη έλα 

ζεβαζκφ. Πξέπεη έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ή νπνηνζδήπνηε απφθνηηνο 

αζρνιεζεί κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ πξέπεη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά ζην 

ραξαθηήξα πνπ λα εθπέκπνπλ κία δπλακηθφηεηα, λα πξνθαινχλ έλα ζεβαζκφ 

ζηνπο καζεηέο […]. Γειαδή δελ θαληάδνκαη έλαλ θιεηζηφ άλζξσπν λα κπνξεί λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, έλα ιηγνκίιεην θαη θιεηζηφ άλζξσπν. 

Απηά σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη απηά πνπ ζα ήηαλ θαη ζε έλα 

εθπαηδεπηή, ν νπνίνο ζα αθνξνχζε νπνηαδήπνηε ειηθία, κε ίζσο ιίγν 

πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ-φρη φηη ζηα παηδηά δελ επηβάιιεηαη ν ζεβαζκφο- αιιά φηαλ 

έρεηο λα θάλεηο κε ελήιηθεο, απηφ ην θνκκάηη ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ίζσο 

πεξηζζφηεξν πξνζνρή, γηαηί ζα πξέπεη λα έξζεηο αληηκέησπνο κε αλζξψπνπο πνπ 

ίζσο λα εξγάδνληαη, ίζσο λα έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα 

πξέπεη λα ζέβεζαη ιίγν πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απ’ φ,ηη ζηα παηδηά θαη λα 

θαηαλνείο ιίγν πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.» (Φνηηήηξηα 

7) 
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Οη γλψζεηο, νη βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηα νπνία ζεσξνχλ νη Μέληνξεο σο εξγνδφηεο θαη πηζηεχνπλ νη Οξγαλσηέο θαη νη 

Φνηηεηέο φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ έλαο απφθνηηνο λα 

εξγαζηεί σο ζηέιερνο ζε Φνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζπληζηνχλ κία αθφκε 

δηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Οη γλψζεηο νη νπνίεο πξνβάιινληαη απφ ηνπο Φνηηεηέο σο απαξαίηεηεο γηα 

ηνπο εξγνδφηεο αθνξνχλ ηελ πνιχ θαιή γλψζε ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ρεδηαζκνχ 

ελφο πξνγξάκκαηνο, ελψ σο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη αθελφο ε ςεθηαθή 

ηθαλφηεηα θαη επηπξνζζέησο φζσλ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε αλάιπζε ε 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη αθεηέξνπ νη θνηλσληθέο, πξνζσπηθέο 

θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο ζε 

εθαξκνζκέλε γλψζε. Δηδηθφηεξα: 

Ζ θαιή γλψζε Ζ/Τ θαζψο θαη μέλσλ γισζζψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηνπο 

εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο, εθφζνλ είλαη ζπρλή ε ελαζρφιεζε θαηά ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη θαιέο πξαθηηθέο, πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο πνιιψλ θνξέσλ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκειηαθήο ζεκαζίαο –

θαη απηνλφεηε ίζσο- γηα ηνλ εξγνδφηε ηφζν ε πνιχ θαιή γλψζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θνηηεηή ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηελ δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ 

θαη ζηφρσλ ηνπ, ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ην ζρεδηάζεη, λα ην 

πινπνηήζεη θαη λα ην αμηνινγήζεη ζηελ πξάμε. Δπίζεο, ε γλψζε ησλ θηλήηξσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, ζχκθσλα κε έλαλ επφπηε, ζπληζηά έλα αθφκε πεδίν 

ρξήζηκσλ γλψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Θεσξψ φηη απηφ πνπ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξρεη φηη ζπκπίπηεη κε απηφ πνπ 

ζέινπλ νη εξγνδφηεο απφ ηελ άπνςε φηη νη, κίιεζα γηα θάπνηεο δεμηφηεηεο φπσο 

π.ρ ε γλψζε Ζ/Τ, ζίγνπξα νη μέλεο γιψζζεο, φζν πεξηζζφηεξεο ηφζν ην θαιχηεξν, 

γηαηί πνιιέο θνξέο δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ειιεληθά πξνγξάκκαηα, έρνπκε λα 

θάλνπκε θαη κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, κε θαιέο πξαθηηθέο, κε δηάθνξα 

πξάγκαηα, νπφηε πξέπεη λα είλαη θαη ιάζνο κνπ πνπ δελ ην επεζήκαλα θαη πξηλ. 

Θεσξψ φηη απηά ηα δχν είλαη βαζηθά πιένλ ζε θάζε δνπιεηά θη έλα παξαπάλσ 

ζηε δηθή κνπ.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Με ιίγα ιφγηα ζέινπλ αλζξψπνπο πνπ λα δεκηνπξγνχλ εξγαδφκελνπο νη νπνίνη 

παξάγνπλ έξγν θαη κ’ απηή ηελ έλλνηα ζα πξέπεη νη απφθνηηνί καο λα μέξνπλ 
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αξθεηά πξάγκαηα γηα ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ηνπο θαζνδεγνχλ.» (Δπφπηεο 2) 

 

 

 χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ Μεληφξσλ, νη νπνίεο εθιακβάλνληαη σο απφςεηο 

δπλεηηθψλ εξγνδνηψλ, γλψζεηο ζηνπο ηνκείο δηεξεχλεζεο αλαγθψλ, ζρεδηαζκνχ, 

πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ, ςπρνινγίαο θαη κάζεζεο ελειίθσλ θαη 

ζηα νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο ζπληζηνχλ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

απνθνίησλ σο ζηειερψλ ζε θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ-πινπνίεζε-αμηνιφγεζε, αλάιπζε αλαγθψλ, 

ςπρνινγία κάζεζεο ελειίθσλ, νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο.» (Μέληνξαο 15) 

 

Οη δεμηφηεηεο πνπ νη εξγνδφηεο θξίλνπλ αλαγθαίεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Φνηηεηέο, σο απνηέιεζκα θαη ηεο εμνηθείσζεο κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ ηνπ θνξέα θαη ηεο ηξηβήο, είλαη ηφζν πξνζσπηθέο φπσο απηή ηεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιίαο, ηεο πξνζσπηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, φζν θαη δηαπξνζσπηθέο-θνηλσληθέο φπσο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Μέληνξα θαη άιινπο εξγαδνκέλνπο, άιινπο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σέινο, σο ηθαλφηεηα 

πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο ζε εθαξκνζκέλε γλψζε, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπγγξαθήο κίαο πξφηαζεο επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζχληαμεο θαη επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεχλεζεο αλαγθψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη  ρεηξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο πνηθίισλ εληχπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Μάιηζηα, νη παξαπάλσ 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθφηεξεο ησλ 

γλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ Φνηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Γεληθά νη γλψζεηο θαιέο είλαη, αιιά λνκίδσ ν εξγνδφηεο δίλεη κεγάιε βαξχηεηα 

εηδηθά ζήκεξα ζηηο επνρέο ηηο δχζθνιεο πνπ δηαλχνπκε κεγάιε βαξχηεηα δίλεη 

ζηηο δεμηφηεηεο ζην λα κπνξείο λα πξνζθέξεηο ζηελ επηρείξεζε απηφ πνπ έκαζεο 

ζην Παλεπηζηήκην.» (Φνηηήηξηα 7) 

 

«[…] απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί γηα κέλα ην Γήκν απ’ ηα ππφινηπα είλαη ην εμήο: ζε 

κηα ηέηνηα ππεξεζία θη εζχ νθείιεηο λα έρεηο θη εθείλν πνπ δεηνχλ νη εξγνδφηεο 

απφ ζέλα, είλαη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο, επεηδή ζηνπο Γήκνπο δελ είλαη ηφζν 

εμεηδηθεπκέλν ην πξνζσπηθφ, νη δηαδηθαζίεο δελ είλαη ηφζν ηππνπνηεκέλεο, δελ 

είλαη ηα πξάγκαηα έηνηκα, είλαη γεληθφηεξα ε πην ραιαξά ζα έιεγα.» (Φνηηεηήο 8) 
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«Γελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία (ελλνείηαη ζηνλ Γήκν), πξέπεη λα κπνξείο 

λα αλαιάβεηο πξσηνβνπιία θαη εζχ δειαδή ν ίδηνο λα θηλήζεηο έλα ζέκα ή θάηη 

πνπ ζέιεηο λα θάλεηο, θάηη δειαδή λα ην θπλεγήζεηο πνιχ πεξηζζφηεξν. Γελ είλαη 

δειαδή φηη θάλεηο κηα αίηεζε θαη ακέζσο γίλεηαη απηφ, πξέπεη απφ κφλνο ζνπ λα 

ζθεθηείο ηη ζα θάλεηο θαη λα ην θπλεγήζεηο φζν κπνξείο πεξηζζφηεξν. Σψξα πψο 

ζα γίλεη απηφ: πάξα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε επηθνηλσλία κε ηα ππφινηπα άηνκα 

ζην Γήκν, δειαδή κε ηνλ ππεχζπλφ ζνπ, ηνλ Μέληνξά ζνπ, κε ηα ππφινηπα άηνκα 

ηεο ππεξεζίαο, παξφιν πνπ κπνξεί λα είλαη ιίγν άζρεηα κε απηφ πνπ θάλεηο, αιιά 

πνιιέο θνξέο είλαη ρξήζηκα, γηαηί θη απηά ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ θαη 

πεξηζζφηεξνπο ξφινπο. Γηα παξάδεηγκα εγψ κπνξεί λα ρξεηαζηψ – πνπ 

ρξεηάζηεθα- εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζα ’πξεπε, έγηλε κηα δηαδηθαζία νιφθιεξε γηα 

λα παξαγγείισ κ’ έλα ηξφπν ψζηε λα κε ρξεσζψ νχηε εγψ νχηε ην Παλεπηζηήκην, 

νχηε ν Γήκνο ζαλ θάηη έμηξα, επίζεο επεηδή ππήξρε ζπλεξγαζία θαη κε ηα ΚΔΠ 

ηνπ Γήκνπ, εθεί επίζεο ήηαλ θαζνξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη γλσξίζηεθα κε ηηο 

εξγαδφκελεο εθεί, ήηαλ θαη θάπνηεο κεηέξεο ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν, δειαδή 

ππήξρε δηεπθφιπλζε ζε πνιιά πξάγκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έηζη 

απφ κφλα ηνπο αθνινπζψληαο κηα δηαδηθαζία ζηάληαξ. Έπξεπε λα ηα πσ εγψ, λα 

πάσ εγψ θαη λα πσ πξέπεη λα γίλεη απηφ θη απηφ, κε θάπνην ηξφπν. Δληάμεη, είρα 

θαζεκεξηλή επαθή θαη λα ηνπο επίζεο ηνπο ελεκέξσλα αξθεηά, πξέπεη δειαδή λα 

είζαη, έηζη, ζ’ έλα επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε φινπο, λα ηνπο ελεκεξψλεηο, δειαδή δε 

ζεσξείηαη φηη απηνί καζαίλνπλ απφ θάπνπ, δελ ππάξρεη θάπνην αξρείν ή δελ είρα 

εγψ θάπνηα αξρεία ηα νπνία ζα ηα δίλσ ζην Μέληνξά κνπ γηα λα ελεκεξψλεηαη, 

πην πνιχ ήηαλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.» (Φνηηεηήο 8) 

 

«Ναη. Έηζη, φπσο ην βίσζα εγψ θαη απφ ηνπο δχν θνξείο πνπ έθαλα ηελ πξαθηηθή 

κνπ άζθεζε, είλαη φηη ηνπο ελδηαθέξνπλε ηνπο εξγνδφηεο θαη νη γλψζεηο πνπ έρεηο 

αιιά πεξηζζφηεξν βαξχηεηα δίλνπλε ζην θνκκάηη ησλ δεμηνηήησλ. […] γηαηί είλαη 

θαη ηα ρξφληα δχζθνια, θαηεπζείαλ βιέπσ αθφκε θη εγψ πνπ πήγα σο θνηηήηξηα 

πνπ έθαλα πξαθηηθή, δειαδή θαηεπζείαλ ην παξαπάλσ ρέξη βνήζεηαο πνπ έξρεηαη 

ζ’ έλα θνξέα, ζέιεη λα ηνπο βνεζήζεηο ζηελ πξαγκαηηθή δνπιεηά πνπ έρνπλε, 

νπφηε λνκίδσ φηη δίλνπλε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηηο δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

έρεηο.» (Φνηηήηξηα 7) 

 

«Ναη, γηαηί πνιιέο θνξέο ππάξρνπλε θαη, αο πνχκε, θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

Δ κπνξνχλ λα ζνπ δίλνπκε κία θεληξηθή ηδέα, κία γεληθή ηδέα θαη λα πξέπεη εζχ, 

ν ξφινο ζνπ είλαη λα κπνξέζεηο λα θάλεηο ηε ζχιιεςε κηαο ηδέαο, πνπ λα έρεη 

ζρέζε, αιιά λα είλαη πην εμεηδηθεπκέλε γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί απηφ ην 

πξφγξακκα.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«ηελ Ππμίδα πνπ ήκνπλα ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ, νπφηε ήζειαλ λα θάλσ 

έλα εξσηεκαηνιφγην, νπφηε πίζηεπε φηη εγψ ήκνπλ ζε ζέζε λα θηηάμσ έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη φρη κφλν λα ην θηηάμσ θαη λα ην επεμεξγαζηψ θηφιαο. Απηφ 

δηέθξηλα.[…] Γηεξεχλεζε αλαγθψλ ήηαλ.» (Φνηηήηξηα 5) 
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«[…] ην λα μέξεη θάπνηνο λα επεμεξγάδεηαη ηα δηάθνξα έληππα πνπ αθνξνχλ ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΔΚ, αο πνχκε πνπ είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ, αο πνχκε, ην λα μέξεηο λα ηα επεμεξγάδεζαη, γηαηί ράλεηο ρξφλν ζηελ 

αξρή κελ μέξνληαο ηη είλαη απηά, πψο επεμεξγάδνληαη, ηη αθξηβψο πιεξνθνξίεο 

ζνπ δίλνπλ θηι., ελψ ζηελ πνξεία μέξνληάο ηα απηά, φηαλ ζπλερίδεηο ηελ Π.Α. ζνπ 

ή θαη κεηά, εγψ κεηά ηελ Π.Α., αλ πήγαηλα θάπνπ λα δνπιέςσ, ζα ήηαλ θάηη 

γλψξηκν, γηα κέλα, ην νπνίν έλαλ εξγνδφηε ζα ηνλ ελδηέθεξε πάξα πνιχ πνπ απφ 

ηελ πξψηε κέξα πνπ ζα πήγαηλα ζα κπνξνχζα λα επεμεξγαζηψ θάηη ηέηνην, ρσξίο 

λα κνπ εμεγήζεη θαλείο ηη είλαη ή πψο ιεηηνπξγεί.» (Φνηηήηξηα 7) 

 

χκθσλα κε ηνπο Μέληνξεο, νη δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαλ 

απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 

πνπ ζα επέιζεη σο απνηέιεζκα ηεο εμνηθείσζήο ηνπ ηφζν κε ηηο δηαδηθαζίεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ φζν θαη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην πιαίζην κίαο 

νκάδαο εξγαδνκέλσλ είλαη θνηλσληθέο-δηαπξνζσπηθέο, φπσο νη δεμηφηεηεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο απνθπγήο 

εληάζεσλ, ηεο ζπλέπεηαο, ηεο πεηζνχο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο 

παξαηεξεηηθφηεηαο αιιά θαη ε πξνζσπηθή ζα ιέγακε δεμηφηεηα ηεο νξγαλσηηθφηεηαο 

θαη κεζνδηθφηεηαο, ε νπνία επηζεκάλζεθε ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ Μεληφξσλ 

(επηά ζηνπο ελλέα).  Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Δμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζην πιαίζην ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ πινπνηεί ν 

θνξέαο.»  (Μέληνξαο 1) 

 

«Δμνηθείσζε κε ηηο γεληθφηεξεο αξρέο κηαο νκάδαο εξγαδνκέλσλ: 

ζπλεξγαηηθφηεηα, επζπλεηδεζία, νξγαλσηηθφ πλεχκα, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, 

απνθπγή εληάζεσλ.» (Μέληνξαο 1) 

 

«Πεηζψ, επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, νξγαλσηηθφηεηα» (Μέληνξαο 7) 

 

«Ζ ζπλέπεηα, ε νξγάλσζε» (Μέληνξαο 9)  

 

«Να έρεη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο» (Μέληνξαο 20) 

 

«Οξγαλσηηθφηεηα, επηθνηλσλία,  παξαηεξεηηθφηεηα» (Μέληνξαο 12) 

 

 

Σαπηφρξνλα, νη Οξγαλσηέο, ρσξίο λα ππνβαζκίδνπλ ηελ θαηνρή γλψζεσλ, 

ζεσξψληαο ηεο ίζσο θαη δεδνκέλεο, πηζηεχνπλ φηη φινη αλεμαηξέησο νη εξγνδφηεο 
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εθηηκνχλ ηδηαίηεξα νξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεληθά. Οη δεμηφηεηεο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνξνχλ 

ηηο δεμηφηεηεο-θιεηδηά πνπ απαηηνχληαη ζήκεξα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο απφ θάζε 

εξγαδφκελν, φπσο νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εγέηε, δειαδή αλάιεςε δξάζεο, ιήςε απνθάζεσλ θαη δέζκεπζε 

πξνο ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνλ εξγνδφηε γηα λα απνδψζνπλ νη εξγαδφκελνη ηα κέγηζηα. 

Μάιηζηα, ηνλίδεηαη απφ δχν επφπηεο ε ζεκαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο «πξψηεο» 

εληχπσζεο, ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή θαηά ηελ επηινγή. Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο 

θαη φρη νη γλψζεηο ζην αληηθείκελν ή ζηηο μέλεο γιψζζεο αθελφο θαηαγξάθνληαη ζηηο 

αγγειίεο θαη αθεηέξνπ αμηνινγνχληαη ηδηαίηεξα θαη εθηηκψληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζπλέληεπμεο θαη ελ ηέιεη θαζνξίδνπλ ην πνηνο ζα θαηαιάβεη ηε ζέζε εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Καηαξρήλ ην πην ζεκαληηθφ είλαη ην λα είλαη ζπλεξγάζηκνο […] Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ απηφ, δελ ζέινπλ αλζξψπνπο (ελλνείηαη νη εξγνδφηεο) πνπ είλαη θαη ην 

ιελ απηφ, είλαη θιεηζηνί ζηνλ εαπηφ ηνπο, ν ξφινο ηνπ ρακφγεινπ εδψ, δηφηη δελ 

θζάλνπλ νη γλψζεηο, γηαηί άιινο είλαη, δηφηη αο κελ μερλάκε φηη απηφο ν 

άλζξσπνο ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζα θάλεη επαθέο, άξα ινηπφλ, εάλ είλαη 

θιεηζηφο δελ επηθνηλσλεί κε ηνπο ππφινηπνπο, θαηαιαβαίλεηο φηη απηφ ζα έρεη 

κεγάιν πξφβιεκα, δειαδή θη απηφ θαίλεηαη κέζα απ’ ηα δηάθνξα, θαίλεηαη θαη 

κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ ζα δίλνπλ ηα παηδηά αιιά θαη απ’ ηα δηάθνξα ηεζη 

πνπ ηνπο δίλνπλ θηι., αιιά θπξίσο φκσο θαίλεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή.» 

(Δπφπηεο 3) 

 

«Δδψ κηιψληαο κνπ γηα εξγνδφηεο, εγψ θαηεπζείαλ πεγαίλσ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

δηφηη ην θξάηνο σο εξγνδφηεο είλαη θάηη ηειείσο ην δηαθνξεηηθφ. Ο ζχγρξνλνο, 

ινηπφλ, εξγνδφηεο ζηε ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο λα ην νλνκάζνπκε έηζη, έρεη 

πνιχ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο μεθηλνχλ, έρνπλ δειαδή ην ζεκείν 

εθθίλεζήο ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο ζεκεξηλήο. Δίρακε 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο πξηλ απφ φρη ηφζν πνιιά ρξφληα θαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο ζήκεξα. Γη’ απηφ θαη κηινχκε γηα εξγαδφκελν ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Κνληά, ινηπφλ, ζηα ηππηθά 

πξνζφληα πνπ πνηέ δε ζα εθιείςνπλε απφ κία δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

θαηαιαβαίλνπκε ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε ηππηθά πξνζφληα, έρνπκε θαη ηα πξνζφληα 

δεμηνηήησλ θιεηδηψλ, λα ην πνχκε έηζη, γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη 

ζήκεξα απ’ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη δεμηφηεηεο θαη πάιη ηνπνζεηνχληαη ζην 

πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ λα ην πνχκε έηζη, θαη νη εξγνδφηεο ζήκεξα 

δεηνχλ απφ ηα άηνκα πνπ ζα πξνζιάβνπλ λα κπνξνχλ λα θάλνπλ δηάθνξα 

πξάγκαηα θαη κέζα ζ' απηά είλαη: α) λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαιά, β) λα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ, γ) λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθαίλνληαη εγέηεο, 
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λα ην πνχκε έηζη, δειαδή λα αλαιακβάλνπλ δξάζε, λα μέξνπλ λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο, λα έρνπλ απηή ηε δέζκεπζε πνπ είπακε πξηλ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ θαη 

ηνλ εξγνδφηε, λα ζεσξνχλ δειαδή ηνπο εαπηνχο ηνπο δεζκεπκέλνπο κε ηελ θαιή 

έλλνηα, λα απνδψζνπλ ζην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη 

θνληά, φια απηά είλαη αιιειέλδεηα πνπ ζαο ιέσ.[…] Δίλαη κηα ζεηξά απφ 

δεμηφηεηεο, ε αλάιεςε δξάζεο, ππεπζπλφηεηαο, ιήςε απφθαζεο, α, ζπλεξγαζία 

θαη απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε, δηφηη απηά δελ ηα ιέκε έηζη, επεηδή αησξνχληαη 

ζηελ αηκφζθαηξα, θαηαγξάθνληαη μεθάζαξα φια απηά πνπ ζαο είπα ζηηο αγγειίεο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Δάλ αλνίμεηε δειαδή ηελ εθεκεξίδα, ηνλ ηχπν θαη ην 

δηαδίθηπν, ζα δείηε λα θαηαγξάθνληαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαο είπα θη 

έηζη, βέβαηα δηαθξίλεηαη θαη ην πξνθίι.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«(ελλνείηαη ηα ηππηθά πξνζφληα) αλαθέξνληαη αθφκε, φκσο ην ζεκείν θιεηδί γηα 

λα θαηαιάβεη κία ζέζε πιένλ ζήκεξα είλαη ε ζπλέληεπμε θαη φια απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξακε ζα θαλνχλ ή δελ ζα θαλνχλ ζε απηή ηε 

ζπλέληεπμε θαη ν εξγνδφηεο αλάινγα ζα θξίλεη. Ζ νπζία πνπ δηδάζθνπκε θαη ηα 

παηδηά καο, βεβαίσο κέζα απφ ην Πεξηερφκελν Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη λα 

κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα πείζνπλ ηνλ κειινληηθφ εξγνδφηε φηη είλαη 

ηα θαηάιιεια άηνκα γηα λα κελ πσ ηα αλαγθαία άηνκα γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά 

ηνπ ν εξγνδφηεο. Απηφ πνπ δεηείηαη ζήκεξα απφ ην λέν άηνκν πνπ ζέιεη λα κπεη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη λα πείζεη φηη ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. Καηαιαβαίλεηε πφζν βάξνο πέθηεη ζηνπο ψκνπο καο σο θαζεγεηψλ θαη 

δηδαζθφλησλ λα θαιιηεξγήζνπκε ηέηνηεο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά. Γελ κεηξάεη νχηε 

ην πφζεο γιψζζεο μέξνπλ, νχηε πφζνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαηέρνπλ, αλ 

απηνχο δελ κπνξνχλ λα ηνπο παξνπζηάζνπλ […] Ζ ιεπηή δηαθνξά ηνπ εάλ εγψ ή 

εζείο ζα πείζσ ή εζείο θαιχηεξα ην άηνκν πνπ ζα κε επηιέμεη απέλαληί κνπ θαη ζα 

ζπλερίζσ λα πείζσ θπζηθά κεηά, αθφηνπ κε πξνζιάβεη, γηαηί απηή ε δηαδηθαζία 

δελ ηειεηψλεη πνηέ.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Ξέξεηε ηελ παξνηκία, θηλέδηθε είλαη, αγγιηθή είλαη, ‘δελ ππάξρεη πνηέ κηα 

θαιχηεξε δεχηεξε εληχπσζε απφ ην λα θάλεηο κηα θαιή πξψηε εληχπσζε’.  Ο 

ηξφπνο πνπ μεθηλάκε λα κηιάκε γηα ηε ζπλέληεπμε ζηα καζήκαηά καο. Γελ ζα ζνπ 

δνζεί δεχηεξε εάλ δελ ηελ θάλεηο απηή ηελ θαιή αξρή θαιά. Γη’ απηφ πξέπεη λα 

είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη, κε πξνθαιείηε ηψξα αιιά ζα ζηακαηήζσ, ζε άιιε 

ζπλέληεπμε ιεπηνκέξεηεο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Δπηπιένλ, νη Οξγαλσηέο θαη νξηζκέλνη Φνηηεηέο, πηζηεχνπλ φηη νη εξγνδφηεο 

ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθά κία ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο 

απνθνίηνπ γηα ηελ θαηάιεςε κίαο ζέζεο εξγαζίαο, φπσο είλαη ε ζπλέπεηα, ε 

εηιηθξίλεηα, ε επζπλεηδεζία, ε πξνζπκία, ε ππαθνή, ε εξγαηηθφηεηα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

επθπία, ην λα είλαη θαλείο «εππξνζήγνξνο», λα έρεη επηζπκία γηα κάζεζε. Πξάγκαηη, 
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θαη νη Μέληνξεο ζεσξνχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο γηα έλαλ 

εξγνδφηε ηελ επζπλεηδεζία, ην ήζνο, ηε ζνβαξφηεηα, ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ 

επζηξνθία, ηελ επειημία, ηελ ππνκνλή, ηελ ςπρξαηκία, ηελ επηκνλή, αιιά θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ηελ επηζπκία λα καζαίλεη, ην λα είλαη αιιειέγγπνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Πηζηεχσ, εάλ έκπαηλα ζηε ζέζε ηνπ εξγνδφηε, ζα ’ζεια έλα άηνκν ζπλεπέο, 

εππξνζήγνξν, εηιηθξηλέο, εξγαηηθφ, θαη κε γλψζεηο. Δξγαηηθφ, κε γλψζεηο, 

απνηειεζκαηηθφ. Γειαδή ηνπ αλαζέηεηο κηα δνπιεηά, ηε θέξλεη ζε πέξαο. Καη ηε 

θέξλεη ζε πέξαο, έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην θιάζκα, λνκίδσ πνπ μέξσ ζηελ 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε φηη είλαη ην ‘απνηέιεζκα δηα ηνπ ρξφλνπ’. Γειαδή δελ 

κπνξεί κηα εβδνκάδα λα θάλεη ηε δνπιεηά πνπ κπνξεί λα ηελ θάλεη ζε έλα 

απφγεπκα. Παίδεη ξφιν θαη ν ρξφλνο. Σψξα γηα ην ρξφλν δελ είλαη κφλν ε 

ζπλέπεηα είλαη θαη ε επθπΐα. Ση λα θάλνπκε είλαη θαη νη γλψζεηο, θη απηφ. Μπνξεί 

λα ζέιεη θάπνηνο θαη λα κελ κπνξεί. Οη εξγνδφηεο φκσο είλαη ζθιεξνί. Δάλ 

δειαδή βγαίλνληαο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη κπαίλνληαο ζην Παλεπηζηήκην 

γλσξίδνπκε κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη ιηγφηεξν θηιηθή ή φζν ζην ζπίηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, βγαίλνληαο απφ ην Παλεπηζηήκην, φια ηα παηδηά 

πξέπεη λα μέξνπλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα γλσξίζνπλ ζα είλαη πνιχ 

απαηηεηηθφηεξε θαη ιηγφηεξν πξνζηαηεπκέλε απφ απηή ηελ νπνία γλψξηζαλ ζην 

Παλεπηζηήκην.» (Δπφπηξηα 1) 

 

«Καηαξρήλ ην πην ζεκαληηθφ είλαη […] θαη λα έρεη φξεμε γηα κάζεζε […] Άξα, 

θαηαξρήλ ζέινπλ αλζξψπνπο νη νπνίνη λα ιέλε φηη ‘λαη, κελ, μέξσ πξάγκαηα, 

αιιά ζέισ λα κάζσ πεξηζζφηεξα’. Δγψ έβιεπα θαη ζηελ Alphabank πνπ ήκνπλ 

έλα δηάζηεκα αλζξψπνπο νη νπνίνη ηνπο έβιεπεο φηη είραλ κηα φξεμε γηα κάζεζε, 

ελψ είραλ πάξα πνιιά πξνζφληα θαη ήζειαλ λα κάζνπλ απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ 

ζίγνπξα ζηελ πξψηε γξακκή γηα λα πξνζιεθζνχλ.» (Δπφπηεο 3) 

 

«[…] λα δηαθξίλνληαη απφ ππεπζπλφηεηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθηεινχλ/επηηεινχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, λα δηαθξίλνληαη απφ 

επζπλεηδεζία ζην, ζηελ ηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, ηη άιιν δελ 

είπακε.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Δληάμεη, πηζηεχσ φηη αξθεηνί απ’ απηνχο αθνινπζνχλ ηελ πεπαηεκέλε, απηφ 

ηζρχεη ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο εξγνδφηεο, δειαδή λα έρνπλ απέλαληί ηνπο 

αλζξψπνπο, πξφζπκνπο,  λα ππαθνχλ, λα δνπιεχνπλ πάξα πνιχ θηι.» 

(Δθπαηδεπηηθφο-πλεξγάηεο) 

 

«Να είλαη ηππηθφο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα είλαη επγεληθφο, απηά πνπ φινη, φπσο 

είπακε, ηα ζεσξνχκε δεδνκέλα αιιά είλαη ην πξψην θνκκάηη ην νπνίν βιέπεη 

γλσξίδνληάο ζε έλαο εξγνδφηεο θαη εθηηκάεη θαη κεηά πεγαίλεη ζηα επφκελα.» 

(Φνηηήηξηα 7, ζ. 53) 
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«Γεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, αλ κηινχκε γηα θάπνηα ηδησηηθή εηαηξεία, νη 

δεμηφηεηεο πνπ πεξηκέλεη έλαο εξγνδφηεο, λνκίδσ απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο 

είλαη πάλσ θάησ νη ίδηεο: λα ηνπο βιέπνπλ φηη είλαη πξφζπκνη, απηφ πνπ είπα θαη 

πξηλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, λα βιέπνπλ δειαδή φηη έρνπλ θάπνην 

θίλεηξν, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ θαη λα αλειηρζνχλ.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνλ 

«επαγγεικαηηζκφ» ηνπ εξγαδνκέλνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ 

επζπλεηδεζία, ην νξγαλσηηθφ πλεχκα, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ απνθπγή 

εληάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ελφο Μέληνξα: 

 

«Δπηπιένλ, ν/ε εξγαδφκελνο/-λε ρξεηάδεηαη λα είλαη έηνηκνο λα εξγαζηεί ελίνηε 

ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, νπφηε νθείιεη λα εληείλεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ επαγγεικαηηζκνχ (ελλνείηαη ζπλεξγαηηθφηεηα, 

επζπλεηδεζία, νξγαλσηηθφ πλεχκα, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, απνθπγή 

εληάζεσλ) (αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα)» (Μέληνξαο 1) 

 

7.3.2.2.  Χο ζηειέρνπο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ  

Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηεο Καηεχζπλζεο, 

πξνβάιιεηαη ηφζν απφ ηνπο Φνηηεηέο φζν θαη ηνπο Οξγαλσηέο σο απαξαίηεηεο, ελψ 

σο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ηηο βαζηθέο ιεγφκελεο ηθαλφηεηεο ε 

ςεθηαθή ηθαλφηεηα θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σέινο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε 

άζθεζε ζηε ρξήζε δεμηνηήησλ πκβνπιεπηηθήο.  Δηδηθφηεξα:  

Ζ θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα 

ηνπο Οξγαλσηέο φζν θαη ηνπο Φνηηεηέο. Έηζη, νη απαξαίηεηεο θαη ζρεηηδφκελεο κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ γλψζεηο αθνξνχλ δεηήκαηα δφκεζεο, νξγάλσζεο θαη 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πκβνπιεπηηθήο Δλειίθσλ, πκβνπιεπηηθήο θαη 

Φπρνινγίαο, δνκψλ θαη ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, πιεζπζκψλ-ζηφρσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κνληέισλ πκβνπιεπηηθήο, ρνιείσλ Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη Δθπαίδεπζεο θαη Γηδαθηηθήο Δλειίθσλ. ε φ,ηη αθνξά 

εηδηθφηεξα ηα ΓΔ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

εξγαζηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ελ γέλεη ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 

Διιάδα, φπσο π.ρ. ηνπ ΟΑΔΓ, ησλ ΚΔΤΠ, ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. θιπ., θαζψο θαη ησλ 

κεζφδσλ δηεξεχλεζεο αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ 
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πξνγξακκάησλ. Αλαγθαία θξίλεηαη θαη ε άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ρξήζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο πκβνπιεπηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Γέζηε, ην βαζηθφ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πνπ είπα, ην βαζηθφ είλαη ε 

θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηε πκβνπιεπηηθή, εηδηθά ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

πκβνπιεπηηθή. Γελ δεηνχκε κφλν θαηάξηηζε ζηελ Φπρνινγηθή πκβνπιεπηηθή, 

ζηελ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή πνπ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ, νπφηε πξέπεη λα 

έρεη παξαθνινπζήζεη αλάινγα καζήκαηα θαη λα έρεη αζθεζεί ζηε ρξήζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηεο πκβνπιεπηηθήο […].» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«ην ρψξν ηεο πκβνπιεπηηθήο νη γλψζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα άηνκν πνπ 

έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Σκήκα καο είλαη πεξηζζφηεξν ζην ρψξν επξχηεξα ηεο 

πκβνπιεπηηθήο, πνπ αθνξά βέβαηα ςπρνινγηθφ ρψξν, ηα παηδηά καο φκσο 

παίξλνπλ αξθεηέο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπο, 

λα γλσξίδνπλ αληίζηνηρα, ινηπφλ, ηη πξνζθέξεηαη ζηε ρψξα καο ή φπνπ αιινχ 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε Γνκέο θαη Τπεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε πκβνπιεπηηθή 

ηαδηνδξνκίαο θπξίσο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζε πνηνπο 

απεπζχλνληαη απηνί νη θνξείο, θπζηθά θαη κηιάκε βέβαηα γηα Γηα βίνπ Μάζεζε, 

άξα νη πιεζπζκνί – ζηφρνη ζα είλαη θπξίσο ελήιηθα άηνκα, πνηεο κέζνδνη, 

ηξφπνη, κνληέια, πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη ζ’ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο ή ζα ’πξεπε λα αμηνπνηνχληαη. Απηφ φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο.» 

(Δπφπηξηα 4) 

 

«Καη ζαλ δεμηφηεηα, εληάμεη είπα γηα ηνπο Ζ/Τ, ελλνείηαη φηη πξέπεη λα έρεηο 

γλψζε ην πψο είλαη έλα πξφγξακκα, πψο ζηήλεηαη, γηαηί θη απηνί (ελλνείηαη νη 

ελήιηθεο ζε ζπκβνπιεπηηθφ θνξέα) θάλνπλ πξνγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα έρεηο κηα 

ηδέα ην ηη αθξηβψο γίλεηαη, βέβαηα, απηφ πνπ είπα θαη πξηλ, ζα πξέπεη λα έρεηο ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα ην πινπνηήζεηο απηφ ην πξφγξακκα.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Να έρεη γλψζεηο, φπσο είδα θαη απφ ηελ ΗSON θαη απφ άιιεο εηαηξείεο πνπ 

μέξσ, ζα πξέπεη λα θαηέρεη, λα μέξεη, κάιινλ λα ρεηξίδεηαη θάπνηα ‘εξγαιεία’ 

ςπρνκεηξηθά θηι., γηαηί φ,ηη θαη λα ’λαη, απ’ φ,ηη έρσ θαηαιάβεη, ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ν θάζε θνξέαο ρξεζηκνπνηεί θάπνην ‘εξγαιείν’.» 

(Φνηηήηξηα 6) 

 

«Ναη, θη εθεί πέξα (ελλνείηαη ζηα ΓΔ) ρξεηάδνληαλ γλψζεηο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ, εθηφο απφ ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ, λα μέξεηο κεζφδνπο κάζεζεο 

ελειίθσλ θηι.» (Φνηηήηξηα 5) 

 

«Να γλσξίδεη πάξα πνιχ ην ζχζηεκα ζην θξάηνο ζην νπνίν δνπιεχεη θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην εξγαζηαθφ, γηαηί αλ είλαη ζηνπο ελήιηθνπο, δειαδή 

αζρνινχληαλ κε εκάο, έβιεπα κε ηνλ ΟΑΔΓ, ηα Κέληξα πκβνπιεπηηθήο κε ην 

Τπνπξγείν, είρε κε ηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ., δειαδή ζπλεξγαδφηαλ κε πάξα πνιινχο θνξείο, 

νπφηε πξέπεη λα γλσξίδεη φιν ην ζχζηεκα ζην θξάηνο ζην νπνίν είλαη θαη επίζεο 
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ηηο επηπιένλ γλψζεηο πκβνπιεπηηθήο, λα μέξεη λα θάλεη εξσηεκαηνιφγηα 

δηεξεχλεζεο αλαγθψλ, λα μέξεη ηη αλάγθεο έρεη ν εθπαηδεπφκελνο, απηά.» 

(Φνηηήηξηα 5) 

 

Οη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε Ζ/Τ θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε θαη πξφζθηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο 

επηινγέο θαη ηηο δηεμφδνπο πνπ έρνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο 

Οξγαλσηέο, αλήθνπλ ζηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη ν απφθνηηνο 

ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζεί ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο ή 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο 

ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, θπξίσο εθείλε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελ γέλεη ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπ ζπκβνχινπ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα έρεη πξψηα αζθήζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ: 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ελζπλαίζζεζε, ελεξγεηηθή αθξφαζε, έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ, απηνγλσζία, εζηίαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ψζηε ν ζπκβνπιεπφκελνο λα „αλνηρηεί‟ θαη καδί 

κε ηνλ ζχκβνπιν λα θηάζεη ζην ζηφρν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, πνπ είλαη ε ιήςε 

απφθαζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ΓΔ απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνζέγγηζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο. Σέινο, λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Καη ζαλ δεμηφηεηα εληάμεη είπα γηα ηνπο Ζ/Τ […]» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«[…] γηαηί ε πκβνπιεπηηθή ηί είλαη, ελ ηέιεη; Γελ ηνλ ιεο ηνλ άιινλ ‘πήγαηλε λα 

θάλεηο απηφ’. Σνλ ελεκεξψλεηο, απηφ είλαη πκβνπιεπηηθή. Σνλ ελεκεξψλεηο ηη 

δπλαηφηεηεο έρεη, πνηνπο δξφκνπο έρεη, πνην είλαη ην επξχηεξν, μέξσ ’γσ, πιαίζην 

πνπ κπνξεί λα θηλεζεί, θη απηφο επηιέγεη. Δ, νπφηε, […] ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

δεμηφηεηεο εθηφο ησλ άιισλ, πνπ είπακε, ζηε πκβνπιεπηηθή ηψξα, ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο, λα έρεη επαθή κε θνξείο, λα βξίζθεη 

ηξφπνπο, κε πνην ηξφπν, ηνλ ππνινγηζηή, κε πξνζσπηθή επαθή, λα γλσξίδεη ηνπο 

θνξείο, ζε πνηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί, λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο. 

Γηαηί; Γηα λα ζπκβνπιεχεη θαη λα ιέεη φηη ‘Απηέο είλαη νη δπλαηφηεηεο, απηφο είλαη 

ν πεξηνξηζκφο, απηά έρεηε λα θάλεηε’. Γηαηί πκβνπιεπηηθή ηειηθά είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ. […] Φπζηθά εδψ θαληάδνκαη φηη εδψ ρξεηάδεηαη λα έρεηο πνιχ 

αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ν χκβνπινο λα έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνπο θνξείο γηα λα παίξλεη ηηο πιεξνθνξίεο, γηαηί εληάμεη κεο ζην ηληεξλεη είλαη 

εχθνιν, κεο ην ηληεξλεη ην θάλνπλ θαη ηα παηδηά, εζχ φκσο πνπ ζα έξζεηο ζε 

επαθή κε ηνλ θνξέα, ζα παο εθεί, ζα πάξεηο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο […] 

Δγψ, αο πνχκε, κπήθα ζηε δηαδηθαζία λα πάσ ζην, ζην ΔΠΑΛ ζην Δπαγγεικαηηθφ 
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Λχθεην, λα πηάζσ ην δηεπζπληή θαη λα κηιήζσ καδί ηνπ. "Ση δπλαηφηεηεο έρνπλ 

απηά ηα παηδηά;" (ελλνείηαη νη απφθνηηνη ηεο Ννζειεπηηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Ν. 

Παπαληθνιάνπ). Κη ήηαλ πνιχ πξφζπκνο λα κε εμππεξεηήζεη θαη λα κνπ δψζεη 

πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κεηέθεξα ζηα παηδηά. Σνπο είπα 

‘έρεηε απηέο, απηέο, απηέο, απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, αιιά έρεηε θαη ην λνπ ζαο, 

κπνξεί ηα πξάγκαηα λ’ αιιάμνπλ θηι.» νπφηε ζηελ νπζία έηζη ηνπο δείρλεηο 

δξφκνπο. Απηνί επηιέγνπλε.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«ίγνπξα λα είλαη επηθνηλσληαθφο, λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηνπο άιινπο, γεληθά λα 

έρεη φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο καζαίλνπκε φηη πξέπεη λα έρεη έλαο 

χκβνπινο: ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηελ έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη δηάθνξνη ηξφπνη πνπ βνεζνχλ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Καη ζίγνπξα λα κελ έρεη πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«Ναη. ίγνπξα πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη, λα κηιάεη, λα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο ελήιηθνπο, πξέπεη λα είζαη, λα έρεη ην ράξηζκα λα κπνξεί ν 

άιινο λ’ αλνηρηεί ζ’ απηφλ θαη λα κπνξεί ν χκβνπινο λα ηνλ ζπκβνπιέςεη θαη 

φρη λα ηνλ νδεγήζεη λα ηνπ πεη ‘απηφ ζα θάλεηο’, γηαηί πην πνιχ παξαηήξεζα ζην 

ΓΔ φηη ήζειαλ λα πάλε θαη λα βξνπλ ηε ιχζε. Γελ ήζειαλ λα ζθεθηνχλ θη απιά 

λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ ή λα ηνπο βνεζήζνπλ απιψο. […]» (Φνηηήηξηα 5) 

 

«[…] λνκίδσ φηη έλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε πκβνπιεπηηθή είλαη βαζηθφ λα έρεη 

αζρνιεζεί κε ηε πκβνπιεπηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο, λα έρεη έλα ζηφρν ζην κπαιφ ηνπ, γηα λα κπνξεί, γηα λα 

κπνξεί λα δηδάμεη, λα ζπκβνπιέςεη θάπνηνλ θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη ζεκαληηθφ 

γηα λα εξγαζηεί θάπνηνο ζηελ πκβνπιεπηηθή. […]» (Φνηηεηήο 4) 

 

«[…] λνκίδσ φηη είλαη πνιιή δνπιεηά εηδηθφηεξα ζηα ΓΔ πξέπεη λα κπνξείο λα 

πξνζαξκφδεηο ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά, λα κπνξείο λα, λα έρεηο πνιχ άκεζε 

θαη θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο ελειίθνπο, λα εθκεηαιιεχεζαη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ ήδε […]» (Φνηηήηξηα 5) 

 

«ηηο δεμηφηεηεο, λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ κέζα ζε ηέηνηνπο θνξείο απηά ηα 

κνληέια γηα ηα νπνία κηιήζακε, δειαδή λα πξνζεγγίδνπλ ην ζπκβνπιεπφκελν, λα 

δεκηνπξγνχλ ην επηθνηλσληαθφ θιίκα πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην θιίκα απηφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ είλαη απαξαίηεην ζε κηα 

πκβνπιεπηηθή, είηε νκαδηθά κηιάκε είηε αηνκηθά θαη λα θηάζνπλ ζην ζηφρν ηεο 

πκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, πνπ είλαη λα βνεζεζεί ην άηνκν, λα γίλεη ην ίδην ηθαλφ 

λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ είλαη, έηζη, ε θαηεπζπληήξηα γξακκή θαη ν 

γεληθφο ζθνπφο ζε κηα ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε, είηε αθνξά ζηαδηνδξνκία είηε 

θάπνην άιιν πξνζσπηθφ επίπεδν […]» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Οη δεμηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο είλαη πάιη 

δηαπξνζσπηθέο θαη αθνξνχλ φκσο πνιχ πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελζπλαίζζεζε πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη απφθνηηνί καο, λα ληψζνπλ δειαδή θαη λα κπαίλνπλ ζηε 
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ζέζε ηνπ άιινπ, βαζηθή δεμηφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη εθείλνο πνπ αζρνιείηαη 

ή πνπ θάλεη πξάμε ηε πκβνπιεπηηθή, ε πξνζσπηθή αθξφαζε ησλ 

ζπκβνπιεπφκελσλ ή επσθεινχκελσλ αηφκσλ θαη απφ εθεί θαη πέξα νη δεμηφηεηεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζηίαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, φπσο απηά 

δηαηππψλνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ιχζεσλ απφ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζπκβνπιεπφκελν πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν […] θαη ηελ επηινγή ιήςε 

απφθαζεο θαη ηε βνήζεηα ηνπ επσθεινχκελνπ αηφκνπ ζην λα θάλεη ην επφκελν 

βήκα απφ ηε θάζε ζηελ νπνία έξρεηαη ζην χκβνπιν. Απηφο είλαη, είλαη έλαο 

πνιχ ζπλνπηηθφο θχθινο απφ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη έλα άηνκν πνπ ζ’ αζρνιεζεί κε ηε πκβνπιεπηηθή 

ηαδηνδξνκίαο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Οη γλψζεηο, νη βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηνπο εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο, 

ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο Μέληνξεο, πξνθεηκέλνπ έλαο απφθνηηνο λα εξγαζηεί σο 

ζηέιερνο ζε Φνξέα πκβνπιεπηηθήο ζπληζηνχλ κία αθφκε δηάζηαζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Οη γλψζεηο νη νπνίεο πξνβάιινληαη απφ ηνπο Φνηηεηέο, ηνπο Οξγαλσηέο θαη 

ηνπο Μέληνξεο σο απαξαίηεηεο γηα ηνπο εξγνδφηεο δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 

πξνααλαθέξζεθαλ θαη αθνξνχλ αθελφο ηελ πνιχ θαιή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηε 

πκβνπιεπηηθή, πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο, Φπρνινγία ηεο Δξγαζίαο, 

Οηθνλνκηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο. Δπηπιένλ, απφ ηνπο Μέληνξεο 

επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλερήο ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη 

επηκφξθσζε, ελψ απφ ηνλ Τπεχζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε 

αλεπάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ρσξίο ηελ ζπκπιήξσζή ηεο απφ απφθηεζε 

εκπεηξίαο ζηε πκβνπιεπηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Δδψ πηζηεχσ […] Ζ/Τ, μέλεο γιψζζεο θαη λα έρεηο κηα ζηνηρεηψδε κφξθσζε, 

ελλνείηαη λα κελ είζαη θάπνηνο ηπραίνο, λνκίδσ φηη ζ’ απηφλ ην θνξέα παίδεη 

ξφιν θαη πψο είζαη ζαλ άλζξσπνο, δειαδή ην αλ είζαη ππνκνλεηηθφο, ην λα είζαη 

θαιφο.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«Γλψζεηο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο, Οηθνλνκίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο» 

(Μέληνξαο 3) 

 

«Πνιχ θαιή γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ ζην ζχλνιφ ηνπο» (Μέληνξαο 4) 

 

«Γηαξθήο θαηάξηηζε-ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε-πιεξνθφξεζε» (Μέληνξαο 8) 
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«Ζ πνιχ θαιή εθπαίδεπζε» (Μέληνξαο 9) 

 

«[…] ζα ζεσξνχζε απαξαίηεην νπσζδήπνηε ηελ χπαξμε εκπεηξίαο πάλσ ζηε 

πκβνπιεπηηθή. Ννκίδσ φηη ρσξίο ηελ χπαξμε εκπεηξίαο, πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή 

γλψζε δε ζα κπνξνχζε έλα άηνκν λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Υξεηάδεηαη κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνθηήζεη ηελ εκπεηξία απηή θαη ε εκπεηξία απηή είλαη 

αλαγθαία, αλ απαζρνιεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πκβνπιεπηηθήο, ελδερνκέλσο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα αξρίζεη λα ζπκβνπιεχεη άξα πξέπεη λα έρεη  

ζρεηηθή εκπεηξία.» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

Άιιεο δεμηφηεηεο πνπ πξνβάιινληαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη 

ζεσξνχληαη αλαγθαία θαηά ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ γηα απαζρφιεζε ζε ζέζε 

πκβνχινπ είλαη νη ελ γέλεη δεμηφηεηεο ηνπ πκβνχινπ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο 

θνηλσληθέο, πξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε 

επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε, ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε εγεζία, θαζψο θαη νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη θξηηηθήο αλάγλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο καδί κε ηελ δεμηφηεηα 

εμεχξεζεο ιχζεσλ ζε θάζε πξφβιεκα θαη κία γεληθφηεξε δηάζεζε γηα κάζεζε. Ο 

κειινληηθφο εξγνδφηεο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε δφκεζε κίαο επφπηξηαο, ζα ειέγμεη, 

δίλνληαο ζηνλ ππνςήθην κία κειέηε πεξίπησζεο, εάλ απηφο θαηέρεη ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ην λα μέξεη λα αθνχεη, λα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ 

άιινπ, λα μέξεη λα ρεηξηζηεί κηα έληνλε θαηάζηαζε, θαη ζα αμηνινγήζεη ηνλ ηξφπν 

αληίδξαζήο ηνπ, θάηη ην νπνίν ζα θξίλεη θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Δλζπλαίζζεζε, Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, Κξηηηθή αλάγλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, Γεμηφηεηα εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε θάζε πξφβιεκα.» 

(Μέληνξαο 2) 

 

«Ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο, θξηηηθή ζθέςε, παξαηεξεηηθφηεηα.» (Μέληνξαο 12) 

 

«Δπηθνηλσλία, εγεζία, ελεξγεηηθή αθξφαζε» (Μέληνξαο 13) 

 

«κσο εάλ έρνπκε κηα πκβνπιεπηηθή δνκή, ν εξγνδφηεο ζα ‘εμεηάζεη’ εληφο 

εηζαγσγηθψλ θαη ζα αμηνινγήζεη ην άηνκν πνπ έρεη απέλαληί ηνπ, ην ππνςήθην 

γηα πξφζιεςε, φζνλ αθνξά ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, δειαδή απηά πνπ 

αλαθέξακε πξηλ, λα μέξεη λα αθνχζεη, μέξεη λα ρεηξηζηεί κία έληνλε θαηάζηαζε. 

Καη μέξεηε απηά ηα εμεηάδνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα κέζα ζηηο ζπλεληεχμεηο, δειαδή 

βάδνπλ κηα κειέηε πεξίπησζεο ή δεκηνπξγνχλ κία θξίζε εθείλε ηε ζηηγκή, ηελ 
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ψξα ηεο πλέληεπμεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηδξάζεη ην άηνκν 

θαη απ’ απηφ ηνλ ηξφπν είηε κπαίλεηο ζηελ εξγαζία είηε δελ κπαίλεηο.» (Δπφπηξηα 

4) 

 

«Αιιά είλαη ζεκαληηθφ, απηφ ην πξάγκα, δειαδή λα είλαη αλνηρηφο ζε 

ζπλεξγαζίεο, ζε επηπιένλ γλψζε, γηαηί ζα πεξάζνπλ απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο.  […]Γηάζεζε γηα κάζεζε. Γηάζεζε γηα λα κάζεη, ην πην ζεκαληηθφ, 

ην πην ζεκαληηθφ, λαη.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Καη δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηά, λνκίδσ πνπ νχησο ή άιισο πξέπεη λα 

έρεη έλα χκβνπινο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο.» (Φνηηήηξηα 6) 

 

«Ννκίδσ φηη εθηφο απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζηε πκβνπιεπηηθή, ζηε 

πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκία, ην άηνκν πξέπεη λα έρεη ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε, δειαδή φζα καζήκαηα θάλακε θη εδψ πέξα θαη απηφ πνπ έκαζα. 

Απηφ, ηνπιάρηζηνλ λα έρεη θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, ζίγνπξα λα μέξεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ελειίθνπο θηι., αιιά 

πξέπεη λα ηνπο θαηαιαβαίλεη, λα μέξεη ηη ζέιεη ν άιινο, λα ηνπο θαηαιαβαίλεη, λα 

γίλεηαη κηα ζσζηή ζπδήηεζε, λα θάλεη δηεξεχλεζε αλαγθψλ, απηφ πνπ είπα θαη 

πξνεγνπκέλσο […]» (Φνηηήηξηα 5) 

 

Σέινο, γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ πκβνχινπ, νη Μέληνξεο ζεσξνχλ 

εμίζνπ ζεκαληηθά κία ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο απνθνίηνπ 

φπσο είλαη ε ζπλέπεηα, ε δηάζεζε πξνζθνξάο, ε εζεινληηθή δξάζε, ην ελδηαθέξνλ, ε 

ακεζφηεηα, ε αγάπε γηα ην αληηθείκελν, ε θαηαλφεζε, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε 

ζπλέπεηα, ε ερεκχζεηα, ε απηνγλσζία θαη γεληθφηεξα ν επαγγεικαηηζκφο ηνπο 

ππνςεθίνπ. Δπηπιένλ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο πξνβάιινληαη ε 

ππνκνλή, ε θαινζχλε, θαη ε δεθηηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ζ ζπλέπεηα» (Μέληνξαο 4) 

«Γηάζεζε πξνζθνξάο» (Μέληνξαο 3) 

 

«Δζεινληηθή δξάζε, επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, θαηαλφεζε» (Μέληνξαο 8) 

 

«Δλδηαθέξνλ, φξεμε γηα κάζεζε, αλεζπρία γηα εξεπλεηηθά ζρέδηα» (Μέληνξαο 4) 

 

«Ακεζφηεηα, αγάπε ζην αληηθείκελν» (Μέληνξαο 8) 

 

«Ζ ερεκχζεηα» (Μέληνξαο 4) 

 

«Απηνγλσζία» (Μέληνξαο12 εξ. 20) 
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«Δπαγγεικαηηζκφο» (Μέληνξαο 8) 

 

«[…] λνκίδσ φηη ζ’ απηφλ ην θνξέα παίδεη ξφιν θαη πψο είζαη ζαλ άλζξσπνο, 

δειαδή ην αλ είζαη ππνκνλεηηθφο, ην αλ είζαη θαιφο.» (Φνηηήηξηα 1) 

 

«[…]λα είλαη πξφζραξνη, έηζη, έηνηκνη λα πάξνπλ φια ηα νπνία ζα ηνπο δψζνπλ 

απφ θεη θαη λα κελ δπζαλαζρεηνχλ θαη πνπλ ‘εληάμεη εγψ απηφ ην μέξσ’.[…]» 

(Δπφπηεο 3) 

 

7.3.2.3.  Χο ζηειέρνπο ζε γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ  

Ζ δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο αθελφο θαη ε αδπλακία απαζρφιεζεο αθεηέξνπ 

απνθνίηνπ ζην γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ θαίλεηαη λα απνηεινχλ δχν 

αληηηηζέκελεο απφςεηο, ζχκθσλα κε δχν θνηηήηξηεο εξγαδφκελεο σο λνζειεχηξηεο θαη 

αζθνχκελεο ζην γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείσλ θαη ηνπο Οξγαλσηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Οη απφςεηο ησλ δχν θνηηεηξηψλ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, θαζψο είλαη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ πξψηε θνηηήηξηα θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ Οξγαλσηψλ, Τπφ πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο, ρσξίο λα είλαη θαη Ννζειεπηήο, έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ζα 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη άξα λα απαζρνιεζεί ζε γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο ελφο Ννζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηε δεχηεξε θνηηήηξηα θαη έλαλ επφπηε, 

απαξαίηεηε θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε ζε αλάινγε ζέζε 

Τπεπζχλνπ Δθπαίδεπζεο ελφο Ννζνθνκείνπ είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ Ννζειεπηή. 

Δηδηθφηεξα: 

Μπνξεί ν απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο λα εξγαζηεί ζε γξαθείν εθπαίδεπζεο 

Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε άπνςε,  ρσξίο λα έρεη θάπνην άιιν ζρεηηθφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο γλσζηηθφ αληηθείκελν, φπσο απηφ ηεο 

Ννζειεπηηθήο ή ηεο Ηαηξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη αθελφο απαξαίηεηε ε 

θαηνρή γλψζεσλ δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηαδίσλ 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη αθεηέξνπ ε ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Οξγαλσηέο, είλαη αλαγθαία ε θαηνρή 

γλψζεσλ ζηε Γηνίθεζε θαη Δθπαίδεπζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ελψ αλαγθαία 

πξνυπφζεζε απνηειεί θαη ε παξαθνινχζεζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ εηζαγσγηθνχ 

ελδνυπεξεζηαθνχ ζεκηλαξίνπ επηκφξθσζεο απφ ηνλ απφθνηην, πξνθεηκέλνπ λα 
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γλσξίζεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο, απαηηήζεηο 

θαη πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ρψξν απηφ, ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ πνηθίισλ 

νκάδσλ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ηνπο δηαθνξεηηθνχο εξγαδνκέλνπο θ.ιπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Ναη, κπνξεί λα ζηαζεί πηζηεχσ ζε νπνηνδήπνηε γξαθείν εθπαίδεπζεο ρσξίο λα 

έρεη ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Δγψ, αο πνχκε, έρσ ηε Ννζειεπηηθή. 

Βέβαηα, γηα κέλα ζα ήηαλ πην εχθνιν… είρακε ζπκάκαη έλα ηέηνην κάζεκα … πνπ 

καο θαηλφηαλ παξάμελν φηαλ καο έιεγε «επηιέμηε έλα ζέκα, πάξηε ην, αο πνχκε», 

καο έβαιε ζηελ πξάμε, εξγαζία ήηαλ, αιιηψο δελ ην πεξλνχζεο ην κάζεκα. 

Έπαηξλεο ζηάδην πξνο ζηάδην λα θάλεηο δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

εμσηεξηθψλ, εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ, παξαγφλησλ θαη ην ’παηξλεο, ππνηίζεηαη 

εζχ φηη δελ ην ήμεξεο, επέιεγεο θαη ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο πνπ γλσξίδνπλ 

ην ζέκα θαη ηνπο θαζνδεγνχζεο ζην, πεξηζζφηεξν ζην, ζηελ επηινγή ησλ 

ελνηήησλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ. ια ηα άιια φκσο [… ] ν 

πξνυπνινγηζκφο, ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νξγάλσζε, νη ψξεο, φια 

απηά ήηαλε δηθηά κνπ δηαδηθαζία, δηθηά κνπ δνπιεηά πνπ ήκνπλ ππεχζπλνο αο 

πνχκε, ηεο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ ζρεδηαζκνχ.» (Φνηηήηξηα 2) 

 

«Ναη, εθφζνλ κηινχκε γηα γξαθείν εθπαίδεπζεο ζηειερψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

κάιηζηα ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, λνκίδσ φηη κπνξεί λα απαζρνιεζεί εθεί 

πέξα θαη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο θαη βέβαηα δελ είλαη αλαγθαίν λα έρεη 

νπσζδήπνηε γλψζεηο επάλσ ζηελ Ηαηξηθή, αλ θαη κεο ζην Σκήκα ππάξρνπλ δχν 

ηαηξνί ήδε, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ αλάινγε βαξχηεηα θαη πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Οπφηε, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ αζθαιψο εθεί, ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ, ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.»(Τπεχζπλνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«Πξέπεη θη εδψ πέξα πξέπεη λα δηαζέηεη γλψζεηο νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο σο έλα 

ζεκείν θαη πκβνπιεπηηθήο γλψζεηο, γηαηί ηα πεξηζηαηηθά είλαη πην…, φηαλ κία 

δνκή είλαη επξχηεξα αλνηθηή ζην, δειαδή αλνηθηή ζην επξχ θνηλφ, έρεη 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. […]» (Δπφπηξηα 1) 

«Δ, λαη, δελ μέξσ αθξηβψο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη 

έλα ζηέιερνο Ννζνθνκείνπ. Αζθαιψο κπνξψ λα θαληαζηψ, κφλν κπνξψ λα 

απαληήζσ ελ κέξεη, αθνχ ζα έρεη λα θάλεη κε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ή 

θαιχηεξα κε Δθπαίδεπζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε Ννζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ή Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απηφ φκσο πξέπεη λα ην 

μεθαζαξίζνπκε φκσο» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«αθψο, ην δηθφ καο ην άηνκν πνπ έρεη απνθνηηήζεη απφ εδψ, γηαηί θαηά ηε δηθή 

κνπ άπνςε ζα ρξεηαζηεί κηα εμεηδίθεπζε ζε έλα ζεκηλάξην, λα ην πνχκε έηζη, 

επηκφξθσζεο δηθήο ηνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα. Σν Ννζνθνκείν, γηα 

παξάδεηγκα, επεηδή ην ζέηεηε είλαη κηα πνιχ ηδηαίηεξε πεξίπησζε. Αθφκε θη αλ 
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έρνπκε ηειεηψζεη απφ ην Σκήκα θαη είκαζηε εηδηθεπκέλνη ζηε Γηα βίνπ Μάζεζε, 

ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή σο έλα βαζκφ πνπ 

παξέρεη έλα απιφ πηπρίν, βέβαηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα άηνκν κέζα ζ’ έλα 

Ννζνθνκείν θαη δε Κξαηηθφ, κε φιεο έηζη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ απηφ 

εκπεξηέρεη, ζα πξέπεη λα πάξεη κία επηκέξνπο εηδίθεπζε, πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζεί 

πξνθαλψο φηαλ αλαιάβεη ή πξηλ αλαιάβεη ηε δνπιεηά. Δίλαη ππφζεζε θαη επζχλε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα. […] Να ηνπνζεηεζεί γηα ιίγν ζε θνξέα νπνπδήπνηε 

ηνπνζεηεζεί σο λένο εξγαδφκελνο, αιιά ην Ννζνθνκείν έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο, έηζη θαη πξνυπνζέζεηο θη απηέο ζα πξέπεη λα ηηο γλσξίζεη ην άηνκν 

γηαηί εθεί έρνπκε λα θάλνπκε κε αζζέλεηα, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη δηαθνξεηηθφ 

πιεζπζκφ – ζηφρν θαη δηαθνξεηηθνχο εξγαδφκελνπο επίζεο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Οη θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ απνθνίηνπ, 

ηδηαίηεξα απηέο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο ν ζπληνληζκφο, ε 

νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

πξνυπνζέηεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ δηαθφξσλ 

Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηε δηάγλσζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Ναη, θη εδψ κηιάκε γηα έλαλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο πξέπεη λα μέξεη αθξηβψο ηη 

θάλνπλ ηα Σκήκαηα γηαηί πάιη ζα ρξεηαζηεί εδψ θαη θπζηθά ζπλεξγαζία κε ηα 

Σκήκαηα, κε ηνπο ππεχζπλνπο, δηφηη φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη π.ρ. δηεξεχλεζε 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, πνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ιίγν δηαθνξεηηθή απφ ηνπο 

άιινπο νξγαληζκνχο, έηζη ζα πξέπεη απηφ πνπ ιέκε λα έρεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο 

αιιά θαη επηθνηλσλία θαη κε ηα ζηειέρε εθεί γηα λα κπνξεί λα παίξλεη φζν 

πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε γίλεηαη, γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ. Κη εδψ ζέιεη, ρξεηάδεηαη λα μέξεη αθξηβψο, 

λα ΄ρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηη ζπκβαίλεη ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή, έηζη 

ψζηε θαη λα βιέπεη πνχ ππάξρνπλ ηα αδχλαηα ζεκεία, ηα δπλαηά ζεκεία, πνχ 

ππάξρνπλ νη επθαηξίεο, κέζα απφ ην  Sword analysis δειαδή δπλαηά, αδχλαηα 

ζεκεία, νη επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θνξέα. Έηζη κέζα 

απ’ απηή ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία λα κπνξεί λα μέξεη αθξηβψο ηη ζα θάλεη, 

πφηε θαη πψο.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Ζ θαιή ζπλεξγαζία φκσο πνπ ζα έρεη κε ηα Σκήκαηα είλαη απηφ πνπ ζα, απηφ 

πνπ ζα έιεγα φηη πξσηεχεη. Γειαδή εάλ έρεη κηα θαιή ζπλεξγαζία, εθείλνη μέξνπλ 

αθξηβψο ηη ζέινπλ, ζα καο πνπλ αθξηβψο ηη ζέινπλ.» (Δπφπηεο 3) 

 

Αληίζεηα, έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο δελ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο κίαο ζέζεο εξγαζίαο σο Τπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ελφο Ννζνθνκείνπ, 
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ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο δεχηεξεο θνηηήηξηαο θαη ελφο επφπηε, εάλ δελ ήηαλ ν 

ίδηνο Ννζειεπηήο, ιφγσ αθελφο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη αθεηέξνπ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νξγάλσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πνπ απνηειεί θαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ννκίδσ φηη ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο σο πξνο απηφ, γηαηί ηα ηκήκαηα, ην 

πξνζθεξφκελν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ζε δνκή ηέηνηα εμεηδηθεπκέλε είλαη πνιχ 

εηδηθφ θαη λνκίδσ φηη θάπνηνο, εθηφο θη αλ απαζρνιεζεί θαζαξά ζ’ έλα γξαθείν 

εθπαίδεπζεο δηαδηθαζηηθά εληειψο, κφλν απφ απηή ηελ άπνςε δε ζα ρξεηαδφηαλ 

θάηη άιιν. […] Γηαδηθαζηηθά, ελλνψ, φηη λα αζρνιεζεί κφλν κε ηε γξαθεηνθξαηία 

ηνπ φινπ ζέκαηνο θαη φρη κε ην αληηθείκελν απηφ θαζ’ απηφ ζηελ νπζία ηνπ, γηαηί 

αλ πξφθεηηαη λα νξγαλψζεη πξνγξάκκαηα ζε αληηθείκελα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

λνκίδσ ε ηδηαίηεξε γλψζε πνπ ζα έρεη ζα ηνλ βνεζνχζε πάξα πνιχ.» (Φνηηήηξηα 

7) 

 

«Δπεηδή ην Ννζνθνκείν είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο, εθείλν πνπ ζα πσ θαη 

θνηηάσ θαη ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηο γλψζεηο ηφζν σο πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αιιά θπξίσο σο πξνο απηφ θαζ’ απηφ ην 

αληηθείκελν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σψξα, γξαθείν εθπαίδεπζεο, αλ αθνξά γεληθά ην 

Ννζνθνκείν, απηέο νη γλψζεηο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν γεληθέο, είηε λα 

θαηέρεη έλα πηπρίν πνπ λα αθνξά θάπνην ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ θηι., αλάινγα 

κε πνην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ζα αζρνιεζεί. Δγψ ππήξμα ζ’ έλα ηκήκα, ζ’ έλα 

γξαθείν εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχζε ηε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη γη’ απηφ θαη ζεψξεζα πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη ηα δχν παηδηά πνπ ην 

ζηειέρσλαλ ήηαλ θαη νη δχν Ννζειεπηέο θαη είραλ γλψζεηο λνζειεπηηθήο, γηαηί ην 

αληηθείκελν ήηαλ ην αληηθείκελν ζην νπνίν δνχιεπαλ θαη ην αληηθείκελν ην νπνίν 

πξνζέθεξαλ απφ πιεπξάο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.» (Φνηηήηξηα 7) 

 

«Δπφπηεο: Θα πξέπεη λα μέξεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ην Ννζνθνκείν, δε ζα πξέπεη λα είλαη ζαλ μέλνο θαη θπζηθά ζα πξέπεη 

πάιη λα μέξεη θαη γηα ζέκαηα πγείαο πνπ απαζρνινχλ ηνπο επαγγεικαηίεο γηαηξνχο 

θηι. θηι. 

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα είλαη θαη λνζειεπηήο; 

Δπφπηεο: Ναη, κα ήδε ην είπα.» (Δπφπηεο 2) 

 

7.3.2.4. Χο ζηειέρνπο ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κηαο   

  Δπηρείξεζεο 

Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζην ζρεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνβάιιεηαη ηφζν 

απφ ηνπο Φνηηεηέο φζν θαη ηνπο Οξγαλσηέο σο απαξαίηεηε, ελψ σο αλαγθαίεο 

ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ηηο βαζηθέο ιεγφκελεο ηθαλφηεηεο νη θνηλσληθέο 
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δεμηφηεηεο, ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο  θαη νη κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Δηδηθφηεξα: 

Οη γλψζεηο νη νπνίεο πξνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο Φνηηεηέο φζν θαη ηνπο 

Οξγαλσηέο σο απαξαίηεηεο αθνξνχλ θπξίσο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ 

εκηλαξίσλ θαη πλεδξίσλ, ελψ σο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο 

ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη θνηλσληθέο θαη νη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο. Δηδηθφηεξα: 

Δίλαη ζεκαληηθή ε γλψζε, ζχκθσλα κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο Φνηηεηέο, 

δεηεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,  

Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζηαθήο θαη Οξγαλσζηαθήο Φπρνινγίαο, αλαγθψλ ηεο αγνξάο,  

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο  θαη πινπνίεζεο εκηλαξίσλ θαη πλεδξίσλ θαζψο θαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, ν απφθνηηνο λα 

γλσξίδεη ηα ζέκαηα εγεζίαο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ πξνζσπηθνχ, δηαρείξηζεο 

θαηαζηάζεσλ, ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ, εάλ ζέιεη λα εξγαζηεί ζην αληίζηνηρν ηκήκα κίαο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ν απφθνηηνο πνπ ζα εξγαζηεί ζην ηκήκα απηφ, ζα έρεη ζηελ επζχλε ηνπ ηελ 

ελδνεπηρεηξεζηαθή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά ζα επηηειεί θαη έλαλ 

επηπξφζζεην ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πνπ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο φθεινο ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ηεο επηρείξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Δ, λαη, πάιη ρξεηάδεηαη θαη Οηθνλνκηθά ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ελδερνκέλσο. Θα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη λα μέξεη ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ, ζα πξέπεη πάιη λα θαηέρεη Φπρνινγία, Δξγαζηαθή 

Φπρνινγία, Οξγαλσζηαθή Φπρνινγία, φια απηά είλαη απαξαίηεηα.» (Δπφπηεο 2) 

 

«Γηα ηελ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο νη 

γλψζεηο, έηζη, πνπ αγγίδνπλ πεξηζζφηεξν θαη ηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ Δπηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.» (Δπφπηξηα 1) 

 

«[…] δειαδή πξέπεη απ’ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο απνθαζίζεη φηη ζέιεη λα εξγαζηεί 

ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ζα πξέπεη λα κάζεη, λα είλαη έηνηκνο 

λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη λα έρεη γλψζεηο 

αξθεηέο, δειαδή θαη ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ, πψο δηαρεηξίδνληαη, πψο πξέπεη λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο, πψο λα νξγαλψλεη ηα ζεκηλάξηα, ηη ηζρχεη ζχκθσλα κε 
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ηε λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί, λα έρεη λα έρεη θάλεη αξθεηέο 

γλσξηκίεο κε θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα, 

ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο. Θα πξέπεη λα κπνξεί, δειαδή, λα αθνινπζεί ηα βήκαηα 

φια, λα εθηηκεζνχλ νη αλάγθεο, λα νξγαλψζεη ην πξφγξακκα θαη λα ην 

πινπνηήζεη.[…]» (Φνηηεηήο 8) 

 

«Ζ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκία, λα ην πνχκε έηζη, πνπ αλαθεξζήθακε πξηλ, 

είλαη ε ζρέζε ηνπ ζπκβνχινπ κε ηα άηνκα, κε ηνπο επσθεινχκελνπο. Δάλ κηιάκε 

ηψξα γηα ρψξν Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, απιψο ρξεζηκνπνηνχκε κηα 

δηαθνξεηηθή νξνινγία πνπ αθνξά ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Πξηλ 

δειαδή κηινχζακε γηα πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο γεληθά θαη, αλ ζέιεηε, απφ 

ηελ Πνιηηεία πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο, ηψξα ν φξνο, θαη δελ ζα κπνχκε ηψξα ζε 

επηζηεκνληθέο νξηνζεηήζεηο, είλαη θαζαξά δηαθνξεηηθά, ηερλνθξαηηθά 

δηαθνξεηηθφο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

λα δειψζεη νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο ππεξεζίεο. Γειαδή, φηαλ κηινχκε γηα κηα κεγάιε 

εηαηξεία πνπ έρεη ηνκέα Δθπαίδεπζεο πνπ ηνλ ην ιέηε εζείο Σκήκα Αλάπηπμεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κέζα ζ’ απηφ ηνλ Σνκέα ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο πνπ έρεη 

γηα ηα ζηειέρε ηεο, γηα ηα εξγαδφκελα άηνκά ηεο, παξέρεη έλα πξάγκα: 

εθπαίδεπζε, δειαδή εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, λα 

ην πνχκε αιιηψο, θαη παξέρεη θαη δνκέο ζπκβνπιεπηηθέο. Γειαδή, πψο ην άηνκν 

ζα θαιιηεξγήζεη θη άιιεο δεμηφηεηεο, ζα πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, ζα πξνζθέξεη θαιχηεξα ζηελ επηρείξεζε. Δδψ ινηπφλ, ε νξνινγία 

είλαη απιψο δηαθνξεηηθή, αιιά θαη ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ έρεη αθφκε έλα 

ζηνηρείν: λα εμππεξεηήζεη ηελ επηρείξεζε, επίζεο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθή ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ζηε 

Φηινζνθία θαη ηελ Κνηλσληνινγία, πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Τπεχζπλν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο απνηειεί ζχγρξνλε ηάζε πνιιέο επηρεηξήζεηο λα 

πξνηηκνχλ λα αλαζέηνπλ ηε Γεληθή Γηνίθεζε ζε άηνκα κε κία ηέηνηα επξεία 

ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη φρη ζε ηερλνθξάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Γηα ηε ‘Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ’ πνπ είλαη κία επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε πνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε θαη θπζηθά θαίξηα γηα θάζε 

επηρείξεζε, ζεσξψ φηη πέξα απφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

Φπρνινγία, γηαηί πξέπεη λα μέξεη απφ Φπρνινγία θαη λα ρεηξίδεηαη αλάινγα ηα 

δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, αζθαιψο, ζα πξέπεη λα 

ε εθπαηδεπηεί αθφκε θαη ζηελ Κνηλσληνινγία θαη ζηε Φηινζνθία. Δίλαη δχν 

ηνκείο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ πάξα πνιχ θαιέο θαη ρξήζηκεο, αλαγθαίεο γλψζεηο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Έρσ εκπεηξία, 

ζπγγλψκε, πιεξνθνξίεο κάιινλ φρη εκπεηξία, απφ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πιένλ 

εκπηζηεχνληαη ηε Γεληθή Γηνίθεζε ζε ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαιή θαηάξηηζε ζηε 

Φηινζνθία θαη ζηελ Κνηλσληνινγία θαη δελ πξνηηκνχλ ηψξα ηνπο ηερλνθξάηεο, 

φπσο γηλφηαλ παιηφηεξα, δηφηη απφ έξεπλεο ηηο νπνίεο είραλε θάλεη, απνδείρζεθε 
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φηη απφ άηνκα κε κηα ηέηνηα ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε 

δηνηθείηαη θαιχηεξα, απνηειεζκαηηθφηεξα κηα επηρείξεζε […](Τπεχζπλνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, απηέο είλαη 

θπξίσο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε άιια ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ην 

αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγεηηθήο 

θαη  δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο επειημίαο θαη εηνηκφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο εηαηξείαο, ζε πηζαλέο αιιαγέο, αιιά θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο 

φθεινο ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ νξγαληζκνχ, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε „δέζκεπζε‟ 

πξνο ηνλ νξγαληζκφ θαη, ηέινο, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, κε ζεκαληηθφηεξε 

εθείλε ηνπ λα καζαίλεηο ζηνλ εθπαηδεπφκελν «πψο λα καζαίλεη». Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Γειαδή θη εδψ έξρεηαη πάιη ε επηθνηλσλία, ζα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηα 

ζηειέρε ηεο γξακκήο παξαγσγήο, πνπ ζεκαίλεη κε ηνλ Οηθνλνκηθφ δηεπζπληή, κε 

ηνλ δηεπζπληή παξαγσγήο, ηνλ δηεπζπληή πσιήζεσλ, ηνλ δηεπζπληή Marketing, 

ηνλ δηεπζπληή Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνλ δηεπζπληή Γηαθήκηζεο θηι. Γειαδή παίδεη 

ζεκαληηθφηαην ξφιν, απηφ πνπ είπακε, δειαδή ε επηθνηλσλία, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπγθξνχζεσλ θαη επίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε δπλαηφηεηα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Γηφηη κελ μερλάκε είλαη κηα δηαδηθαζία, ην Σκήκα 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ είλαη απηφ πνπ ιέκε είλαη ζηνλ νξγαληζκφ ηα λεθξά πνπ 

ιέκε, πνπ θηιηξάξεη ηα πάληα, δειαδή φιεο νη απνθάζεηο πνπ έξρνληαη απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ πξέπεη λα θηιηξάξνληαη απφ εθεί θαη πεξλάλε νη δχζθνιεο 

απνθάζεηο θαη πεξλάλε ζηνπο απφ θάησ, ζηνπο εξγαδφκελνπο, θη απηφ ην θάλεη ην 

Σκήκα Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, φπσο επίζεο θη νη απαηηήζεηο, ηα πξνβιήκαηα, φια 

πνπ είλαη απφ θάησ ζα πξέπεη θη απηά λα θηιηξάξνληαη θηι. θαη λα πεγαίλνπλ 

πξνο ηα πάλσ, αιιά ζα πξέπεη λα μέξεη πψο λα ην πεξάζεη ζηνπο δηεπζπληέο, αιιά 

θη απ’ ηελ άιιε κεξηά ζα πξέπεη επίζεο δχζθνιεο απνθάζεηο ην πψο ζα πεξάζεη 

ζηνπο απφ θάησ, δειαδή ζηνπο πθηζηακέλνπο, άξα ζέιεη πάξα πνιχ, πψο ην ιέλε, 

γλψζεηο επηθνηλσλίαο, έηζη δηαπξαγκαηεχζεσλ, έηζη, λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη γεληθά λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη πάξα 

πνιχ θαιά κε φινπο, κε φια ηα ζηειέρε γξακκήο, δηφηη εάλ δελ ππάξρεη 

ζπλεξγαζία, δελ κπνξεί λα πεηχρεη ηίπνηα.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Καη ε πινπνίεζε, βέβαηα, είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη, γηαηί είλαη ην πξαθηηθφ 

θαη πξέπεη λα είζαη ζε εηνηκφηεηα λα εμππεξεηήζεηο αλά πάζα ζηηγκή ηνλ 

εθπαηδεπηή θαη φπνηεο αλάγθεο έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, λα ηξνπνπνηήζεηο ην 

πξφγξακκα, λ' αιιάδεηο αίζνπζεο, λ’ αιιάδεηο, λα ζπλελλνεζείο κε ηνλ 

εθπαηδεπηή πηζαλψο λα αιιαρηεί ε χιε. Γηαηί θάηη πξνέθπςε θαη πξέπεη λα είζαη 
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πνιχ επέιηθηνο γηαηί, γηα παξάδεηγκα, αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ρξεηαζηεί ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα κηα άκεζε επηρείξεζε θαη ζα πξέπεη λα είζαη επέιηθηνο θαη 

λα ηξνπνπνηείο ην πξφγξακκά ζνπ. Κη επίζεο, ην πην ζεκαληηθφ είλαη ζηελ 

νξγάλσζε, έλα βήκα πίζσ δειαδή, ην πψο ζα θαηαθέξεηο λα νξγαλψζεηο, λα 

βξεηο ηηο εκεξνκελίεο δειαδή πνπ λα βνιεχεη, γη’ απηφ ην ιφγν πάιη, δειαδή ζηελ 

εηαηξεία απηή, ζηελ S and B δειαδή, ήηαλ ν πξψηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή 

εκεξνκελίαο ήηαλ ην αλ ζα έβξερε θη νπφηε πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη δελ 

κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ έμσ, φηαλ έπξεπε λα θιείζνπλ νη εκεξνκελίεο. Έπξεπε 

λα θνηηάμνπκε κέζα απφ ην δηαδίθηπν ή άιια κέζα ηνλ θαηξφ θαη λα 

πξνβιέςνπκε πφηε ζα βξέμεη, νπφηε λα γίλεη ηφηε ην ζεκηλάξην, ψζηε λα κελ 

ράλνληαη θαζφινπ αλζξσπνψξεο.» (Φνηηεηήο 8) 

 

 «Απηά πνπ είρα πεη απφ ηελ αξρή, ε επειημία, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή 

πνιιά πξάγκαηα απ’ φ,ηη είδα επηηπγράλνληαη κφλν κέζσ απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά επεηδή ε πξντζηακέλε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είρε ην 

ζεβαζκφ θαηαξρήλ φισλ ησλ ππφινηπσλ πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ θαη 

επεηδή ήμεξε πψο λα ζπκπεξηθέξεηαη, ήηαλε ηαπηφρξνλα ηππηθά θαη ηαπηφρξνλα 

έηζη είρε θαη κία εγεηηθή θπζηνγλσκία πνπ θακία θνξά επηβαιιφηαλ αο πνχκε. 

Καη είρε, είρε θαηαθέξεη λα έρεη ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε κηα ζέζε 

ηζφηηκε κε ηα άιια Σκήκαηα: πξνκεζεηψλ, παξαγσγήο, νηθνλνκηθψλ.» (Φνηηεηήο 

8) 

 

«Πξηλ κηινχζακε γηα εμππεξέηεζε θαζαξά ηνπ αηφκνπ, ηψξα είλαη δηηηφο ν 

ζηφρνο: πξνάγσ ην άηνκφ κνπ, άιισζηε ην ιελ θαη φινη νη ζηφρνη, φηη φηαλ 

αλαπηχζζσ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε ηνπ εξγαδφκελνχ κνπ, ηνπ 

επσθεινχκελνχ κνπ, πξνάγσ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηελά εηδσκέλν ζε 

έλαλ νξγαληζκφ ή κηα επηρείξεζε, ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε, αο πνχκε, ζεκαίλεη 

φηη φηαλ έρσ ηθαλνπνηεκέλν θαη επραξηζηεκέλν ην εξγαδφκελν δπλακηθφ κνπ, 

έρσ απφδνζε απηνχ ηνπ δπλακηθνχ θαη επηζηξνθή ζηελ επηρείξεζή κνπ 

νηθνλνκηθή. Δίλαη ‘δνχλαη θαη ιαβείλ’ θαη πιένλ ζηελ επνρή καο πνπ δελ έρνπκε 

ηηο παιαηέο επαγγεικαηηθέο δνκέο φπνπ ην εξγαδφκελν άηνκν ρξεηαδφηαλ σο 

εθηειεζηηθφ/επηηειεζηηθφ φξγαλν, λα επηηειεί δειαδή θαη θαζήθνληα θαζεκεξηλά, 

ζήκεξα ην άηνκν πξέπεη λα πάξεη δξάζεηο, λα αλαιάβεη θαη δξάζεηο γηα ην θαιφ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα αλαπηχμεη απηφ πνπ ιέκε ‘δέζκεπζε’ πξνο ηνλ νξγαληζκφ. 

Πξέπεη λα ηνπ αλαπηχμνπκε άιιεο δεμηφηεηεο θαη άιινπο ηνκείο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ψζηε λα έρεη θαη απηφ ην ‘commitment’ πνπ ιέκε, ηε 

δέζκεπζε πξνο ηνλ εξγνδφηε ηνπ, κε ηελ θαιή έλλνηα. Σν άηνκν δελ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πξνζθέξεη, αιιά είλαη επραξηζηεκέλν απφ ηηο παξνρέο πνπ έρεη 

θαη γη’ απηφ πξνζθέξεη θαη θαιχηεξα. Δίλαη ην κπζηηθφ, έηζη, ηεο ζεκεξηλήο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη νη ππεξεζίεο είλαη νη ίδηεο  πνπ είπακε θαη πξηλ, 

απιά ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη κε δηαθνξεηηθνχο ιίγν ηνπο ζηφρνπο, γηαηί ζέιεη 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ εξγνδφηε πνπ πιεξψλεη γη’ 

απηέο ηηο ππεξεζίεο. […] Ο δηθφο καο ν απφθνηηνο ζα είλαη θάπνπ ππεχζπλνο ζε 

δνκή ελδνεπηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. […] Άξα, ζα πξέπεη 

λα επηηειέζεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είπακε, κε απψηεξν ζηφρν λα 
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εμππεξεηήζεη ην άηνκν πνπ είλαη επσθεινχκελν, ν εξγαδφκελνο δειαδή, αιιά λα 

εμππεξεηήζεη αληίζηνηρα θαη ηε δνκή πνπ εξγάδεηαη, ηελ επηρείξεζε, φπσο ηνπ 

δεηεζεί απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη θη έρεη ζπκθσλήζεη.» 

(Δπφπηξηα 4) 

 

«[…] Δ, λα ηνπο κάζεηο γεληθά πψο λα καζαίλνπλ απηνί […]» (Φνηηεηήο 3) 

 

7.4. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο αθνξνχλ είηε ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

είηε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Φνηηεηέο, ηνπο Φνξείο θαη ηνπο Μέληνξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο ζπλίζηαληαη ζηελ αχμεζε ησλ σξψλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο επφπηεο θαη ηνπο Μέληνξεο, ηε δηνξγάλσζε 

Ζκεξίδαο/πλεδξίνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ηελ πξφηαζε θαη άιισλ θαηάιιεισλ θνξέσλ, πξνηάζεηο βειηίσζεο 

ησλ Αλαηξνθνδνηηθψλ πλαληήζεσλ, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ 

θαηεχζπλζεο θαη ηέινο, πξνηάζεηο εκπινπηηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 

Καηεχζπλζεο. Δηδηθφηεξα: 

Ζ αχμεζε ησλ σξψλ ΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ Μεληφξσλ, ησλ 

Φνηηεηψλ θαη ησλ Οξγαλσηψλ, αθνξνχλ ηφζν ζε εβδνκαδηαία βάζε φζν θαη ζην 

ζχλνιφ ηεο, κε εκπινθή φισλ ησλ θαζεγεηψλ, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ή θαηάξγεζε 

ησλ καζεκάησλ ζην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ ή ελαιιαθηηθά δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηνπ 

ρξφλνπ ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζπλερή παξνπζία ηνπ θνηηεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνθιεηζηηθή ή νπζηαζηηθφηεξε ε εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα θαη βαζχηεξε ε αληίιεςή ηνπο γηα ην αληηθείκελν ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Δπίζεο, κηα πξφηαζε ελαιιαθηηθή ζπληζηά θαη ε πξφηαζε 

ελφο Μέληνξα ε πξαθηηθή λα πινπνηείηαη ζηνλ ίδην θνξέα θαη ζηα δχν εμάκελα 

ζπνπδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Θα πξφηεηλα ηελ αχμεζε ησλ σξψλ πξαθηηθήο θαζψο ζα ήηαλ πην νπζηαζηηθή ε 

αληίιεςε ηνπ θνηηεηή γηα απηφ πνπ θάλεη θαη πην ρξήζηκε ε εκπινθή ηνπ ζην 

θνξέα» (Μέληνξαο 20) 
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«Οη ψξεο ηεο ΠΑ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ψζηε νη θνηηεηέο λα βξίζθνληαη ζπλερφκελα ζε έλα θνξέα.» (Μέληνξαο 15)  

 

«Να ζπλερίδεηαη θαη ην δεχηεξν εμάκελν ζηνλ ίδην θνξέα. Να δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε δχν ή ηξεηο θνηηεηέο λα θάλνπλ ηαπηφρξνλα καδί ηελ πξαθηηθή 

ηνπο ψζηε λα δνπιεχνπλ νκαδηθά κεηαμχ ηνπο.» (Μέληνξαο 5) 

 

«Ληγφηεξα καζήκαηα ζην ηέηαξην έηνο θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο.» (Φνηηήηξηα 5) 

 

«Πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εβδνκάδα. Αλ είλαη δπλαηφλ λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ 

καζήκαηα ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα παξά κφλν ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε 

εθπφλεζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο» (Φνηηεηήο 8) 

 

«Ννκίδσ φηη ρξεηάδεηαη παξαπάλσ ρξφλνο ή ν ίδηνο ρξφλνο αιιά πην θνληά π.ρ. 

φρη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 13 εβδνκάδεο αιιά π.ρ. 8 εβδνκάδεο απφ 5 κέξεο 

θαη παξαπάλσ ψξεο. Γηαπίζησζα θαη ζηα δχν εμάκελα φηη νη ππεχζπλνη-

Μέληνξεο ησλ θνξέσλ δελ εκπηζηεχνληαη ηφζν πνιχ θάπνηα δνπιεηά-

δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ ηελ ππφινηπε εβδνκάδα. Δπίζεο 

δεκηνπξγνχληαη πνιιά θελά αλ αλαιάβεη λα θάλεη θάηη θαη ιείπεη δχν ή ηξεηο 

κέξεο. Δπίζεο ην ίδην κνπ επηζεκάλζεθε θαη ζηα δχν εμάκελα θαη απφ ηνπο δχν 

Μέληνξεο.» (Φνηηεηήο 9) 

 

«Μπνξεί λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν (πεξηζζφηεξεο ψξεο).» (Φνηηεηήο 13) 

 

«Απφ ηα αξλεηηθά, ζα έιεγα φηη πξέπεη λα γίλεη κε πην κεγάιν βαζκφ, ζε 

πεξηζζφηεξα εμάκελα θαη ζα πξέπεη αθφκα λα εκπιαθνχλ θαη φινη νη θαζεγεηέο.» 

(Δπφπηεο 2) 

 

«Ναη, λνκίδσ φηη ε πξφηαζε ζα ήηαλ αλ ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ν ρξφλνο 

παξακνλήο ηνπο. […]» (Eθπαηδεπηηθφο -πλεξγάηεο) 

 

 

Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε ζην δήηεκα ηεο Αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ: 

θνηηεηψλ, ηνπ θνξέα θαη ησλ Οξγαλσηψλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηκήκα ησλ Μεληφξσλ θαη έλαλ θνηηεηή, απνηειεί 

ζεκαληηθή πξφηαζε, ε νπνία κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο θαη λα απνθέξεη 

πνιιαπιά νθέιε ηφζν ζηνπο θνηηεηέο φζν ζηνπο θνξείο θαη ζην Παλεπηζηήκην, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα εκπινπηίζεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ κε αληηθείκελα 

ζπκβαηά κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έηζη, ινηπφλ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

έλα Γίθηπν κεηαμχ θνξέσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη θνηηεηψλ, ην νπνίν ζα είλαη 

ζπλερψο ελεξγφ θαη ζα εκπινπηίδεηαη κε θαηλνχξηνπο θνξείο, θνηηεηέο θαη 
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απνθνίηνπο. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε ησλ πνηθίισλ θνξέσλ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

Σκήκαηνο, ε παξνπζίαζε ηνπ θνξέα απφ ηνλ θνηηεηή ζηνλ ίδην ηνλ θνξέα, ε 

δηνξγάλσζε ελφο εκηλαξίνπ γηα ηνπο Μέληνξεο θαη θπξίσο ε νξγάλσζε κηαο 

Ζκεξίδαο ή ελφο πλεδξίνπ ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ή θάζε ρξφλν ή θάζε δχν 

ρξφληα, κε Πάλει απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο, ζα απνηεινχζε ηελ θαιχηεξε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ, ησλ Μεληφξσλ θαη ησλ Οξγαλσηψλ ηφζν γηα ηελ 

πνξεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φζν θαη γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλνληαλ θαη ε επηζπκεηή 

γλσζηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε δηαζχλδεζε γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο, κε ηνπο ηειεηνθνίηνπο λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο, 

ζπκβάιινληαο κε ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ αλαλέσζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ηνπ 

θνξέα. Παξάιιεια, κία ηέηνηα δπλακηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ζα ζπλέβαιε ζηνλ 

εκπινπηηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζχγρξνλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη πηζαλψο ηελ 

θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ απνθνίησλ απφ ηνπο θνξείο θαη ηελ πην νκαιή κεηάβαζή 

ηνπο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Γεκηνπξγία Γηθηχνπ κεηαμχ Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ζηφρν ηε κεηαμχ ηνπο γλσξηκία, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, πξνηάζεηο βειηίσζεο. Ζκεξίδα ζην ηέινο θάζε 

εμακήλνπ γηα ηελ πξνβνιή πνξείαο Πξαθηηθήο κε Πάλει απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνηηεηέο, φπνπ ζα αλαθέξνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο.» (Μέληνξαο 8) 

 

«Θα κνπ θαηλφηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ νη θνηηεηέο παξείραλ/έθαλαλ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ θνξέα ηνπο θαη ζηνλ ίδην ην θνξέα. Δπίζεο, αλ είραλ θάπνηα 

ζπκβνιή κε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο ζηελ αλαλέσζε ηεο γλψζεο ηνπ θνξέα.» 

(Μέληνξαο 17) 

 

«Δπεηδή, θάπνηεο θνξέο νη θνξείο πηζαλψο λα κελ είλαη ηφζν ελεκεξσκέλνη γηα 

ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, ζα πξφηεηλα λα 

ελεκεξψλνληαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην Παλεπηζηήκην ίζσο θαη κε ηε δηεμαγσγή 

π.ρ. ελφο εκηλαξίνπ» (Φνηηεηήο 21) 

 

«Κάπνην είδνο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ θνηηεηή γηα ηελ πνξεία ηνπ ζηελ Π.Α. 

Θεσξψ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο αμηνιφγεζεο ηππηθφ θαη φηη δε δίλεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο.» (Φνηηεηήο 10) 

 

«Βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ψζηε ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο» (Φνηηεηήο 18) 
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«Φπζηθά, γη’ απηφ ιέσ ζα κπνξνχκε λα πάξνπκε θη εκείο θάπνηα 

αλαηξνθνδφηεζε ζην ηκήκα ψζηε, πάιη ζα ΄ιεγα, ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ λα κπνξνχκε λα δνχκε ηη 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ή πψο κπνξνχκε ή ηη κπνξνχκε λα βάινπκε θάηη 

παξαπάλσ έηζη ψζηε λα έρνπλ ηα παηδηά φια εθείλα ηα εθφδηα πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζσζηά ηηο πξνθιήζεηο θαη ζ’ απηνχο ηνπο Οξγαληζκνχο.» 

(Δπφπηεο 3) 

 

«Σν ζεκαληηθφ είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε φιε απηήο ηεο 

πιεξνθφξεζεο δειαδή θαη απφ πιεπξάο, φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ζπνπδψλ αιιά 

θη φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο θνξείο. […] Να κπνξεί λα 

αμηνπνηείηαη απηφ. Γειαδή ην παίξλνπκε αιιά δελ ην αμηνπνηνχκε φιν απηφ ίζσο 

θάζε ρξφλν, θάζε δχν ρξφληα θηι. λα κπνξνχκε λα απηφ, απηφ ην πιηθφ λα κπνξεί 

λα αμηνπνηείηαη […] κέζσ κηαο Ζκεξίδαο, ελφο πλεδξίνπ, έηζη γηα λα κπνξεί 

έηζη λα έρεη θαη αμία θαη λα κελ κέλεη απιψο κφλν ζηα ραξηηά.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Δλψ ζα κπνξνχζαλ άλεηα, θη εδψ ίζσο ρξεηάδεηαη κηα ελεκέξσζε, θη εδψ πάιη 

ζα ζνπ πσ ίζσο κέζα απφ θάπνηα πλέδξηα, κέζα απφ θάπνηεο εκεξίδεο, θαη απφ 

Δπηκειεηήξηα θηι. λα μέξνπλ φηη εδψ αζρνινχκαζηε κε ηελ Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην ρεδηαζκφ, ηελ Οξγάλσζε, Γηαρείξηζε 

Πξνγξακκάησλ. Άξα γηαηί λα πάξεη θάπνηνλ ππάιιειν, αο πνχκε, θαη λα κελ 

πξνζιάβεη θάπνηνλ πνπ έρεη ηειεηψζεη απηφ ην Σκήκα.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Πην νκαιή (ελλνείηαη κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο) αθξηβψο. Καη λα κελ, 

απηφ πνπ ιέκε, λα κελ ζνθαξηζηνχλ […], αθξηβψο φπσο είπακε θαη πξηλ, εδψ 

έρνπκε κηα ακνηβαία, ακνηβαία δηαδηθαζία, δειαδή παίξλνπκε πιεξνθφξεζε, 

δίλνπκε πιεξνθφξεζε πξνο ηα έμσ, αιιά φιε απηή ε πιεξνθφξεζε είλαη 

ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζεί θαη απφ ην Σκήκα αιιά θαη απφ ηνπο θνξείο, έηζη ψζηε 

φηαλ ηα παηδηά πάξνπλ ην πηπρίν θαη λα έρνπλ πην νινθιεξσκέλε απφ πιεπξάο 

ζεσξεηηθήο γλψζεο αιιά θη νη θνξείο λα κπνξνχλ α πην εχθνια λα ηνπο 

αθνκνηψζνπλ, αο πνχκε, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο.» (Δπφπηεο 3) 

 

Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ηφζν ε θαηάιιειε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ (Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ) ζηνπο αληίζηνηρνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο φζν θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηελ θαηάζεζε ησλ απφςεσλ 

επνπηψλ θαη θνξέσλ γηα ηνλ βειηησκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ επφκελνπ θχθινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

«Δπεηδή κηιάηε ζ’ απηή ηελ εξψηεζε γηα ην επηζηεκνληθφ θνκκάηη, ε ζαθψο ηα 

άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ζηελ πινπνίεζή ηεο απφ ηελ 

νξγάλσζε κέρξη ηελ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πνιχ ζρεηηθά ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο: απφ ην Γξαθείν 
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Πξαθηηθήο Άζθεζεο κέρξη ηνπο επφπηεο, Μέληνξεο θαη φια ηα άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαη θη έρνπλ έλα ξφιν. ην ηέινο, ινηπφλ, θη απηφ είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γίλεηαη κε αλαηξνθνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα θαηαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ επνπηψλ θαη ησλ θνξέσλ θαη 

φια ηα ζπλαθή ζε ηαθηηθνχο θχθινπο, ψζηε λα έρνπκε κηα δηακνξθσηηθή, 

απνινγηζηηθή θαη φπσο ζέιεηε λα ηελ πείηε αμηνιφγεζε πνπ ηα ζηνηρεία ηεο ζα 

αμηνπνηνχληαη ζηελ επφκελε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε κέξνπο ησλ θνηηεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 

πλαληήζεσλ Αλαηξνθνδφηεζεο αληαλαθιάηαη ζηελ άπνςε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη θάπνηα αιιαγή, θαζψο κε ηελ παξνχζα κνξθή γίλνληαη πνιχ θαιά. ε φ,ηη 

αθνξά ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο, νη πξνηάζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα, ηε δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηέινο ηελ νξγάλσζε ησλ πλαληήζεσλ. Δηδηθφηεξα: 

Γηα ηελ νκάδα ησλ κηζψλ πεξίπνπ θνηηεηψλ νη πλαληήζεηο 

Αλαηξνθνδφηεζεο θαίλεηαη λα δηεμάγνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ηφζν ζηελ θαιή ζπλεξγαζία φζν θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πλαληήζεσλ.  Έηζη δελ ππάξρνπλ πξνηάζεηο 

βειηίσζεο: 

 

«Γελ έρσ θάηη λα πξνηείλσ γηα ηε βειηίσζε. Δίκαη επραξηζηεκέλε κε ηελ φιε 

ζπλεξγαζία ηεο ππεχζπλεο θαη ησλ θνηηεηψλ.» (Φνηηεηήο 5) 

 

«Οη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο δηεμάγνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.» 

(Φνηηεηήο 16)  

 

«Ννκίδσ φηη θαιχπηεηαη φ,ηη είλαη λα θαιπθζεί θαη είδακε φ,ηη ήηαλε λα δνχκε. 

Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ θάηη πεξαηηέξσ. Μνπ θάλεθαλ αξθεηά.» (Φνηηήηξηα 14) 

 

Οη πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ απφ κέξνο ησλ ππνινίπσλ θνηηεηψλ ζρεηίδνληαλ κε 

ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο παξνπζίαζεο θαη ηαπηφρξνλε 

θαηάξγεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο. Γη‟ απηνχο ε εθηελέζηεξε παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ζην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

αθνινπζνχκελε απφ ζπδήηεζε, είλαη ηφζν ζεκαληηθή σο δηαδηθαζία, ψζηε 

πξνηείλνπλ ζε απηήλ λα βαζηζηεί ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηα 

καζήκαηα Πξαθηηθή Άζθεζε Η θαη Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ, αληηθαζηζηψληαο ηελ ηειηθή 

εξγαζία: 
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«Ίζσο ζα έπξεπε λα ππήξρε κία παξνπζίαζε ζην ηέινο ηεο πξαθηηθήο, πην 

εθηελήο θαη πην ιεπηνκεξήο θαη λα κελ ππήξρε ε ηειηθή εξγαζία.» (Φνηηεηήο 9) 

 

«Ναη. Πηζαλψο λα είλαη κφλν απηή ε ίδηα ε εξγαζία (ζε κηα πην ιεπηνκεξή 

έθδνζε). Γειαδή, ε παξνπζίαζε απηή (Power point), λα αληηθαηαζηήζεη ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο (κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο). Δίλαη ε νπζία ηεο Π.Α.» 

(Φνηηεηήο 15) 

 

«Πξνηείλσ: 

 4-5 αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο. 

 1 νινθιεξσκέλε (κε ιεπηνκέξεηεο) παξνπζίαζε ηεο Δξγαζίαο ζην ηέινο ηεο 

Π.Α., ε νπνία ζα θξίλεηαη σο ε Σειηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή. 

 πδήηεζε πάλσ ζ’ απηή…» (Φνηηεηήο 15) 

 

«Ζ παξνπζίαζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθήο. Θα έπξεπε λα πξνθχπηεη κφλν απφ ηελ 

παξνπζίαζε ε αμηνιφγεζε.» (Φνηηεηήο 16) 

 

Άιιεο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ αθνξνχλ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

παξνπζίαο ηνπο θαηά ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο, ηε κείσζε (π.ρ. απφ 5 ζε 3) ή 

ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο, ηελ παξνπζίαζε ελφο θνξέα ζε θάζε ζπλάληεζε θαη 

ηέινο ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε φζνλ αθνξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ: 

 

«Ίζσο ιηγφηεξε ψξα ψζηε λα κελ επέξρεηαη θνχξαζε θαη ίζσο λα κελ είλαη κε ηε 

κνξθή ηεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο καο.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Να κελ είλαη ππνρξεσηηθέο νη παξνπζίεο.» (Φνηηεηήο 8) 

 

«Θα πξφηεηλα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ελφο κφλν θνξέα ζε θάζε 

αλαηξνθνδνηηθή ζπλάληεζε (εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα επρέξεηα), γηα λα δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο αλαθνξηθά κε ην θνξέα πνπ παξνπζηάδεηαη.» 

(Φνηηεηήο 13) 

 

«Να κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ π.ρ. απφ 5 ζε 3.» (Φνηηεηήο 7) 

 

«Πεξηζζφηεξεο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο.» (Φνηηεηήο 10) 

 

«Καιχηεξε νξγάλσζε, φζνλ αθνξά ζην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ.» (Φνηηεηήο 11) 

 

Αθφκε, ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ επνπηψλ-

θνηηεηψλ φζν θαη κεηαμχ Μεληφξσλ-θνηηεηψλ θαη Μεληφξσλ-Δπνπηψλ κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επφπηεο, ηε ζπλέρηζε ηεο Πξαθηηθήο 
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Άζθεζεο ΗΗ ζηνλ ίδην θνξέα, ηελ αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαζηψλ απφ ηνπο Μέληνξεο, θαίλεηαη λα πξνβάιιεηαη σο πξφηαζε απφ κέξνο ησλ 

Φνηηεηψλ θαη ησλ Μεληφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 
«Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπνκέλνπ-επφπηε. Γη’ απηφ 

ην ιφγν ρξεηάδεηαη ηα εμάκελα πνπ γίλεηαη ε πξαθηηθή λα ππάξρνπλ ιηγφηεξα 

καζήκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.» (Φνηηεηήο 16) 

 

«Ίζσο πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο.» (Φνηηεηήο 24) 

 

«Ίζσο λα πξαγκαηνπνηνχληαλ νινθιεξσκέλα ζε έλαλ θνξέα εθηφο θαη αλ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηηεηή. Γηφηη κέζα ζε έλα ηξίκελν δελ κπνξείο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο πιήξσο ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ελφο θνξέα. 

Μάιινλ, κφιηο αξρίδνπκε λα ηελ θαηαιαβαίλνπκε πξέπεη λα δηαθφςνπκε.» 

(Φνηηεηήο 17) 

 

«Να ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν ζνβαξά ππφςηλ απφ ηνπο θνξείο θαη λα γίλνπλ πην 

ζπλεξγάζηκνη.» (Φνηηεηήο 3) 

 

«Να πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο (ελλνείηαη νη θνξείο) κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε 

θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο.» (Φνηηεηήο 11) 

 

Ο εκπινπηηζκφο ησλ θνξέσλ γεληθά, κία πξνζσξηλή ‘ζηξνθή’ πξνο ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο, κε πινπνίεζε κάιηζηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ελφο 

εμακήλνπ ζε έλαλ ηέηνην θνξέα, ε αχμεζε ησλ θνξέσλ πκβνπιεπηηθήο, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε αλαζεψξεζε θάπνησλ θνξέσλ –θπξίσο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα νη νπνίνη 

επηζπκνχζαλ λα θαιχπηνπλ ηηο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ κε ηνπο αζθνχκελνπο 

θνηηεηέο- θαη ην επέιηθην σξάξην είλαη θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ θαίλεηαη λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηφζν κέξνο ησλ Μεληφξσλ, φζν θαη ησλ Φνηηεηψλ θαη ησλ 

Δπνπηψλ. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε απηή, νη θνηηεηέο είλαη θαιφ λα πινπνηνχλ ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ ελφο εμακήλνπ ζε ηδησηηθφ θνξέα, ψζηε λα βειηησζνχλ νη 

πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο, θάηη πνπ είλαη δεηνχκελν ηδηαίηεξα 

ζήκεξα πνπ ν δεκφζηνο ηνκέαο πθίζηαηαη ζπξξίθλσζε.  

 

«Δίλαη θαιφ ν έλαο θνξέαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηνπο δχν λα είλαη 

ηδησηηθφο θνξέαο παξνρήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο γηα λα κπνξνχλ νη 

απφθνηηνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ηδηαίηεξα ηψξα πνπ ιφγσ ηεο θξίζεο νη πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα ζα 

κεησζνχλ ζην ειάρηζην γηα πνιιά ρξφληα.» (Μέληνξαο 3) 
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«Ννκίδσ φηη νη θνξείο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ πνπ έρσ 

εκπιαθεί θη εγψ ζηελ Π.Α., είλαη ρξήζηκνη θνξείο. Γειαδή δελ κπνξνχκε 

επηιέγνληαο λα αθήζνπκε, λα πνχκε φηη νη ηδησηηθνί θνξείο είλαη θαιχηεξνη, ή νη 

δεκφζηνη είλαη θαιχηεξνη. Απηή ε ηζνκεξήο εθπξνζψπεζε είλαη θαη ζσζηή. Δ, 

ζηελ πεξίνδν βέβαηα πνπ πεξλνχκε ηψξα, αλ κε ξσηάηε, απηήο ηεο πξσηνθαλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε κηα ηάζε λα ζπξξηθλσζεί απίζηεπηα ν δεκφζηνο ηνκέαο, 

εμ αλάγθεο λνκίδσ φηη ίζσο, γη’ απηή ηελ πεξίνδν θαη γηα φζν ρξεηαζηεί, 

κπνξνχκε λα δψζνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν/ παξαπάλσ βάξνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

δηφηη πξνο ηα εθεί αλαγθαζηηθά ζα θαηεπζπλζνχλ ηα παηδηά καο γηα λα 

απαζρνιεζνχλ.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«[…]επαλεμέηαζε κεξηθψλ θνξέσλ πνπ ίζσο ςάρλνπλ γηα εξγαδφκελνπο forfree 

θαη φρη γηα θνηηεηέο πνπ έρνπλ θάηη λα ηνπο πξνζθέξνπλ.» (Φνηηεηήο 23) 

 

«Πεξηζζφηεξνη θνξείο ζπκβνπιεπηηθήο.» (Φνηηεηήο 7) 

 

«Δπέιηθην σξάξην.» (Φνηηεηήο 25) 

 

«Μαθάξη λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εκπινπηηζηεί θαη κε άιινπο θνξείο, αιιά 

πηζηεχσ θάζε θνξά ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ νη επαθέο γίλνληαη θαη απφ θεη θαη 

πέξα, εάλ ν θνξέαο έρεη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηέηνηεο, δελ είλαη επζχλε ηνπ 

Σκήκαηνο, νχηε ην Σκήκα κπνξεί λα θάλεη θάηη άιιν. […] Ίζσο εάλ γηλφηαλ ζηελ 

Αζήλα, λα ππήξραλ άιιεο δπλαηφηεηεο, αιιά κέζα ζηα πιαίζηα πνπ δίλεη ε πφιε 

αμηνπνηνχληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ.» (Eθπαηδεπηηθφο - 

πλεξγάηεο) 

 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζε έλαλ επξσπατθφ θνξέα ή 

δηεζλή Οξγαληζκφ (π.ρ. Cedefop) θαη ζε έλα κε θπβεξλεηηθφ Οξγαληζκφ κεγάιεο 

εκβέιεηαο (π.ρ. Γηεζλήο Ακλεζηία, Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα, ε 

Greenpeaceθ.ά.). Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Δ κνπ έξρνληαη ηξεηο άμνλεο θνξέσλ θαη ζα αηηηνινγήζσ θηφιαο γηαηί ζεσξψ 

απηνχο ηνπο ηξεηο. Ο έλαο άμνλαο είλαη ν επξσπατθφο, δειαδή ζα έιεγα φηη ηα 

παηδηά θαιά ζα είλαη λα επηζθέπηνληαη ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζήο  ηνπο, 

ελδερνκέλσο έηζη θαη λα θάζνληαη κία νιφθιεξε κέξα θάηη λα θάλνπλ, κε θάηη λα 

παιεχνπλ ζε έλα θνξέα ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη ζ’ έλα θνξέα ην εαξηλφ 

εμάκελν, αιιά έλαλ επξσπατθφ θνξέα, ν νπνίνο εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε. Θα 

κπνξνχζε βέβαηα ην έλα λα είλαη ην CEDEFOP θαη λνκίδσ φηη θαηεμνρήλ ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζε πξέπεη λα νξγαλψλεη ηελ επαθή θαη ηε κεηάβαζε, 

ζην CEDEFOP ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο θαη ν άιινο θνξέαο πξέπεη λα είλαη 

έηζη πξνο αλαδήηεζε. Θα κπνξνχζε ίζσο, εάλ δελ είλαη Δπξσπατθφο Φνξέαο θαη 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο, λα είλαη έλα κία κε θξαηηθή, ε ε έλαο κε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο αιιά κεγάιεο εκβέιεηαο, δειαδή ε Γηεζλήο Ακλεζηία, ηη θάλεη, ε ε νη 

Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, Υσξίο χλνξα ή ε Greenpeace θάπνηνη ηέηνηνη. Γειαδή λα 
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έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε θάπνηνπο θνξείο πνπ μεθεχγνπλ εληειψο απφ ηα 

γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα.» (Δπφπηξηα 1) 

 

Σέινο,  θαηαηίζεηαη κία αθφκε πξφηαζε ηα ΓΔ λα απνηεινχλ κία επηινγή 

ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο θαη ηξίηνπ εμακήλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πινπνίεζε θαηά ηα δχν άιια εμάκελα ζηα ΚΔΚ, ΗΔΚ ή ΚΔΔ 

θαζψο θαη ζηα ΚΔΤΠ θαη ΚΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

«Γειαδή αλ είραλ θαη έλα εμάκελν λα ήηαλ ζε έλα θνξέα φπσο ηα ΗΔΚ, ηα ΚΔΚ ή 

ηα ΚΔΔ, άιιν εμάκελν λα είλαη ζε θνξέα πνπ ηνπο παξέρεη έηζη ζπκβνπιεπηηθή 

θαη ζ’ έλα ηξίην εμάκελν ζα έβιεπαλ αλ γηλφηαλ ηα ΓΔ.» (Δθπαηδεπηηθφο-

πλεξγάηεο) 

 

Άιινη θαηάιιεινη θνξείο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαηά ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε 

απηή, είλαη ηδησηηθνί θνξείο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Ηδξχκαηα Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ, νξηζκέλεο ΓΔΚΟ θαη ΝΠΗΓ, Οξγαληζκνί έληαμεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, 

εθπαηδεπηηθνί-επηκνξθσηηθνί θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ ζπλεξγαζία αθελφο κε πεξηζζφηεξνπο ηδησηηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Οξγαλσηέο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνηθίινπο ηνκείο, φπσο: α) ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκίαο (Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), β) ηεο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΚ, 

ΗΔΚ) θαη πκβνπιεπηηθήο, γ) ηνπ Σνπξηζκνχ (θνξείο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, 

κεγάια μελνδνρεία, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο) θαη δ) ησλ Σξνθίκσλ (επηρεηξήζεηο ηεο 

Θεζζαινλίθεο) θαη αθεηέξνπ κε ΜΚΟ, Ηδξχκαηα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ αιιά θαη 

κε ΓΔΚΟ (ΓΔΖ) θαη ΝΠΗΓ (ΟΣΔ) ζεσξείηαη επσθειήο γηα ηνπο αζθνχκελνπ 

θνηηεηέο. Δηδηθφηεξα: 

Ζ δηεμαγσγή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηδησηηθνχο 

θνξείο ζα απνζθνπνχζε αθελφο ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ θαη αθεηέξνπ ζηελ απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ ζην Σκήκα 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ή ζε ζέζε Τπεπζχλνπ Δθπαίδεπζεο. Με ηελ ίδηα 

ινγηθή θαη θαζψο ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην γηα ηελ 

Διιάδα ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

πηζαλψο λα δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο απαζρφιεζεο κε ηελ απνθνίηεζε: 

 

«Γελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν ζε δεκφζηνπο θνξείο. Δδψ κπνξνχκε, ζα πξέπεη λα 

δψζνπκε βαξχηεηα ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Δγψ ζα ΄ιεγα αθφκε αθφκε αο 

πνχκε θαη Σξάπεδεο, άιινπο νξγαληζκνχο έηζη ψζηε, γηαηί πνιινί ελδερνκέλσο λα 
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κελ γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη έλα ηέηνην Σκήκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θηι. Καη πνιιέο θνξέο 

πξνζιακβάλνπλ, αο πνχκε, γηα ζέζε ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο θάπνηνλ ππάιιειν. 

Γειαδή ζηέιλνπλ ελδερνκέλσο ζην εμσηεξηθφ θάπνηνλ λα θάλεη θάπνηα 

ζεκηλάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ βαθηίδνπλ Τπεχζπλν Δθπαίδεπζεο. Δλψ ζα 

κπνξνχζαλ άλεηα θη εδψ ίζσο ρξεηάδεηαη κηα ελεκέξσζε, θη εδψ πάιη ζα ζνπ πσ 

ίζσο κέζα απφ θάπνηα πλέδξηα, κέζα απφ θάπνηεο εκεξίδεο θαη απφ 

Δπηκειεηήξηα θηι. λα μέξνπλ φηη εδψ αζρνινχκαζηε κε ηελ Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην ρεδηαζκφ, ηελ Οξγάλσζε, Γηαρείξηζε 

Πξνγξακκάησλ. Άξα γηαηί λα πάξεη θάπνηνλ ππάιιειν, αο πνχκε, θαη λα κελ 

πξνζιάβεη θάπνηνλ πνπ έρεη ηειεηψζεη απηφ ην Σκήκα. […] Οη Σξάπεδεο, νη 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη άιινη Οξγαληζκνί, δειαδή ηδησηηθνί ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ Τπεχζπλν Δθπαίδεπζεο κέζα απφ ην Σκήκα καο.» 

(Δπφπηεο 3) 

 

«Βέβαηα, αλ πήγαηλε θαλείο, έηζη ζε ηδησηηθνχο θνξείο, ζα κπνξνχζε λα 

εκπινπηίζεη ηνλ θαηάινγν κε ηα ΗΔΚ θαη κε ηα ΚΔΚ λα ηνλ εκπινπηίζεη αξθεηά.» 

(Δθπαηδεπηηθφο-πλεξγάηεο) 

 

«Οη άιινη δχν έηζη, άμνλεο, ζα έιεγα επεηδή θηφιαο βιέπσ ηειεπηαία φηη νξηζκέλα 

παηδηά καο πάλε θαη εξγάδνληαη ζε θνξείο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, δειαδή 

έρνπκε παηδηά πνπ είλαη αο πνχκε ζην ‘Sunny’ ην θαινθαίξη ή παηδηά ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη θαη ζηε Ρφδν πάιη ζε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα. Καιά είλαη λα 

έρνπλ κηα εηθφλα, επεηδή ν ηνπξηζκφο είλαη έλα κεγάιν, ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα 

ηελ Διιάδα, λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ιίγν θαη πξνο ηα εθεί. Μελ ηα απνξξίςνπκε. 

Γειαδή κελ ηα δηνρεηεχνπκε κφλν ζε επηρεηξήζεηο ή ζε ζπκβνπιεπηηθνχο 

Οξγαληζκνχο καζεζηαθνχο. Θα κπνξνχζαλ θαη ζε έλαλ ηέηνην Οξγαληζκφ λα 

κάζνπλ ηα παηδηά. Άιιν παηδί μέξσ πνπ εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία ‘Γάηνο’ θαη 

θάλεη καζήκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζην ‘Γάηνο’ Θεζζαινλίθεο θαη ζην 

‘Γάηνο’ ηεο Κξήηεο, καζήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πψο 

θεξφκαζηε. Γηδάζθνπλ δειαδή ζηνπο λενπξνζιεθζέληεο πξάγκαηα.» (Δπφπηξηα 

1) 

 

«Βειηίσζε πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ζην θνξέα.» (Φνηηεηήο 15) 

 

«Ννκίδσ φηη ζηα ηξφθηκα, ζηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή ζε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ίζσο έρνπκε θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Να 

πξνζαλαηνιίζνπκε ηα παηδηά θαη πξνο ηα εθεί. Θεσξψ φηη ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ 

θαη’ εμνρήλ πξνο ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.» (Δπφπηξηα 1) 

 

Δπηπιένλ, γηα ηνπο κηζνχο Μέληνξεο θαη κέξνο ησλ Οξγαλσηψλ ελδηαθέξνλ ζα 

είρε κία „ζηξνθή‟ πξνο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ΑΡΗ, 

ε PRAXIS, θαη Ηδξχκαηα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, ην 
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Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ θ.ά. πλνιηθά νη πξνηάζεηο ησλ Μεληφξσλ απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 11. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Ήδε θάλακε κηα αλαθνξά, αλαθέξακε ηνπο ηδησηηθνχο θαη ηνπο κε 

θπβεξλεηηθνχο. Τπάξρεη εηδηθή ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, αλαθέξεηαη ζ’ απηνχο 

ηνπο νξγαληζκνχο θαη είλαη εθπιεθηηθφ φηη ππάξρεη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο. Δάλ 

ινηπφλ, εκείο κε βάζε ηα δεδνκέλα καο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπκε, 

έζησ θαη δεηγκαηνιεπηηθά λα πάξνπκε θάπνηνπο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο  

λνκίδσ φηη είκαζηε θαιπκκέλνη.[…] αθψο, ζαθψο, άιισζηε δελ μέξσ αλ ην 

παξαθνινπζήζαηε πξφζθαηα ππάξρεη κηα ηάζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη πξνο 

δηαθήκηζή ηνπο θπζηθά, θαη ζσζηά, λα πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Δίλαη θάηη πνιχ θαηλνχξην πνπ νη θνηηεηέο καο 

πξέπεη λα ην γλσξίδνπλ, λα ελεκεξσζνχλ. Γειαδή ρξεκαηνδνηνχλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ ζέζεσλ. Γε ζα πνχκε ηψξα παξαδείγκαηα ζ’ απηφ ζπγθεθξηκέλα κε 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ ζα επηιέμνπλ ηα παηδηά, νη λένη, ηέινο πάλησλ 

εξγαδφκελνη νη λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Οπφηε βιέπεηε φηη θαη ε ηάζε είλαη, ην ζηίγκα δίλεηαη 

θαη κέζα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Ίζσο & άιιεο ΜΚΟ κε αληηθείκελν – παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (ΑΡΗ, 

PRAXIS, θ.ιπ). Δπίζεο, πξνηείλσ ην Δ.Κ.Κ.Α. γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο 

& ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπο, θαζψο & ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ πνπ παξέρεη & 

ζπκβνπιεπηηθή.» (Μέληνξαο 8) 

 

Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα είρε θαη ε ζπλεξγαζία κε ΓΔΚΟ, φπσο ε ΓΔΖ, ή ΝΠΗΓ, 

φπσο ν ΟΣΔ: 

«Αιιά ππάξρνπλ θαη ΓΔΚΟ, νξηζκέλεο ΓΔΚΟ, νη νπνίεο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα 

θαη ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ νη θνηηεηέο θαη θπζηθά θαη δηάθνξνη 

ηδησηηθνί θνξείο.[…] Ναη, νξηζκέλεο ΓΔΚΟ ζα κπνξνχζαλε. Αζθαιψο. Γελ είλαη 

κηινχκε γηα δεκφζηεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δνπιεχνπλ κε ζπλζήθεο, κε ην 

θαζεζηψο ηνπ  Ννκηθνχ πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, έηζη, φπσο είλαη π.ρ. ν 

ΟΣΔ, ν νπνίνο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Καη κάιηζηα ν ΟΣΔ απ’ φζν γλσξίδσ, επεηδή έρεη πξνζσπηθφ ζ’ 

φιε ηελ Διιάδα, έρεη θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη νη θνηηεηέο καο πήξαλ 

κέξνο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ΟΣΔ.» (Τπ ΠΑ) 

 

Οξγαληζκνχο έληαμεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο (π.ρ. Κέληξν Πξφιεςεο 

«ΔΛΠΗΓΑ») εθπαηδεπηηθνχο-επηκνξθσηηθνχο θνξείο φπσο ην Δζληθφ Κέληξν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ηα Νπρηεξηλά ζρνιεία θαη ηα ΓΔ ζε 

κεηνλεθηηθέο νκάδεο (ΓΔ θπιαθψλ) θαη ηέινο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πξνηείλνπλ νη 

Φνηηεηέο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 12 πνπ αθνινπζεί: 
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«Άιιεο δνκέο παξφκνηεο κε ην «Δξγάλε» ή ηελ «Ππμίδα» - δειαδή Οξγαληζκνί 

έληαμεο & πκβνπιεπηηθήο» (Φνηηεηήο 10) 

Πίλαθαο 11. Άιινη θνξείο πνπ πξφηεηλαλ νη Μέληνξεο 

 

Α/Α Δπσλπκία θνξέα πρλφηεηα 

 

1 Φνξείο θαη ηδξχκαηα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 

(ΔΡΓΑΝΖ, Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, Δ.Κ.Κ.Α 

Υακφγειν ηνπ παηδηνχ) – ΜΚΟ (ΑΡΗ, 

PRAXIS) 

10 

2 Η.Γ.ΔΚ.Δ – Κ.Δ.Δ. 6 

3 ΟΑΔΓ - ΚΠΑ 5 

4 Ο.Δ.Δ.Κ. – Η.Δ.Κ. 3 

5 Φνξείο εθπαίδεπζεο – Δθπαηδεπηηθά θέληξα - 

Κνιιέγηα 

3 

6 Κ.Δ.Κ. 2 

7 Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Σκήκαηα 

Πξνζσπηθνχ 

2 

8 ΟΣΔ Academy 2 

9 ΚΔΤΠ - ΓΡΑΔΠ 2 

10 Cedefop 1 

11 Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή 1 

12 ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) 1 

13 Δηαηξείεο πκβνπιεπηηθήο 1 

14 Τπνπξγείν Παηδείαο 1 

15 Ννζνθνκεία 1 

16 Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ & 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

1 

 

 

 

 

Πίλαθαο 12. Άιινη θνξείο πνπ πξφηεηλαλ νη Φνηηεηέο 

 

Α/Α Δπσλπκία θνξέα πρλφηεηα 

 

1 Οξγαληζκνί έληαμεο, ζπκβνπιεπηηθήο (π.ρ. 

Κέληξν Πξφιεςεο «ΔΛΠΗΓΑ») 

3 

2 Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο 

2 
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3 ΚΔΚ 2 

4 ΚΔΔ 1 

5 ΗΔΚ 1 

6 ΟΑΔΓ 1 

7 ΓΔ ζε κεηνλεθηηθέο νκάδεο  1 

8 Νπρηεξηλά ζρνιεία 1 

9 ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν Σερλνινγίαο & ρεδηαζκνχ 1 

10 Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 1 

 

Δπίζεο ε πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ην 

Παλεπηζηήκην πξνβάιιεηαη απφ κέξνο ησλ Μεληφξσλ θαη ησλ Φνηηεηψλ ή ηελ 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ θνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Πηζαλή κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη εμεχξεζε ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
Πξαθηηθψλ απφ ην Παλεπηζηήκην.» (Μέληνξαο 6) 

 

«Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε.» (Μέληνξαο 19) 

 
«πκθσλψ απφιπηα κε ηελ ππνρξεσηηθή κνξθή ηεο Π.Α., παξ’ φια απηά, ζα 

έπξεπε ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο λα ακείβεηαη 

θαηάιιεια.»(Φνηηεηήο 19) 
 

«Οηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.» (Φνηηεηήο 24) 

 

 

Δπηπιένλ, πξνβάιιεηαη ε πξφηαζε δεκηνπξγίαο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, απφ έλα Μέληνξα – χκβνπιν, πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα 

γλσξίδνπλ ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ην αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη λα 

αλαζέηνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο θνηηεηέο, δηεπξχλνληάο ηεο θάζε θνξά. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ θνξέα θαη εκπιεθνκέλσλ ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

θαζψο είλαη πηζαλφ ε απεπζείαο ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ζην θνξέα λα κελ 

αξθεί γηα ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ Μέληνξα πνπ αλαιακβάλεη ηνλ θνηηεηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 
«Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηη πξέπεη λα γλσξίζεη ν αζθνχκελνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ψζηε ν θνξέαο λα γλσξίδεη ζε ηη κπνξεί λα βνεζήζεη ή λα 

δηεπξχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαζέηεη ζηνλ αζθνχκελν.» (Μέληνξαο 2) 
 

«Να θαηαηίζεληαη απφ ην Σκήκα ΔΚΠ ζηνλ θνξέα φπνπ ζα γίλεηαη ε ΠΑ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο 
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πινπνίεζεο ηεο ΠΑ, ψζηε θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ θνξέα λα είλαη ελεκεξσκέλνη 

εγθαίξσο.» (Μέληνξαο 1) 

 

Άιιε πξφηαζε απνηειεί ν πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Να κελ είλαη ππνρξεσηηθή.» (Φνηηεηήο 20) 

 
«Βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ψζηε ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.» (Φνηηεηήο 18) 

 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο ζε ηξία είδε, 

ζε φ,ηη αθνξά ην Πξφγξακκα πνπδψλ, απηά δηαθξίλνληαη ζηα άκεζα ζρεηηδφκελα κε 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο καζήκαηα (π.ρ. 

Οξγάλσζε Πξνγξακκάησλ, Αμηνιφγεζε, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Φνξέσλ 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ζηα έκκεζα 

ζρεηηδφκελα, κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν (π.ρ. Πιεξνθνξηθή, Φπρνινγία) θαη ζηα κε 

ζρεηηδφκελα κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ.  Αθεηέξνπ, ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εθαξκφδεηαη ζην Σκήκα κία «θαιή 

πξαθηηθή» κε ππαξθηή ηελ αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε θαη πιεξνθφξεζε απφ ηνπο 

θνξείο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Γελ ην έρσ ζθεθηεί (ελλνείηαη ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ). Πηζηεχσ φηη αλ 

ππάξρεη θάηη, ζα πξνθχςεη θαη απ’ απηή ηελ κειέηε πνπ γίλεηαη, ηελ έξεπλα. Γελ 

είκαη ηφζν ζε ζέζε λα απαληήζσ. Δθείλν πνπ κπνξψ λα πσ είλαη φηη θάπνηα 

καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ Π.Α. θαη άιια είλαη 

ηειείσο απνκαθξπζκέλα απφ ηελ Π.Α., αιιά παίδνπλ έλα ξφιν ππνζηεξηθηηθφ. 

Γειαδή απαξαίηεην είλαη λα γλσξίδνπλ Πιεξνθνξηθή. Γελ είλαη φκσο έλα 

αληηθείκελν ην νπνίν ζα αζθήζνπλ εθεί πνπ πάλε. Δίλαη φκσο έλα εξγαιείν πνπ 

ζα ηνπο ρξεζηκέςεη. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ Πξαθηηθή. Ζ Φπρνινγία 

είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα ηνπο βνεζήζεη λα αζθήζνπλ θαιχηεξα απηφ πνπ 

θάλνπλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλα καζήκαηα ηα νπνία γίλνληαη ζην Σκήκα, 

ζηελ Καηεχζπλζε, ζπγθεθξηκέλα ηα νπνία δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε, κα 

κηινχκε γηα θακία. Δίλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηα απ΄ ην πεδίν δξάζεο πνπ ζα 

έρνπλ ηα παηδηά καο βγαίλνληαο έμσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σειείσο. Καη άιια 

πνπ είλαη πάξα πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλα. Δληάμεη,… επνκέλσο, ηξεηο θαηεγνξίεο 

καζεκάησλ. Μία πνπ είλαη ππνζηεξηθηηθά πάξα πνιχ. Άιια καζήκαηα άιιε 

θαηεγνξία καζεκάησλ πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε θαη κία ηξίηε 

θαηεγνξία καζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε. Καη κπνξψ λα αλαθέξσ κεξηθά 

παξαδείγκαηα: Οξγάλσζε Πξνγξακκάησλ, Αμηνιφγεζε, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Φνξέσλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, αθφκε θαη Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ, φια απηά είλαη καζήκαηα πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε. Άιια είλαη θη άιια 

ηειείσο εθηφο...» (Δπφπηξηα 1) 
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«Δίλαη ιίγν γεληθφινγε απηή ε εξψηεζε (ελλνείηαη γηα χπαξμε αλάγθεο 

εκπινπηηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ). πσο είπα θαη πξηλ, ππάξρεη, εζείο 

ζα μέξεηε θαιχηεξα κία ηνπιάρηζηνλ δεθαεηήο εκπεηξία απφ ηελ Π.Α. ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο, ε επαθή κε ηνπο θνξείο, ζεσξψ φηη δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο λα ιακβάλνληαη αθνχ είπακε φηη αθνπγθξαδφκαζηε ηνλ παικφ, ζα 

πεη φηη ζπλερψο πξνζαξκνδφκαζηε, αιιηψο φλησο κπνξεί λα ζέινπκε θάηη. Γελ 

κπνξψ δειαδή εγψ λα απαληήζσ ζ’ απηή ηε θάζε, αιιά εθφζνλ ζεσξψ θαη ην 

πηζηεχσ απηφ φηη ην  Σκήκα ιεηηνπξγεί κηα θαιή ‘πξαθηηθή’, φρη θαιή Π.Α. αιιά 

κία θαιή ‘πξαθηηθή’ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Π.Α., δειαδή θάλεη θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπ ζ’ απηφ ην πξφγξακκα, είλαη θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηηο 

ζχγρξνλεο.» (Δπφπηξηα 4) 

 

Οη πξνηάζεηο εκπινπηηζκνχ πνπ πξνβάιινληαη απφ ην άιιν κέξνο ησλ 

Οξγαλσηψλ θαη κέξνο ησλ Φνηηεηψλ αθνξνχλ ζε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ηελ ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ Παηδαγσγηθή, ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη Μάζεζε Δλειίθσλ, ηε πκβνπιεπηηθή, Φπρνινγία θαη ηνλ 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ, ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ηελ 

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ, εθφζνλ ζηφρν απνηειεί ε επέθηαζε ζε 

άιινπο επξχηεξνπο νξγαληζκνχο, φπσο Σξάπεδεο, επηρεηξήζεηο θιπ, αιιά θαη ζηε 

Φηινζνθία θαη ηελ Κνηλσληνινγία, θαζψο απνηειεί ζχγρξνλε ηάζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

Τπεχζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο λα πξνηηκνχλ λα αλαζέηνπλ ηε 

Γεληθή Γηνίθεζε ζε άηνκα κε κία ηέηνηα επξεία ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

θαη φρη ζε ηερλνθξάηεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο, δελ είλαη επαξθείο νη 

γλψζεηο πνπ απνθηψληαη απφ ην Σκήκα ζην πεδίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ην κάζεκα «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ» ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ ηξία (ή αθφκε θαη ηέζζεξα) δηαθνξεηηθά καζήκαηα: έλα κάζεκα 

ρεδηαζκνχ, έλα δεχηεξν Τινπνίεζεο θαη έλα ηξίην Αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεπξέο θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Δηδηθφηεξα: 

 

«Ίζσο θάηη πεξηζζφηεξν θαη κε Γηνίθεζε, δηαρείξηζε, ελδερνκέλσο, φπσο θαη 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ. Γηαηί είλαη πνιχ βαζηθά, πνιχ ζεκαληηθφ 

ν πξνυπνινγηζκφο θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δειαδή εληάμεη θηηάρλσ έλα 

πξφγξακκα, αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη, δειαδή  ην θφζηνο- φθεινο. Ίζσο θαη 

θάπνηα καζήκαηα πάλσ ζ΄ απηφ [...] αιιά θαη ζέκαηα φζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε ή 

ηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. […] Αθξηβψο, θη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέινπκε 

λα επεθηαζνχκε θαη ζε νξγαληζκνχο, φπσο είπακε Σξάπεδεο θηι., απηφ ζα δψζεη 

έλα επηπιένλ, αο πνχκε, εθφδην, λα δεη ιίγν, λα γεπηεί ιίγν θαηά θάπνην ηξφπν, 

πψο ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην ηκήκα, θαη λα δεη αλ φλησο, πψο κπνξεί θαη κε ηηο 
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γλψζεηο πνπ έρεη λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε αο πνχκε, δηεθπεξαίσζε 

πξνγξακκάησλ, δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Ναη. Καηαξρήλ, λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη ην Σκήκα πεξηζζφηεξα καζήκαηα 

πκβνπιεπηηθήο. Ννκίδσ φηη είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο ηνκέαο, δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα, νπφηε […] θαη πεξηζζφηεξε πκβνπιεπηηθή θαη καζήκαηα Φπρνινγίαο 

θαη ηέηνηα ρξεηάδνληαη σο πξνο ηηο γλψζεηο.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«Χο πξνο ηηο γλψζεηο ηψξα, λνκίδσ φηη ηα πην βαζηθά, αο πνχκε, καζήκαηα πνπ 

παίξλνπκε είλαη απηά ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, 

λνκίδσ φηη ζα ρξεηαδφηαλ ιίγν πεξηζζφηεξα παηδαγσγηθά καζήκαηα, αλ θαη δελ 

βγαίλνπκε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αθξηβψο, βγαίλνπκε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, 

λνκίδσ ρξεηάδεηαη κηα πεξηζζφηεξε ηξηβή κε ηελ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

[…]» (Φνηηεηήο 4) 

 

[…] δηφηη απφ έξεπλεο ηηο νπνίεο είραλε θάλεη, απνδείρζεθε φηη απφ άηνκα κε κηα 

ηέηνηα ζεσξεηηθή θαηάξηηζε (ελλνείηαη ζηε Φηινζνθία θαη ζηελ Κνηλσληνινγία) 

ή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε δηνηθείηαη θαιχηεξα, απνηειεζκαηηθφηεξα κηα 

επηρείξεζε θαη απηφ πξέπεη λα θνηηάμνπκε εκείο εηδηθφηεξα ζηε πλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζε λα δψζνπκε βαξχηεηα ζηα καζήκαηα πνπ έρνπλε ζρέζε κε ηελ 

Κνηλσληνινγία θαη ηελ Φηινζνθία αιιά θαη ηελ Φπρνινγία θαη ηελ 

Κνηλσληνινγία.» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

«Σν κάζεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ, ην νπνίν λνκίδσ φηη 

είλαη έλα κάζεκα, πνπ κπνξνχζε λα εμεηαδφηαλ απφ ιίγν, απφ πεξηζζφηεξεο 

πιεπξέο. [...] Να ήηαλ έλα άιιν κάζεκα ζρεδηαζκνχ θαη έλα άιιν πινπνίεζεο θαη 

άιιν αμηνιφγεζεο, γηαηί λνκίδσ φηη απηή είλαη φιε ε νπζία ηνπ νπνίνπ 

καζαίλνπκε. Καη λνκίδσ φηη έλαο εξγνδφηεο πάλσ θάησ απηφ ζα πεξηκέλεη, 

δειαδή ζηελ Πξαθηηθή. Πέξα δειαδή απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θιπ. ε πην 

άκεζε γλψζε αο πνχκε γηα ην αληηθείκελν είλαη απηή, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, 

ε εθαξκνγή, ε αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ.» (Φνηηεηήο 4) 

 

«ρη, δελ λνκίδσ, δελ λνκίδσ φηη έρνπκε ηηο γλψζεηο απ’ ην Σκήκα καο. Δ, 

πηζηεχσ φηη είρε πνιιά καζήκαηα επξεία θηι. αιιά θάπνπ ράζακε ην ζηφρν φρη 

ηνπ Σκήκαηνο, ηεο θαηεχζπλζήο καο. Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ πην αλαιπηηθά 

αο πνχκε, γηαηί ν ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ είλαη απφ ηα βήκαηα πνπ έρεη ηε 

δηεξεχλεζε αλαγθψλ. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηέζζεξα καζήκαηα ζην θάζε 

βήκα μερσξηζηά. Αο πνχκε ζην έλα βήκα ζθνπνί θαη ζηφρνη, ην άιιν λα είλαη 

κφλν  δηεξεχλεζε αλαγθψλ, ην άιιν κφλν αμηνιφγεζε μερσξηζηά καζήκαηα. 

Δκείο είρακε έλα κάζεκα ζε ηέζζεξα έηε. Έλα κάζεκα «ρεδηαζκφο 

Πξνγξακκάησλ». Οπφηε λνκίδσ φηη δελ κπνξψ λα αληαπεμέιζσ. Γειαδή αλ δελ 

θαζίζσ λα δηαβάζσ κφλε κνπ, λα ςάμσ άιια πψο έρνπλ γίλεη, δελ ζα κπνξέζσ.» 

(Φνηηήηξηα 5) 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε επίπεδν νξγάλσζεο, ε αμηνιφγεζε φιεο ηεο 

δηαδηθαζίαο απφ ηνπο επφπηεο θαη ηνπο Μέληνξεο γηα θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε, ε 

αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο θνξείο πξνο ην Σκήκα θαη ε 

θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζα απφ 

ηε δηνξγάλσζε κίαο Ζκεξίδαο ή ελφο πλεδξίνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ε αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο „ζπαζηήο‟ εμακεληαίαο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο απφ έλαλ εληαίν θχθιν κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, θαη ηέινο, ζε επίπεδν 

ζεκηλαξηαθήο εθπαίδεπζεο ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ζεκηλαξίσλ πξνζνκνίσζεο ζην πιαίζην ηεο ΠΑ, κέζα απφ πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. εηθνληθή εθπαίδεπζε κε DEMO, φπσο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Οξγαλσηηθά κφλν κηιψληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φπσο είπακε θαη πξηλ, λα 

γίλεη έλαο εληαίνο θχθινο γηα παξάδεηγκα κε κεγαιχηεξν δηάζηεκα.» (Δπφπηξηα 4) 

 

«Δπφπηεο: Σν ζεκαληηθφ είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε φιε 

απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο δειαδή θαη απφ πιεπξάο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε 

ζπνπδψλ αιιά θη φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο θνξείο. […] Να 

κπνξεί λα αμηνπνηείηαη απηφ. Γειαδή ην παίξλνπκε αιιά δελ ην αμηνπνηνχκε φιν 

απηφ ίζσο θάζε ρξφλν, θάζε δχν ρξφληα θηι. λα κπνξνχκε λα απηφ, απηφ ην πιηθφ 

λα κπνξεί λα αμηνπνηείηαη. 

Δξεπλήηξηα: Μέζα απφ ηελ νξγάλσζε φπσο είπαηε κηαο Ζκεξίδαο. 

Δπφπηεο: Μηαο Ζκεξίδαο, ελφο πλεδξίνπ, έηζη γηα λα κπνξεί έηζη λα έρεη θαη 

αμία θαη λα κελ κέλεη απιψο κφλν ζηα ραξηηά.» (Δπφπηεο 3) 

 

«Τπεχζπλνο ΠΑ: Γέζηε. Έρεη γίλεη κεγάιε πξφνδνο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ε Π.Α. ζην Σκήκα. Ζ πξψηε ρξνληά πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ην 2010, 

ε, ην 2000 αθξηβψο. Έρεη γίλεη, έρνπλ γίλεη κεγάιεο αιιαγέο, εηδηθά φζνλ αθνξά 

ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη λνκίδσ εγψ σο πξνο ηνλ ηνκέα απηφ, ζα κπνξνχζε ε Π.Α. λα πξνρσξήζεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν. Γειαδή ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηνπο θνηηεηέο φρη κφλνλ ζηνπο θνξείο, ζηέιλνληάο ηνπο ζηνπο θνξείο, 

αιιά θαη κε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγψληαο ζηα 

πιαίζηα ηεο Π.Α. έλαλ θχθιν ζεκηλαξίσλ ε νπνία ζα ζηεξηδφηαλ, ν νπνίνο ζα 

ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζ’ απηφ, δειαδή εηθνληθέο παξνπζηάζεηο.  

Δξεπλήηξηα: Απηφ πνπ ιέηε είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ. 

Τπεχζπλνο ΠΑ: Λνηπφλ, ζηνλ ηνκέα απηφ δελ έρνπκε πξνρσξήζεη πνιχ. Δθφζνλ 

νη θνηηεηέο καο δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη θάζε κέξα γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

ζηνλ θνξέα, θαη δελ κπνξνχλ λα πάλε φιε ηε δηάξθεηα, ζα κπνξνχζακε εδψ πέξα 

λα νξγαλψζνπκε έλα πξφγξακκα θαη δελ μέξσ αλ πξνβιέπεηαη κέζα απφ ην 

ΔΠΑ θάπνηεο ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη εδψ πέξα εηθνληθέο κε DEMO. Να 
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δείμνπκε πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο θαη λα ηνπο εθπαηδεχζνπκε επί θάπνησλ 

ζεκάησλ. Απηφ ην εθαξκφδνπλ πνιχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σα ζηειέρε 

ηα επηκνξθψλνπλ έηζη.[...] 

Οη ηερλνινγίεο πξνζθέξνληαη. Γειαδή έλαο θνηηεηήο λα απνθηήζεη εκπεηξίεο ν 

θνηηεηήο ψζηε λα κελ πέζεη απφ ηα ζχλλεθα θαη απφ ηα ζεσξεηηθά αληηθείκελα 

πάεη θαηεπζείαλ ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο. Άκα έρεη πξνεγεζεί θάηη ηέηνην. 

Απηφ ζα πξέπεη λα ην πξνρσξήζνπκε ζην πξνεγνχκελν έηνο. Αθφκε αλ δελ καο 

παίξλεη ζην ηξίην έηνο, ζην ηέηαξην έηνο παξάιιεια λα θάλνπλ θαη ηέηνηεο 

εηθνληθέο δηδαζθαιίεο, λα γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη λα 

παξαθνινπζνχλ πψο εθπαηδεχνπλ ηα ζηειέρε, πψο εθπαηδεχνπλ, ηη πξνγξάκκαηα 

γίλνληαη. 

Δξεπλήηξηα: Ναη. Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηελ 

παξαγσγή πιηθνχ, φπσο ιέηε, ζε πξνεγνχκελν έηνο θαη λα αμηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο ζην ηέηαξην έηνο.  

Τπεχζπλνο ΠΑ: Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ κέζα απφ έλα πξφγξακκα 

αθφκε.» (Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 

Σέινο, απφ κέξνο ησλ θνηηεηψλ δελ ππάξρνπλ πξνηάζεηο, θαζψο ν ζεζκφο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη απνηειεζκαηηθφο εθπιεξψλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Δίκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε, δελ έρσ θάηη λα πξνηείλσ.» (Φνηηεηήο 6) 

 

«Βξίζθσ ην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, φπσο απηφο ήδε ιεηηνπξγεί ζην Σκήκα 

κνπ, αξθεηά απνδνηηθφ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ.» (Φνηηεηήο 22) 
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Κεθάιαην 8. Γηαπηζηψζεηο – πδήηεζε  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  θαη αθνινπζεί ε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη νη πξνηάζεηο. 

 

8.1. Γηαπηζηψζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή αμηνιφγεζεο ησλ 

ελζσκαησκέλσλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ 

ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα ππνεξσηήκαηά ηνπ:  

2.1. Πνηα είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο; 

2.1.1. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

Ο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζε απηή, 

δειαδή ηνπο Οξγαλσηέο, ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο Μέληνξεο, είλαη δηηηφο: αθελφο 

εθπαηδεπηηθφο, θαζψο επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ ηειεηνθνίησλ κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ηνπο θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο, νη νπνίνη 

ζα απνηειέζνπλ ηνπο πηζαλνχο θνξείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

απνθνίησλ θαη αθεηέξνπ ζπκβνπιεπηηθφο, θαζψο επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ηεο πξψηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη παξάιιεια ε απφθηεζε δεμηνηήησλ κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ζηελ απαζρφιεζε (ζπκβνπιεπηηθή -επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ιεηηνπξγία). 

 2.1.2. Δίλαη επαξθήο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε εθαηφλ 

ηξηάληα (130) ψξεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ ζεσξείηαη απφ κέξνο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζε απηή επαξθήο σο ειάρηζηε δηάξθεηα, κε ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ σξψλ -φηαλ 

θάηη ηέηνην θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηνλ θνξέα- θαη παξάιιεια ηε δηαθνξεηηθή 

θαηαλνκή ησλ σξψλ εβδνκαδηαίσο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ παξνπζία ησλ θνηηεηψλ 

ζηνλ θνξέα πεξηζζφηεξεο ησλ δχν εκεξψλ. Ζ επάξθεηα απηή ηνπ ρξφλνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο θνξέα θαη αληηθεηκέλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

αλά εμάκελν ζπνπδψλ, θαζψο θαη κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζρήκα 

απηφ, δειαδή ηεο εληαγκέλεο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο 

κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Καηά ηελ αληίζεηε 

άπνςε, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζεσξείηαη αλεπαξθήο, θπξίσο 
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ιφγσ ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη αζπλέρεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνπζία ηνπ 

θνηηεηή ζην θνξέα δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζψο θαη ηεο κε νινθιήξσζεο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θνηηεηή ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ ή ν δηπιαζηαζκφο ησλ σξψλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλά 

εμάκελν ζπνπδψλ ή ε πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηνλ ίδην θνξέα θαη θαηά 

ηα δχν εμάκελα ζα εμαζθάιηδε κεγαιχηεξε ζπλέρεηα θαη ζπλνρή ζηηο πινπνηνχκελεο 

δξάζεηο, ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο παξαηεξνχκελεο απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη ζα 

νδεγνχζε ζηελ απφθηεζε πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ θνξέα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θνηηεηή. 

2.1.3.1 Γηα πνηνπο ιφγνπο ζεζκνζεηήζεθε ε πξαθηηθή άζθεζε σο 

ππνρξεσηηθή; 

2.1.3.2  Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή; 

2.1.3.3 Τπάξρνπλ δπζθνιίεο απφ ηελ ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε;  

Οη ιφγνη ζεζκνζέηεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεδηαζηέο ζρεηίδνληαη: α) κε ηε βαζηθή αξρή ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο φηη «ε 

κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ άζθεζε» ζε θάζε επηζηήκε θαη ζε θάζε 

επάγγεικα, β) κε ηε θχζε ησλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα, 

δειαδή απηή ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη εθείλε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο –ε νπνία επηβάιιεη ηε κεηαθνξά ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο- θαη γ) κε ηελ αξρή φηη ε Πξαθηηθή Άζθεζε νινθιεξψλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

εξγαζηνχλ σο εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζην ρψξν ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο θαη αληίζηνηρα ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

ππνρξεσηηθή θαη, ζχκθσλα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηή, απνηεινχλ παξάιιεια 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ππνρξεσηηθήο Άζθεζεο είλαη πέληε θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο:  

i) ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπκπιεξψλεη ηε ζεσξία, ζπλδένληάο ηελ αξκνληθά κε 

ηελ πξάμε, γεθπξψλνληαο έηζη ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ ζεσξεηηθφ-αθαδεκατθφ 

ραξαθηήξα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηνλ εκπεηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

πξάμεο,  
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ii) πξνζθέξεη ζηνπο ηειεηνθνίηνπο ηελ πξψηε επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία 

κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ-καζεζηαθφ θαη φρη θαζαξά παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη ηε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, πξνζθέξνληαο γλψζεηο, παξαζηάζεηο αιιά θαη νξηνζεηψληαο ηαπηφρξνλα 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο,  

iii) ππεξεηεί ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ηζνλνκίαο, θαζψο 

δηαζθαιίδεη φηη φινη νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχληαη ζηα δχν 

καζήκαηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη σθεινχληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, φπσο είλαη ε ζπλέπεηα, ε ζνβαξφηεηα θαη ε 

κεζνδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζσπηθή βνχιεζε ή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα 

επέβαιιε ζηνλ θάζε θνηηεηή ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο,  

iv) κε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα κεηαθνξά ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο 

ζην πεδίν ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θνηηεηή, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, φπσο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φζν θαη 

επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, φπσο είλαη ε  ζπλεξγαζία, ε 

επίιπζε πξνβιήκαηνο θ.ν.θ. θαη  

v) επηθέξεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ην ζχζηεκα απαζρφιεζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, επηηπγράλνληαο ηελ 

θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζα 

απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ ακνηβαία αλαπηπζζφκελν δηάινγν κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, 

ησλ θνξέσλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειάρηζηεο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ζπλνςίδνληαη ζε ζέκαηα ζπληνληζκνχ θαη αλάγθεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κε ηε δηνξγάλσζε κηαο Ζκεξίδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ζην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ θαηά ην παξειζφλ έρνπλ μεπεξαζηεί ζήκεξα. Σέινο, 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θάπνηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έληαμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ηεηξαεηέο Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηελ 

ζπλαθφινπζε πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο παξάιιεια κε ηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα. Σέινο, ζχκθσλα κε έλαλ επφπηε ε κε εθαξκνγή κηθξνδηδαζθαιίαο θαηά 
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ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί κία αδπλακία, θαζψο κέζσ ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο 

θαιιηεξγνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.  

2.1.4.1 Πνην κνληέιν πξαθηηθήο άζθεζεο εθαξκφδεηαη; 

2.1.4.2 Δίλαη απνηειεζκαηηθφ ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

Σν κνληέιν Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζην Σκήκα, ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ, είλαη εθείλν ηνπ Μέληνξα (Mentoring), ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

Μέληνξαο, σο έκπεηξνο επαγγεικαηίαο, εμεηδηθεπκέλνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

πξνγξακκάησλ, αλαιακβάλεη, κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνηηεηή ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο, λα κεηαθέξεη ζηνλ «άπεηξν» θνηηεηή ηηο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ ν ίδηνο δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα «πεξάζεη» απφ ηε 

ζεσξεηηθή ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο. Ο βαζκφο επηηπρίαο ηεο κεηαθνξάο απηήο θαζψο θαη ν 

βαζκφο σθέιεηαο ηνπ θνηηεηή απφ ηελ φιε δηαδηθαζία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φζν θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Μέληνξα. Όζν πεξηζζφηεξν 

θαηαξηηζκέλνο θαη έκπεηξνο είλαη ν Μέληνξαο ηφζν κεγαιχηεξε θαη πην 

εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζα απνθηήζεη ν θνηηεηήο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: ν θνηηεηήο 

θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θνξέα κέζα απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εηδηθψλ εληχπσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Παξνπζηνιφγην, 

Ζκεξνιφγην θαη Φχιιν Καηαγξαθήο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Φνξέα), ελψ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηαζέηεη ζηνλ επφπηε κία ηειηθή εξγαζία, 

ζηελ νπνία ζπζηεκαηνπνηεί ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, νξγαλψλνληαο ζηαδηαθά ην πιηθφ ην 

νπνίν ζπγθέληξσζε, θαη ε νπνία (εξγαζία) απνηειεί θαη έλα απφ ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ θνηηεηή ζην κάζεκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 Σέινο, ζρεηηθά κε ην Οξγαλσηηθφ ρήκα κε βάζε ην νπνίν δνκείηαη ε 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ν θνηηεηήο 

ζε θάζε εμάκελν Πξαθηηθήο Άζθεζεο επηιέγεη έλαλ επφπηε, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν εμεηδίθεπζεο ηνπ επφπηε θαη ην πεδίν ζην νπνίν επηζπκεί ν θνηηεηήο λα 

απνθηήζεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Μέζα ζε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερνχο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ Μέληνξα ν επφπηεο, ηα εμεηδηθεπκέλα κέιε ηνπ Δηδηθνχ θαη 



311 

 

Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) θαη νη απνζπαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ θνηηεηή θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ, κέζα απφ επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηνπο 

ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην, θαη κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο ζην Παλεπηζηήκην, νη νπνίεο 

κπνξεί λα πάξνπλ ηε κνξθή Ζκεξίδαο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε: θνηηεηψλ, Μεληφξσλ θαη Οξγαλσηψλ (επνπηψλ, κειψλ 

Δ.ΓΗ.Π. θαη απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ πνξεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηά ην 

ηξέρνλ δηάζηεκα. Σέινο, ζην ζπγθεθξηκέλν Οξγαλσηηθφ ρήκα ηε ζπλνιηθή επζχλε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ έρεη ν 

Τπεχζπλνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο, 

ζχκθσλα ηνλ Τπεχζπλν, ην ππάξρνλ ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηνχλ ηφζν ε 

Παηδαγσγηθή φζν θαη νη Κνηλσληθέο επηζηήκεο ζε άιια ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Οη ειιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη αθνξνχλ αθελφο ηελ επάξθεηα ησλ 

θνξέσλ θαη θπξίσο ησλ επηρεηξήζεσλ κε Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ έιιεηςε επαξθνχο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην 

Σκήκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε Οξγαλσηέο, 

δειαδή ηνλ Τπεχζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηνπο επφπηεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθνχ-

ζπλεξγάηε, πξνβάιινληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο: α) ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ 

επαξθεί, θαζψο ε θαηεχζπλζε ηεο πλερνχο Δθπαίδεπζεο ππνεθπξνζσπείηαη σο πξνο 

ην πιήζνο ησλ θνηηεηψλ, β) εμαηηίαο ηφζν ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο, ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζθέςεσλ, φζν θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απμεζεί, θαιφ ζα ήηαλ 

λα εληζρπζεί ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, παξά ην γεγνλφο φηη «γίλεηαη εμαηξεηηθή 

δνπιεηά» θαη γ) ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ είλαη ε παξάκεηξνο εθείλε ν νπνία θάζε 
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θνξά θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Γεδνκέλνπ 

φηη εθηηκάηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο εμαηηίαο αλάινγεο αχμεζεο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζπλάγεηαη φηη ζα ππάξμεη θαη αλάγθε 

αχμεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ίδξπζεο ελφο Δξγαζηεξίνπ Δθπαηδεπηηθψλ 

Δθαξκνγψλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα ππνεξσηήκαηά ηνπ:  

2.2. Πνηεο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο σο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηεο; 

2.2.1. Πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο θαη ε ζεκαζία ησλ πλαληήζεσλ 

Αλαηξνθνδφηεζεο; 

2.2.2. Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο; 

Ο ραξαθηήξαο ησλ πλαληήζεσλ Αλαηξνθνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο ζε απηή, είλαη πνιπζήκαληνο, θαζψο απνηεινχλ έλα κέζν ελεκέξσζεο 

ησλ θνηηεηψλ ηφζν γηα ηνπο πνηθίινπο θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ φζν θαη γηα 

ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζην πεδίν πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. 

εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε αλαηξνθνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο 

πξνζθέξνπλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο γηα ηελ 

πνξεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη απνηεινχλ ίζσο ην πξνζθνξφηεξν κέζν ειέγρνπ 

ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλνπλ νη θνηηεηέο ζηελ εθπφλεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ηνπο. 

Δμαηηίαο ηνπ βησκαηηθνχ ραξαθηήξαο ηνπο, νη πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο 

ιεηηνπξγνχλ σο βήκα θαηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ βηψκαηνο ησλ θνηηεηψλ, 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, αλάπηπμεο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

αχμεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, απνηεινχλ έλα κέζν 

παξνπζίαζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ  κέζν 

επίηεπμεο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, απνηειεζκαηηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ηφζν κεηαμχ Οξγαλσηψλ θαη αζθνχκελσλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ 

θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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1. Οη πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο ζπληζηνχλ ην κφλν κέζν ελεκέξσζεο 

γηα ηνπο πνηθίινπο θαη δηαθνξεηηθνχο θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα.  

2. Απνηεινχλ κέζν αλαηξνθνδφηεζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ: Φνηηεηψλ, 

Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ γηα ηελ πνξεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, 

αιιά θαη εκβάζπλζεο, θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη αλαζηνραζκνχ ηνπ ξφινπ ηνλ 

νπνίν θαινχληαη νη ίδηνη θαη νη ζπκθνηηεηέο ηνπο λα παίμνπλ ζηνλ θνξέα.  

3. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζε εβδνκαδηαία βάζε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

επνπηψλ, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ,  βνεζά ζηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

4. Οη Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο ελζαξξχλνπλ, πξνάγνπλ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ησλ Οξγαλσηψλ θαη 

ησλ Φνηηεηψλ φζν θαη ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο.  

5. Πξνάγνπλ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ. 

6. Ο βησκαηηθφο θαη δηαδξαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πξψηνπ βηψκαηνο απφ ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα αηνκηθψλ - πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, φπσο απηέο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

επγελνχο άκηιιαο, ηεο ελίζρπζεο ηεο απηφ-εθηίκεζεο, αιιά θαη αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ φπσο απηή ηεο «έθζεζεο» θαη παξνπζίαζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζε 

θνηλφ.  

7. Ζ δηνξγάλσζε κηαο Ζκεξίδαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεληφξσλ σο 

εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο πινπνηήζεθε ε Πξαθηηθή Άζθεζε πξνάγεη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ: Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ θαη 

Μεληφξσλ θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βήκαηνο (forum) 

κε ζηφρν ηε ζπλερή ζπλεξγαζία κέζα απφ ηε δηαξθή βειηίσζε.  

8. Χο θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ελζσκάησζε ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ζηηο πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ε ελεκεξσηηθή 

θαη αλαηξνθνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο.  

9. ηε ζπλείδεζε ησλ θνηηεηψλ νη πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο έρνπλ 

ηαπηηζηεί κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο ζην πιαίζην 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θάζε εμακήλνπ θαη σο ηκήκα ησλ ηειεπηαίσλ 2-3 
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πλαληήζεσλ, θαζψο θαηά ηε γλψκε φισλ ησλ θνηηεηψλ ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 

πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε σο ππνρξεσηηθή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο. Γηα ηκήκα ησλ θνηηεηψλ πξνβάιιεηαη απαξαίηεηε κε θαηάιιειε ηε κνξθή 

πνπ ήδε έρεη, ελψ γηα άιιν κέξνο ησλ θνηηεηψλ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ή ζρεδφλ 

απαξαίηεηε θαη γηα έλα ηξίην κέξνο ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα πάξεη κία άιιε κνξθή 

10. Πεξίπνπ νη κηζνί θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο 

ησλ πλαληήζεσλ Αλαηξνθνδφηεζεο. Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο νη νπνίεο 

αληαλαθιψληαη ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

ηειηθήο γξαπηήο εξγαζίαο απφ κία αλαιπηηθφηεξε θαη ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε 

ζην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο, ηε κείσζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο (π.ρ. 

απφ 5 ζε 3), ηελ αχμεζή ηνπο, ηελ παξνπζίαζε ελφο θνξέα ζε θάζε ζπλάληεζε θαη 

ηέινο ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε φζνλ αθνξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ.   

11. Ζ ελεκέξσζε, ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ε βνήζεηα θαη ε θαζνδήγεζε 

ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

εμάιεηςε ησλ δπζθνιηψλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ. Οη ιηγνζηέο δπζθνιίεο 

παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβάιινπλ νξηζκέλνη θνηηεηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνπζίαζε θαζ‟ εαπηή, κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, κε ηε δπζθνιία αλάδεημεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηεο εξγαζίαο, ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ξφινπ πνπ ίδηνο ν 

θνηηεηήο παίδεη κέζα ζηνλ θνξέα θαη κε ηελ επξχηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θνξέα.  

2.2.3. Πψο θξίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ απφ ην ηκήκα ΔΚΠ; 

Ζ ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πξνο ηνπο Μέληνξεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο, 

αλαθνξηθά κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαίλεηαη λα είλαη 

νινθιεξσκέλε θαη πιήξεο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα απνδίδεηαη ηφζν ζηε 

κεζνδεπκέλε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζείηαη φζν θαη ζηελ άξηζηε θαη 

καθξφρξνλε ζπλεξγαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ην Σκήκα. Ζ κεζνδνινγία απηή 

πεξηιακβάλεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη έγγξαθε επίζεκε αιιεινγξαθία κε ηνπο 

θνξείο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

θαζψο θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο θνξείο απφ ηνπο 

Οξγαλσηέο. Δπίζεο ππάξρεη άξηηα θαηάξηηζε θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Οξγαλσηψλ, καδί κε ηελ αγάπε γηα ην αληηθείκελν θαη ηε δηάζεζε 
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ζπλεξγαζίαο. πρλά ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ Οξγαλσηψλ θαη ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ησλ θνξέσλ θαη φρη απεπζείαο κεηαμχ Οξγαλσηψλ θαη 

Μεληφξσλ. Έηζη, ζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

επαξθήο ελεκέξσζε ηνπ Μέληνξα απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ.  

2.2.4.1. ε πνηνπο θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

2.2.4.2. Ζ πξαθηηθή άζθεζε Η & ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηνλ ίδην ή ζε 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο; 

2.2.4.3.  Πνηνη ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο; 

Οη θνξείο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

ελαζρφιεζήο ηνπο, θαηαλέκνληαη ζε έμη (6) θαηεγνξίεο: α) Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, β) 

πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, γ) Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη 

πκβνπιεπηηθήο, δ) Γξαθεία Δθπαίδεπζεο/Δθπαηδεπηηθέο δνκέο Ννζνθνκείσλ, ε) 

Σκήκα Αλάπηπμεο  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζη) Δξεπλεηηθά Κέληξα. 

χκθσλα κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

πξνβάιινληαη δηαθνξεηηθνί ιφγνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η & ΗΗ:   

i) ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο: Δμαηηίαο ηνπ εχξνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηνπ εχξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

Σκήκαηνο (Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, πκβνπιεπηηθή, Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ) ε επαθή θαη γλσξηκία κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε πεξηζζφηεξνπο 

θαηά ην δπλαηφλ θνξείο ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ζηάζεσλ θαη ελ γέλεη εκπεηξηψλ ησλ θνηηεηψλ ζε πνιιά απφ ηα επηκέξνπο 

αληηθείκελα ελαζρφιεζεο. Ο ζπλδπαζκφο δχν δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ, πνπ αζθνχλ 

π.ρ. ν έλαο θπξίσο ηε πκβνπιεπηηθή θαη ν άιινο ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ή  ε 

επηινγή ελφο θνξέα πνπ ζπλδπάδεη ηα δχν αληηθείκελα ζα πξνζέθεξε ζηνπο θνηηεηέο 

απηέο ηηο δηεπξπκέλεο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο,  

ii) ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ππφ πξνυπνζέζεηο: Ζ δηακφξθσζε εθ κέξνπο ηνπ 

θνηηεηή νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαζψο θαη ε παξνρή επειημίαο λα επηιέμεη εάλ επηζπκεί λα 

αιιάμεη θνξέα ζπληζηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζήο ηεο ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα 

θαη 

 iii) ζηνλ ίδην θνξέα : Ζ παξακνλή ζηνλ ίδην θνξέα βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

έληαμε ηνπ θνηηεηή ζηε θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ αλάζεζε ζπλζεηφηεξεο δνπιεηάο, ηε ζπλέρεηα ζην έξγν ηνπ θαη ηε 
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δπλαηφηεηα νινθιήξσζήο ηνπ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ θαη πνιπεζληθψλ 

εηαηξηψλ, κε απνηέιεζκα θαη ηελ απφθηεζε ζε βάζνο εκπεηξίαο. Σέινο, δεκηνπξγεί 

θάπνηεο πηζαλφηεηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ζηνπο απνθνίηνπο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Μέληνξεο 

θαη κέξνο ησλ Δπνπηψλ, φινη νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ζεσξνχληαη εμίζνπ 

θαηάιιεινη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, εμαηηίαο 

ηεο ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο κε ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο αιιά θαη ηεο θαζηέξσζεο ησλ θνξέσλ ζηνλ εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε δχν επνπηψλ λα γίλεη κία ζηξνθή πξνο 

ηδησηηθνχο θνξείο, φπσο είλαη νη Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο θαη άιινη 

Οξγαληζκνί κε ηκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαζψο, ιφγσ ηεο 

πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα επέιζεη ζπξξίθλσζε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζα 

ππάξμεη αλαπφθεπθηα κία ηέηνηα εμέιημε. 

ε φ,ηη αθνξά ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ, πξφθεηηαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο (Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή), εξεπλεηηθά Κέληξα 

(Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο), Κέληξα Πξφιεςεο («ΠΤΞΗΓΑ»), Κέληξα ζηήξημεο 

ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο («ΔΡΓΑΝΖ»), Κνηλσθειή 

σκαηεία (Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα Νέσλ Θεζζαινλίθεο), θνξείο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ (Κέληξα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ, Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Πξνγξάκκαηα Δμεηδίθεπζεο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο), Γήκνπο (Γήκνο Μήινπ), Κέληξα θαη θνξείο 

πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (Κέληξα πκβνπιεπηηθήο & 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, ΟΑΔΓ-Κέληξα Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε), Ννζνθνκεία 

(Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγίνπ, ΔΠΑ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ „Γ. Παπαληθνιάνπ‟), 

επηρεηξήζεηο (CocaCola 3
Δ
 Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο), θαζψο θαη ηδησηηθέο 

εηαηξείεο (ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΖ ΔΠΔ Γ.Σ. ISONPSYCHOMETRICA).  

Μηιψληαο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ θνξέσλ, απφ ηνπο 16 θνξείο πνπ νη θνηηεηέο 

ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξνπο γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε:  

α) νη έμη είλαη ακηγψο δεκφζηνη: ΓΔ, ΟΑΔΓ-ΚΠΑ, ΚΔΔ, ΚΔΓ, ΚΔΤΠ θαη 

ΔΠΑ Ν. „Γ. Παπαληθνιάνπ‟  

β) νη επηά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, σο αλεμάξηεηνη κε 

θεξδνζθνπηθνί θνξείο θαη ηδξχκαηα, Ν.Π.Η.Γ., επηρεηξήζεηο θιπ: ΑΓ, ISON, ΚΔΚ,  
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Coca-Cola 3E, ΚΔΚ ΔΒΔ-ΒΒΔ-ΓΔΘ, Πξνγξάκκαηα Δμεηδίθεπζεο Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγίνπ θαη 

γ) νη 3 είλαη Τπεξεζίεο Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ή ΜΚΟ ή Κνηλσθειή 

σκαηεία: Κέληξν Πξφιεςεο «ΠΤΞΗΓΑ», Κέληξν «ΔΡΓΑΝΖ» θαη Υ.Α.Ν.Θ. 

2.2.5. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ απνηειεί ν ζρεδηαζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, αλάινγα θπξίσο κε 

ηελ πεξίνδν ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ θνξέα. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη θνηηεηέο δελ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ε αλεπάξθεηα ζηνλ ηνκέα απηφ αλαπιεξψλεηαη απφ ηε κειέηε απφ ηνλ 

θνηηεηή θαη ηε ζπδήηεζε κε ηνλ Μέληνξα ησλ ηερληθψλ δειηίσλ ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αλέθηθηε ε επαθή κε ηε 

θάζε ζρεδηαζκνχ, φηαλ θπξίσο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ θνξέα 

δηνίθεζεο θαη φρη απφ ηνλ θνξέα παξνρήο. Χο θχξην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαίλεηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ λα απνηειεί ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε θάζε πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, κε ζπλέπεηα ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία ησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ θνξέσλ, φπσο 

ν εληνπηζκφο ησλ νκάδσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε αλεχξεζε ζπλεξγαδφκελσλ 

θνξέσλ, ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, θαζψο γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνξέσλ ζπληζηά απαξαίηεην ζηάδην γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ πινπνηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Έηζη, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο ν θνηηεηήο εμνηθεηψλεηαη ηφζν κε ηε δηαδηθαζία 

δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο, ηε ρξήζε εξγαιείσλ φζν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε είηε 

κε ηε κνξθή αηνκηθήο ή νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ή ζε θάπνηα ζηάδηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε επαθή κε ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία θαίλεηαη λα 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, εμαηηίαο ηεο 

θχζεο ησλ ζπλερηδφκελσλ θνξέσλ. Σέινο, ζην αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ηξέρνπζεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο ηνπ θνξέα, 

φπσο νξγάλσζε αξρείνπ, ε ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ν θνξέαο θαη 

ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε εξσηεκαηνινγίσλ. 
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ε φ,ηη αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα ππνεξσηήκαηά ηνπ:  

2.3. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε 

φ, ηη αθνξά βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο 

θαη ηε κεηάβαζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο; 

2.3.1. Πνηα είλαη ηα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο: Φνηηεηέο, Φνξείο, 

Μέληνξεο; 

2.3.2. Πνηεο είλαη νη απνθηεζείζεο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε επαγγεικαηηθέο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο ζηηο 

απαηηήζεηο ζρεηηθήο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ζην κέιινλ; 

2.3.3 Πνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο (γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο) ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ σο ζηειερψλ ζε θνξείο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπκβνπιεπηηθήο, γξαθεία εθπαίδεπζεο Ννζνθνκείσλ θαη 

ηκήκαηα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ επηρεηξήζεσλ; 

ε φ,ηη αθνξά ηα νθέιε απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα ηνπο Φνηηεηέο, σο 

ζεκαληηθφηεξα πξνβάιινληαη: α) ε απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ε πξψηε 

επαθή κε ην επαγγεικαηηθφ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο, πκβνπιεπηηθήο Δλειίθσλ θαη 

Γηά βίνπ Μάζεζεο, β) ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε, γ) 

ε απφθηεζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη εθ ησλ ζεσξνχκελσλ σο βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ςεθηαθήο ηθαλφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο ζηε ρξήζε 

μέλσλ γισζζψλ, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (πξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ) θαη 

ηεο αλάπηπμεο αηζζήκαηνο πξσηνβνπιίαο, γ) ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κε 

ηελ πξνζθεξφκελε δπλαηφηεηα „πξφγεπζεο‟ ηνπ ρψξνπ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο, ε 

ράξαμε ή ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη δ) ε βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ε δηεχξπλζεο ησλ αληηιήςεσλ, επαθψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη 

πξννπηηθψλ θαη ε ζπλερήο εμέιημε ηνπ απνθνίηνπ. 

Χο ζεκαληηθφηεξν φθεινο γηα ηνπο Φνξείο, ζχκθσλα κε ηνπο Μέληνξεο, 

ζεσξείηαη ε πξνζθνξά πνιχηηκεο βνήζεηαο ζην κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπ θνξέα ηφζν ζηελ πεξίπησζε επάξθεηαο 

φζν θαη ζηελ πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη σο επηπιένλ φθεινο ε αληαιιαγή απφςεσλ κε λένπο επηζηήκνλεο θαη 

ηέινο ε σθέιεηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιηηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, ησλ ζηειερψλ ησλ θνξέσλ 

θαη ησλ  θνηηεηψλ. ε δχν πεξηπηψζεηο ρσξίο λα είλαη κέγηζηε ε σθέιεηα γηα ηνπο 
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θνξείο, ππήξμε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην αληηθείκελν ηνπ θνξέα θαη κία ζρεηηθή 

ζπκβνιή. 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηα νθέιε γηα ηνπο Μέληνξεο, νη ίδηνη ζεσξνχλ ζεκαληηθά 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπληνληζκνχ, θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ 

θαη βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πκβνπιεπηηθήο κέζα απφ ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

Μέληνξα, ηελ ηζφξξνπε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, κε παξάιιειε ηελ αχμεζε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη απνηειεί κία μερσξηζηή εκπεηξία ε πξνζθνξά βνήζεηαο ηφζν γηα ηνλ θνξέα φζν 

θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Μέληνξα. 

Ζ ζπκβνιή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ αληαπφθξηζε ησλ απαηηήζεσλ κίαο 

κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο Φνηηεηέο θαη κέξνο ησλ Μεληφξσλ ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ γλψζε ηεο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο, κέζα απφ ηελ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ 

θαη ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ φζν θαη 

ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε αιιά θαη ζηελ 

εμάζθεζε ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηνπο Ζ/Τ. Οη απνθηεζείζεο εκπεηξίεο ζα κπνξέζνπλ 

λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα θαη λα εθαξκνζηνχλ ζε πνηθίια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα 

θαη δνκέο απαζρφιεζεο.  

χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο Μέληνξεο (11 ζηνπο 20, 

πνζνζηφ 55%), ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ νη θνηηεηέο κέζσ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζα ηνπο βνεζήζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο κηαο κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο, ιφγσ αθξηβψο ηεο δπλαηφηεηαο 

εθαξκνγήο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζηελ πξάμε θαη ηεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο θάζε εξγαζίαο ζε άιινπο.  

Οη απαξαίηεηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ 

ζε θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο, 

είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ θαη βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Οη γλψζεηο πνπ 

πξνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο Φνηηεηέο φζν θαη ηνπο Οξγαλσηέο σο απαξαίηεηεο γηα 

έλαλ απφθνηην-ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο 

ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηεο Καηεχζπλζεο, ελψ σο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη απφ ηηο βαζηθέο ιεγφκελεο ηθαλφηεηεο: α) ε ςεθηαθή 

ηθαλφηεηα, β) νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, φπσο εθείλεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 
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ζπλεξγαζίαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο απηνεπίγλσζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο, 

θαζψο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ γέλεη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, κε ηηο 

ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ σο νκάδαο 

εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άλζξσπν, έλα επξχηεξν 

„πνιηηηζκηθφ‟ –θνηλσληθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ- θεθάιαην, ε αλεθηηθφηεηα, ν ζεβαζκφο 

ζην δηαθνξεηηθφ, ε επγέλεηα, ε ππεξπήδεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, ε 

ππνκνλή θαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, γ) ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε επειημία 

θαη δ) νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θάζε κνξθήο εθπαίδεπζε θαη κάζεζε. Όιεο νη 

πξνεγνχκελεο δεμηφηεηεο αληηπξνζσπεχνληαη, ζχκθσλα κε κία επφπηξηα, ζηε 

ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ απνθνίηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο Τπεχζπλνο Καηάξηηζεο ζε 

έλαλ Οξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη σο ζηέιερνο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάζεη, λα πινπνηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη έλα πξφγξακκα είηε εθπαίδεπζεο είηε 

ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ.  

Οη εξγνδφηεο ζεσξνχλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

απνθνίησλ ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο θαη ηνπο 

Μέληνξεο ηελ θαηνρή γλψζεσλ ζηα εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο θάζεηο δηεξεχλεζεο αλαγθψλ, 

ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, ηελ ςπρνινγία 

κάζεζεο ελειίθσλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ νη Μέληνξεο δελ 

επηζεκαίλνπλ ηε γλψζε Ζ/Τ θαη μέλσλ γισζζψλ, θάηη πνπ νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη 

νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ. Οη πξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη γηα άιιε κηα θνξά ζεκαληηθέο γηα ηνπο εξγνδφηεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δνκήζεηο ησλ Φνηηεηψλ θαη ησλ Μεληφξσλ, κε θπξίαξρεο απηέο ηεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιίαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ελψ απφ ηνπο Μέληνξεο ηνλίδεηαη 

επηπιένλ ε ηδηαίηεξε αμία ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο θαη κεζνδηθφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ απνθνίησλ, κε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο Φνηηεηέο λα ζεσξνχλ ζεκαληηθή 

ηελ ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο νπζηαζηηθά ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε ηθαλφηεηα 

εθηέιεζεο ησλ πνηθίισλ εξγαζηψλ ηνπ θνξέα. Καηά ηελ άπνςε ησλ Οξγαλσηψλ 

κάιηζηα νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο απνθηνχλ γηα ηνπο εξγνδφηεο κεγαιχηεξε ζεκαζία 
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θαη απφ ηηο γλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, έρνπλ εθαξκνγή ζε θάζε επαγγεικαηηθφ πεδίν 

θαη απνηηκψληαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή επαθή ηνπο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ θαηάιεςε κίαο ζέζεο εξγαζίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθά 

πξνβάιινληαη γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ απνθνίησλ, ζχκθσλα κε ηνπο Οξγαλσηέο, ησλ Μέληνξεο θαη κέξνο ησλ 

θνηηεηψλ, φπσο ε επζπλεηδεζία, ε ππεπζπλφηεηα, ε εξγαηηθφηεηα, ε επηκνλή, ε 

επζηξνθία, ε ππνκνλή, ε πξνζπκία, ε ππαθνή, ε επηζπκία λα καζαίλεη θαλείο, ε 

θξηηηθή ζθέςε. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, καδί κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, ηελ απνθπγή εληάζεσλ θαη ην 

νξγαλσηηθφ πλεχκα, ζπληζηνχλ, ζχκθσλα κε ηε δφκεζε ελφο Μέληνξα, ηνλ 

«επαγγεικαηηζκφ» ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Οη απαξαίηεηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ 

ζε θνξείο πκβνπιεπηηθήο ή Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Φνηηεηέο θαη ηνπο Οξγαλσηέο, είλαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζην 

αληηθείκελν ηεο πκβνπιεπηηθήο ή ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ σο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε Ζ/Τ, ηελ αλαδήηεζε θαη 

πξφζθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη νη θνηλσληθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη 

πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, θπξίσο εθείλε ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη ελ γέλεη δεμηφηεηεο ηνπ 

ζπκβνχινπ: ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ελζπλαίζζεζε, ελεξγεηηθή αθξφαζε, 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, απηνγλσζία, εζηίαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ψζηε ν ζπκβνπιεπφκελνο λα 

„αλνηρηεί‟ θαη καδί κε ηνλ ζχκβνπιν λα θηάζεη ζην ζηφρν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ζρέζεο, πνπ είλαη ε ιήςε απφθαζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ΓΔ απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζηάζεηο είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη απαιιαγκέλνο απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

Οη εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ Φνηηεηψλ, ησλ Οξγαλσηψλ θαη 

Μεληφξσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ πνιχ θαιή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ 

ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

ηαδηνδξνκίαο. Οη Μέληνξεο δελ θάλνπλ εηδηθφηεξε κλεία ζηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα 

θαη ζηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο, ελψ νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο 

νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο ηθαλφηεηεο απηέο. Δπηπιένλ, νη δεμηφηεηεο πνπ 

πξνβάιινληαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ζεσξνχληαη αλαγθαία θαηά ηελ 
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άπνςε ησλ εξγνδνηψλ γηα απαζρφιεζε ζε ζέζε πκβνχινπ είλαη νη ελ γέλεη 

δεμηφηεηεο ηνπ πκβνχινπ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο θνηλσληθέο, πξνζσπηθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε 

παξαηεξεηηθφηεηα, ε εγεζία, θαζψο θαη νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηε οθξηηηθήο ζθέςεο 

θαη θξηηηθήο αλάγλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο καδί κε ηελ δεμηφηεηα εμεχξεζεο ιχζεσλ 

ζε θάζε πξφβιεκα θαη κία γεληθφηεξε δηάζεζε γηα κάζεζε. Σέινο, γηα ηελ θαηάιεςε 

ηεο ζέζεο πκβνχινπ, νη Μέληνξεο ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθά κία ζεηξά 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο απνθνίηνπ φπσο είλαη ε ζπλέπεηα, ε 

δηάζεζε πξνζθνξάο, ε εζεινληηθή δξάζε, ην ελδηαθέξνλ, ε ακεζφηεηα, ε αγάπε γηα 

ην αληηθείκελν, ε θαηαλφεζε, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε ζπλέπεηα, ε ερεκχζεηα, ε 

απηνγλσζία θαη γεληθφηεξα ν επαγγεικαηηζκφο ηνπο ππνςεθίνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο σο 

Τπεπζχλσλ Δθπαίδεπζεο ζε γξαθεία Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείσλ, εκθαλίδνληαη δχν εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο. Έηζη, ζχκθσλα, κε ηελ πξψηε άπνςε ηεο θνηηήηξηαο 

θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Οξγαλσηψλ, ππφ πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ ν απφθνηηνο 

δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο (γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο), ρσξίο λα 

είλαη ηαπηφρξνλα Ννζειεπηήο, κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο, ελψ ζεσξείηαη απαξαίηεηε αθελφο ε θαηνρή γλψζεσλ ζηε Γηνίθεζε θαη 

Δθπαίδεπζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαζψο θαη ζηε Γηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ θαη ηνπ ρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αθεηέξνπ ε ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλεξγαηψλ αιιά θαη ε χπαξμε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, αλαγθαία πξνυπφζεζε απνηειεί θαη ε 

παξαθνινχζεζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ εηζαγσγηθνχ ελδνυπεξεζηαθνχ ζεκηλαξίνπ 

επηκφξθσζεο απφ ηνλ απφθνηην, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ 

ρψξν απηφ, ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ πνηθίισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο εξγαδνκέλνπο θ.ιπ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηηο δνκήζεηο ηεο δεχηεξεο 

θνηηήηξηαο θαη ελφο επφπηε, απαξαίηεηε θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απαζρφιεζε ζε αλάινγε ζέζε Τπεπζχλνπ Δθπαίδεπζεο ελφο Ννζνθνκείνπ είλαη ε 

ηδηφηεηα ηνπ Ννζειεπηή. 
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Καζψο δελ παξνπζηάζηεθε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ Φνηηεηψλ θαη 

Οξγαλσηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο Μέληνξεο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ 

νη εξγνδφηεο,  θαη εμαηηίαο ηνπ πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ Μεληφξσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ην 

κφλν πνπ ζα επηζεκάλνπκε ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη σο πξνο ηηο γλψζεηο απφ ηνπο 

Μέληνξεο αλαθέξνληαη νη γλψζεηο ζηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ζηηο 

Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φπσο θαη απφ ηνπο Φνηηεηέο θαη Οξγαλσηέο, ελψ σο 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ θαη –επηπιένλ απηψλ πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο θαη νξγαλσηέο- νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

θξηηηθήο ζθέςεο, θαζψο θαη ην αίζζεκα πξσηνβνπιίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ζε 

ηκήκαηα ΑΑΓ επηρεηξήζεσλ, νη γλψζεηο νη νπνίεο πξνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο 

Φνηηεηέο φζν θαη ηνπο Οξγαλσηέο σο απαξαίηεηεο αθνξνχλ ηφζν ηα εμεηδηθεπκέλα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γηνίθεζεο  Δπηρεηξήζεσλ, Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Φπρνινγίαο θαη Οξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ, 

φζν θαη ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Φηινζνθίαο, ελψ σο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο θπξίσο: α) ην αίζζεκα 

πξσηνβνπιίαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, επειημίαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο κε 

κία „δέζκεπζε‟ πξνο ηνλ νξγαληζκφ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν 

πξνο πξνζσπηθφ φθεινο φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ, β) νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θπξίσο ηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο θαη γ) νη 

κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε εθπαίδεπζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα καζαίλνπλ «πψο λα καζαίλνπλ». 

Καζψο δελ εθθξάζηεθαλ ζαθείο απφςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ Μεληφξσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν, θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο Φνηηεηψλ, 

ησλ Οξγαλσηψλ θαη ησλ Μεληφξσλ. 

ε φ,ηη αθνξά ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα ππνεξσηήκαηά ηνπ:  

2.4. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

2.4.1. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο; 
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2.4.2. Τπάξρνπλ πξνηάζεηο εκπινπηηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

Οη πξνηάζεηο ησλ Μεληφξσλ, ησλ Φνηηεηψλ θαη ησλ Οξγαλσηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αθνξνχλ ηα εμήο ζεκεία:  

1. Αχμεζε ησλ σξψλ ΠΑ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ή θαηάξγεζε ησλ καζεκάησλ 

ζην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ ή ελαιιαθηηθά δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ζε 

κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζπλερή παξνπζία ηνπ θνηηεηή ή ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξαθηηθήο ζηνλ ίδην θνξέα θαη γηα ηα δχν εμάκελα ζπνπδψλ, κε ζηφρν ηελ 

απνθιεηζηηθή ή νπζηαζηηθφηεξε εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θνξέα ή ε αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο „ζπαζηήο‟, δηάξθεηαο δχν εμακήλσλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, απφ έλαλ εληαίν θχθιν κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, κεηά ην πέξαο 

ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, θαηά ην πξφηππν ησλ Αλσηάησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ), θάηη πνπ ζα απαηηνχζε κηα δνθηκαζηηθή 

εθαξκνγή. 

2. ε επίπεδν Οξγάλσζεο, ε αμηνιφγεζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο 

επφπηεο θαη ηνπο Μέληνξεο γηα θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε, ε αμηνιφγεζε ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο θνξείο πξνο ην Σκήκα θαη ε θαιχηεξε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζα απφ ηε 

δηνξγάλσζε κίαο Ζκεξίδαο ή ελφο πλεδξίνπ. Ζ θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ, Φνηηεηψλ, Μεληφξσλ θαη Οξγαλσηψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία ελφο Γηθηχνπ θνξέσλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη θνηηεηψλ θαη ηελ 

δηεμαγσγή Ζκεξίδαο ή πλεδξίνπ θάζε έλα ή δχν ρξφληα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κε ζηφρν αθελφο ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ησλ 

θνξέσλ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηελ αλαλέσζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ησλ θνξέσλ θαη ηνλ θαηάιιειν εκπινπηηζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε αληηθείκελα ζπκβαηά κε ηελ πξαγκαηηθή αγνξά 

εξγαζίαο.  

3. Βειηίσζε ησλ πλαληήζεσλ Αλαηξνθνδφηεζεο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

ηειηθήο γξαπηήο εξγαζίαο απφ κία αλαιπηηθφηεξε θαη ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε 

ζην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο, ηε κείσζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο (π.ρ. 

απφ 5 ζε 3), ηελ αχμεζή ηνπο, ηελ παξνπζίαζε ελφο θνξέα ζε θάζε ζπλάληεζε θαη 

ηέινο ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε φζνλ αθνξά ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ.  
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4. Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ επνπηψλ-θνηηεηψλ 

φζν θαη κεηαμχ Μεληφξσλ-θνηηεηψλ θαη Μεληφξσλ-επνπηψλ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

ρξφλνπ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επφπηεο, ηε ζπλέρηζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ΗΗ ζηνλ 

ίδην θνξέα θαη ηελ αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηνπο 

Μέληνξεο.  

5. Γηεχξπλζε ησλ θνξέσλ γεληθά κε κία πξνζσξηλή ‘ζηξνθή’ πξνο ηδησηηθνχο 

θνξείο, εμαηηίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο θαη ζε κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, αχμεζε ησλ θνξέσλ πκβνπιεπηηθήο, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαζεψξεζε 

θάπνησλ θνξέσλ –θπξίσο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα θαιχπηνπλ 

ηηο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ κε ηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο- κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ησλ πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ θαη εκπινπηηζκφ ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ θνηηεηψλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ ζε έλαλ επξσπατθφ θαη 

έλαλ κε θπβεξλεηηθφ Οξγαληζκφ, φπσο ην Cedefop, ε Γηεζλήο Ακλεζηία, νη Γηαηξνί 

ηνπ Κφζκνπ, νη Γηαηξνί ρσξίο χλνξα, ε Greenpeace.  

πγθξίλνληαο ηηο απφςεηο Οξγαλσηψλ, Μεληφξσλ θαη Φνηηεηψλ, θαίλεηαη φηη 

νη Οξγαλσηέο πξνηείλνπλ αθελφο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο „ζηξνθήο‟ πξνο θνξείο 

θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζε πνηθίια επηζηεκνληθά πεδία (π.ρ. 

Υξεκαηννηθνλνκία, Δθπαίδεπζε, Σνπξηζκφο, Σξφθηκα) θαη αθεηέξνπ επηζεκαίλνπλ 

ηελ επηθαηξφηεηα πνπ ζα είρε ην „άλνηγκα‟ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Σκήκαηνο θαη πξνο 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη άιινπο θνξείο, φπσο ΓΔΚΟ θαη ΝΠΗΓ. 

Οη Μέληνξεο (10 ζε αξηζκφ, πνζνζηφ 50%), απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνηείλνπλ 

θνξείο θαη ηδξχκαηα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ (π.ρ. ην Κέληξν ΔΡΓΑΝΖ, Κέληξα 

Φπρηθήο Τγείαο, ην Δ.Κ.Κ.Α, ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ), θαζψο θαη ΜΚΟ (π.ρ. 

ΑΡΗ, PRAXIS). Αμηφινγν ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά 

νη νξγαληζκνί: Δ.Κ.Κ.Α., ηα Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ, ε 

PRAXIS, ην ΗΠΟΓΔ, κε ηνπο νπνίνπο ην Σκήκα δελ είρε πνηέ αλαπηχμεη ζπλεξγαζία. 

Παξάιιεια γίλεηαη κηα αλαθνξά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Μεληφξσλ (17 Μέληνξεο, 

68%) ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα. ηνπο λένπο θνξείο πνπ 

πξνηείλνληαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Κνιιέγηα. Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα Σκήκαηα 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηα ΚΔΤΠ-ΓΡΑΔΠ, Δηαηξείεο 

πκβνπιεπηηθήο, ηα Ννζνθνκεία θαη ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ & 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΠΟΓΔ) απφ έλαλ Μέληνξα. 
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Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ είλαη φηη νη 

δεχηεξνη δελ θάλνπλ θακία δηάθξηζε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, αιιά 

αλαθέξνπλ θαηεγνξίεο θνξέσλ, φπσο ήδε αλαθέξακε (π.ρ. θνηλσληθνχο θνξείο, 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο) ή πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο. 

Σέινο, απφ ηνπο θνξείο πνπ πξνηείλνπλ νη Φνηηεηέο, λέεο πξνηάζεηο 

εκπινπηηζκνχ απνηεινχλ νη θνξείο: 1.Οξγαληζκνί έληαμεο, ζπκβνπιεπηηθήο (π.ρ. 

Κέληξν Πξφιεςεο «ΔΛΠΗΓΑ», 2. Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο, 3. Νπρηεξηλά ζρνιεία 4. ΓΔ ζε κεηνλεθηηθέο νκάδεο (ΓΔ 

θπιαθψλ) θαη 5. ΔΛΚΔΓΔ Κέληξν Σερλνινγίαο & ρεδηαζκνχ. 

7. Υξεκαηνδφηεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ην Παλεπηζηήκην θαη  

8. Γεκηνπξγία Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ έγθαηξε 

θαη επαξθή ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ην πιαίζην, ηνλ ζθνπφ, ηηο 

ζπλζήθεο πινπνίεζεο, ηε κεζνδνινγία ηεο θ.ν.θ. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ε πξνζθνξά ζεκηλαξηαθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ πξνζνκνίσζεο, κέζα απφ πξνβνιή 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. εηθνληθή εθπαίδεπζε κε DEMO, φπσο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Οη πξνηάζεηο ησλ Μεληφξσλ, ησλ Φνηηεηψλ θαη ησλ Οξγαλσηψλ γηα ηε 

εκπινπηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αθνξνχλ ηα εμήο ζεκεία: 

Μέξνο ησλ Δπνπηψλ πξνέβε ζε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο γηα ην Πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη αληίζηνηρα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ρσξίο λα 

δηαηππψζεη πην ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο,  φπσο ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ 

ζηα άκεζα ζρεηηδφκελα, ζηα έκκεζα ζρεηηδφκελα θαη ππνζηεξηθηηθά θαη ηα θαζφινπ 

ζρεηηδφκελα κε ηελ θαηεχζπλζε καζήκαηα θαη ε εγθαηάζηαζε κίαο «θαιήο 

πξαθηηθήο» ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πνπ «αθνπγθξάδεηαη» θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

Οη πξνηάζεηο εκπινπηηζκνχ πνπ πξνβάιινληαη απφ ην άιιν κέξνο ησλ 

Οξγαλσηψλ θαη κέξνο ησλ Φνηηεηψλ αθνξνχλ ζε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ηελ ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ Παηδαγσγηθή, ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη Μάζεζε Δλειίθσλ, ηε πκβνπιεπηηθή, Φπρνινγία, ηνλ 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ, ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ηελ 

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ, εθφζνλ ζηφρν απνηειεί ε επέθηαζε ζε 

άιινπο επξχηεξνπο νξγαληζκνχο, φπσο Σξάπεδεο, επηρεηξήζεηο θιπ, αιιά θαη ζηε 
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Φηινζνθία θαη ηελ Κνηλσληνινγία, θαζψο απνηειεί ζχγρξνλε ηάζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

Τπεχζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο λα πξνηηκνχλ λα αλαζέηνπλ ηε 

Γεληθή Γηνίθεζε ζε άηνκα κε κία ηέηνηα επξεία ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

θαη φρη ζε ηερλνθξάηεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Φνηηεηέο, δελ είλαη επαξθείο νη 

γλψζεηο πνπ απνθηψληαη απφ ην Σκήκα ζην πεδίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ην κάζεκα «ρεδηαζκφο θαη Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ» ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ ηξία (ή αθφκε θαη ηέζζεξα) δηαθνξεηηθά καζήκαηα: έλα κάζεκα 

ρεδηαζκνχ, έλα δεχηεξν Τινπνίεζεο θαη έλα ηξίην Αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεπξέο θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

 

8.2. πδήηεζε  

Όπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο έξεπλαο φζν θαη απφ ηηο 

δηαπηζηψζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, ε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ θαηεχζπλζε πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηειεί παξάδεηγκα ελζσκαησκέλνπ ζην Πξνπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία (worθ-based 

learning program) ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη 

ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο. Χο ελζσκαησκέλν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο αθνινπζεί 

ην δηθφ ηνπ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηεο Καηεχζπλζεο, ηφζν σο πξνο ηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο, αιιά θαη σο 

πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ην πεξηερφκελν. Έηζη, ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο πεξηιακβάλνληαη ν ζθνπφο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ν 

ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο, έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά έλα δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαδφκελσλ αηφκσλ, 

απνηεινχκελσλ απφ ηνπο Οξγαλσηέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ Τπεχζπλν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ηνπο επφπηεο – κέιε ΓΔΠ, ηα κέιε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ Δξγαζηεξηαθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαη ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ην εθαξκνδφκελν 

κνληέιν πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη εθείλν ηνπ Μέληνξα, κε βάζε ην νπνίν ν 

αζθνχκελνο θνηηεηήο, κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ηνπ έκπεηξνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ Μέληνξα, αζθείηαη ζηε κεηαθνξά θη εθαξκνγή ηεο ζεσξεηηθήο 

αθαδεκατθήο γλψζεο ζηελ πξάμε θαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζε δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο 

θαη ζηάζεηο απαξαίηεηεο γηα θάζε επαγγεικαηία. ε φ,ηη αθνξά ην Οξγαλσηηθφ 

ζρήκα, απηφ θαίλεηαη φηη ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε θαη ζπλεξγαζία ελφο δηθηχνπ 
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εμεηδηθεπκέλσλ αηφκσλ, πνπ ζρεδηάδνπλ, ζπληνλίδνπλ, παξαθνινπζνχλ, αμηνινγνχλ 

ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

ηνπο άζθεζεο, πξνυπφζεζε πνπ  είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Όπσο δηαθάλεθε απφ ηηο αλαιχζεηο, εμαηηίαο ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο πνπ 

έρνπλ ηφζν νη πλαληήζεηο Αλαηξνθνδφηεζεο φζν ε εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

ηειηθψλ εξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο αιιά θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ Σκήκαηνο γεληθφηεξα, ζεσξείηαη φηη 

απηά ηα δχν ζηνηρεία απνηεινχλ δχν αθφκε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο. Ο θξίζηκνο 

ξφινο πνπ έρνπλ νη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο ηφζν ζηελ ζχλδεζε θαη αλάδεημε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο ζεσξίαο κε ηελ εξγαζηαθή πξάμε φζν θαη γηα 

ηελ πξνζθνξά ηεο δπλαηφηεηαο γηα αλαζηνραζκφ θαη επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 

πξνβάιιεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Απγεηίδνπ, 2007). Δπίζεο, ε αμία πνπ έρεη ε 

εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ησλ 

αλαηνθνδνηηθψλ ζπλαληήζεσλ, εμαηηίαο ηεο επθαηξίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο γηα άζθεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ παξνπζίαζεο ζε θνηλφ 

αλαδεηθλχεηαη ζε άιιεο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο πξνθνξηθέο 

παξνπζηάζεηο απνηεινχλ έλαλ πξνηεηλφκελν απφ ηνπο απνθνίηνπο ηξφπν αλάπηπμεο 

ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εξγαζίαο 

ζε νκάδεο (Crebert et al., 2004). 

Μηιψληαο εηδηθφηεξα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κέζσ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηειείηαη ε «θνηλσληθή» 

απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ ζηαδηαθή έληαμε ησλ 

απνθνίησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο, κέζα απφ ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ζεκαληηθά «θνηλσληθά ζπζηήκαηα, 

φπσο είλαη ε αγνξά εξγαζίαο, ε επαγγεικαηηθή ηεξαξρία, ε γεληθφηεξε θνηλσληθή 

νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, νη δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε 

νξγάλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο» (Παηηληψηεο, 2004: 518). Μάιηζηα, κέζα 

απφ ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ην ζχζηεκα απαζρφιεζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ επηηειείηαη κέζσ 

ηεο ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο, εληζρχεηαη ε θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνηλσλία, εληζρχνληαο, 



329 

 

έηζη, αθελφο ηνλ απνινγηζηηθφ ηνπ ξφιν (accountability) θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, ηε θαηά ην δπλαηφλ κείσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ γηα ηελ θνηλσλία, ηνπο λένπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη ηεο 

πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ ζηε ρψξα καο. 

ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, σο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

νξίδνληαη: α) ε πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ, β) ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα, γ) ε επηινγή θαη 

ζπλεξγαζία κε θνξείο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν είλαη ζπκβαηφ κε ην αληηθείκελν 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

θαηάιιεινη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, δ) ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζεηξάο ζπλαληήζεσλ 

αλαηξνθνδφηεζεο αλά εμάκελν θαη ε) ε εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο 

εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ. Μάιηζηα νη δχν ηειεπηαίνη 

παξάγνληεο θξίλνληαη ηφζν αλαγθαίνη, ψζηε θηάλεη λα απνηεινχλ ηειηθά δχν αθφκε 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ, αλαθνξηθά ηφζν κε ηελ έγθαηξε θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ 

θνξέσλ φζν θαη ηελ κεηέπεηηα θαη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο Οξγαλσηέο θαη ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία θαη αλαηξνθνδφηεζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πξνβάιιεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο σο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

πινπνίεζεο (Γάζηνπ θαη ζπλ., 1995; Μπνχγιαο, 2008). 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ, λα γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Μεληφξσλ είηε απφ 

ηνπο Οξγαλσηέο είηε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, είλαη θαιφ λα πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο επηθνηλσλία 

κεηαμχ Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ ή ε ελεκέξσζε Μεληφξσλ θαη πξντζηακέλσλ ησλ 

θνξέσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Οδεγνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο70, ν νπνίνο 

ζπληζηά νπζηαζηηθά ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη γηα πξψηε 

θνξά ζπληάρζεθε ην Μάην ηνπ 2012 σο απνηέιεζκα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη δηά βίνπ κάζεζε 2007-2013» (ΔΠΑ).  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο θαίλεηαη λα ππάξρεη ηαχηηζε ησλ ιφγσλ 

ζεζκνζέηεζεο, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ ζθνπνχ απφ ηελ κηα πιεπξά ηεο 

                                                             
70 Ο επηθαηξνπνηεκέλνο Οδεγφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016 βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://www.uom.gr/media/docs/ekp/EKP-odigos-praktikis-askisis-2015-2016.pdf 

ttp://www.uom.gr/media/docs/ekp/EKP-odigos-praktikis-askisis-2
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ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε απφ απηή, πνπ ζπλνπηηθά ζπλίζηαληαη: α) 

ζηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ επαθή ησλ θνηηεηψλ 

κε ην επαγγεικαηηθφ πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο, πκβνπιεπηηθήο Δλειίθσλ θαη Γηά βίνπ 

Μάζεζεο, γ) ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε, γ) ηελ 

απφθηεζε θαη αλάπηπμε εθ ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ςεθηαθήο 

ηθαλφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο ζηε ρξήζε μέλσλ γισζζψλ, ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηνπ αηζζήκαηνο πξσηνβνπιίαο, δ) ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηειεηνθνίησλ, ηφζν αλέξγσλ φζν θαη εξγαδνκέλσλ κε ηελ 

πξνζθεξφκελε δπλαηφηεηα πξφγεπζεο ηνπ ρψξνπ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο, ηε ράξαμε ή 

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ε) ηε βειηίσζε ελ 

γέλεη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε δηεχξπλζε ησλ αληηιήςεσλ, επαθψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη 

πξννπηηθψλ θαη ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ απνθνίηνπ.  

Βέβαηα, ηα νθέιε δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο θνηηεηέο, αιιά φινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο, δειαδή ηνλ θνξέα αιιά θαη ηνλ Μέληνξα πξνζσπηθά θαη γεληθφηεξα 

θαη ηνπο πνιίηεο σο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ. 

Χο πξνο ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ππάξρεη έλα επξχηαην δίθηπν 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ κε πνιππνίθηιν πεδίν δξάζεο θαη αληηθείκελν είηε ακηγψο 

εθπαηδεπηηθφ ή ζπκβνπιεπηηθφ ή ζπλδπαζκνχ ησλ δχν, θαζψο θαη πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλν, φπσο ην γξαθείν εθπαίδεπζεο ελφο Ννζνθνκείνπ, ην ηκήκα 

Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο ή έλα εξεπλεηηθφ θέληξν. Ζ 

ζεκαληηθή πξψηε επαθή κε ηνλ κειινληηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ε παξάιιειε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξνβάιιεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο 

(Γάζηνπ θ. ζπλ., 1995; Καλάθεο, 1996; Πνχινπ & Υαλησηάθεο, 2006; Απγεηίδνπ, 

2007; Ληαθνπνχινπ, 2012). 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη αθελφο νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο απέθηεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηέζζεξηο εθ ησλ νθηψ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηε 

Γηά βίνπ Μάζεζε ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο, θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο θαη αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη νπνίεο, ζχκθσλα 

κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, είλαη «αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε, ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 
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απαζρνιεζηκφηεηα ζε κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο»  (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007: 3) θαη 

ζπληζηνχλ ην παξάξηεκα ηεο χζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 2006, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2006/L394.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ 

εξγνδνηψλ (απφςεηο Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ) ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, 

πέξαλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζην αληηθείκελν γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εμάζθεζε θάζε επαγγέικαηνο, είλαη αλαγθαία απφ ηελ πιεπξά ησλ απνθνίησλ ε 

θαηνρή ησλ πέληε εθ ησλ νθηψ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε
71

 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

1. Ζ επηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο ηεο 

ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηελ θαηνρή δεμηνηήησλ, φπσο απηέο 

ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2007: 5). Ζ ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε μέλεο γιψζζεο επηζεκαίλεηαη 

απφ κία θνηηήηξηα σο βαζηθή θαηά ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ πξνυπφζεζε 

απαζρφιεζεο, ρσξίο, σζηφζν, νη Μέληνξεο ή νη Οξγαλσηέο λα ηελ επηζεκαίλνπλ, ελψ 

ε ελ γέλεη ηθαλφηεηα ππέξβαζεο ησλ ζηεξενηχπσλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο 

αλεθηηθφηεηαο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα αλαγλσξίδνληαη σο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα 

ηνπο θνηηεηέο, ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο φζν θαη απφ ηνπο Οξγαλσηέο.  

2. Ζ ςεθηαθή ηθαλφηεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη θξηηηθφ πλεχκα, 

δεκηνπξγηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα έξεπλαο, επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθηεζείζαο πιεξνθνξίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007: 7). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα αλαγλσξίδεηαη σο αλαγθαία, ηφζν απφ ηνπο θνηηεηέο φζν θαη 

απφ ηνπο Οξγαλσηέο, γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ ζε 

φιεο ηηο αλαθεξφκελεο δπλεηηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο σο ζηειερψλ ζε θνξείο 

Δθπαίδεπζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Δλειίθσλ, ζε γξαθεία εθπαίδεπζεο λνζνθνκείνπ 

θαη ζην ηκήκα ΑΑΓ επηρείξεζεο, θπξίσο φκσο αλαγλσξίδεηαη σο αλαγθαία γηα ην 

επάγγεικα ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηνπ ζηειέρνπο ζε θνξέα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

θαζψο ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο, αλαδήηεζεο, θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη 

                                                             
71 Οη ππφινηπεο ηξεηο είλαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα, ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

βαζηθή ηθαλφηεηα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία θαη ε πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, Βαζηθέο Ηθαλφηεηεο γηα ηε Γηά βίνπ Μάζεζε. Έλα Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, 2006: 4, 

6, 12). 
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πξφζθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θχζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο θαη βαζηθή δεμηφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ.  

3. Οη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα αλαδεηά θαη λα επηδηψθεη ηε κάζεζε κέζα απφ ηελ θαηνρή ηεο ηθαλφηεηαο 

νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε θηλήηξσλ θαη απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ επηδίσμε ηεο 

κάζεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ελψ ην λα καζαίλεη θαλείο «πψο λα καζαίλεη» 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο, αιιά θαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

αλαδήηεζεο ζπκβνπιψλ, πιεξνθφξεζεο θαη ζηήξημεο. Σέινο, κε ηηο κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ζπλδέεηαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007: 8). Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο 

δεμηφηεηαο αλαγλσξίδεηαη αθελφο σο ζεκαληηθή αιιά θαη ζεσξείηαη φηη θαιιηεξγείηαη 

σο έλα βαζκφ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Οξγαλσηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Δπίζεο, νη Μέληνξεο 

ζρεδφλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλαθέξνπλ ηελ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο σο πνιχ 

ζεκαληηθή θαη αλαγθαία γηα έλαλ απφθνηην, ελψ επηζεκαίλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο αιιά θαη ε εμάζθεζε ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή ζε ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θάησ απφ πίεζε. Σν παξαπάλσ γεγνλφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε 

έξεπλεο πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ αλψηεξσλ 

ιεηηνπξγηψλ ζθέςεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρία ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν 

θαιιηεξγνχληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο (Costley, 2007). 

4. Οη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο, δηαπξνζσπηθέο δηαπνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε, θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη βνεζνχλ λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά θαη 

επνηθνδνκεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή θαη ζηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ. πγθεθξηκέλα, ζπλίζηαληαη ζηηο δεμηφηεηεο επνηθνδνκεηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ζε θιίκα 

εκπηζηνζχλεο, ηε ζπλεξγαζία, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2007: 8). Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ 

αλαγλσξίδεηαη αθελφο σο αλαγθαία θαη αθεηέξνπ ζεσξείηαη φηη θαιιηεξγείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο, θαηά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ, ησλ Οξγαλσηψλ 
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θαη ησλ Μεληφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. ηελ πεξίπησζε 

δε ηνπ ζπκβνχινπ ζεσξνχληαη σο νη ζεκαληηθφηεξεο θαη ζα πξέπεη λα απνθηψληαη 

κέζα απφ ηελ άζθεζε. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, εάλ αλαινγηζηνχκε φηη 

νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ ηε βάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ (Crebert et al., 2004). 

5. Σν αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξνληαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κεηαηξέπεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε δξάζε, ελψ πεξηιακβάλεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αλάιεςε ξίζθνπ, ηελ ελεξγφ 

ζηάζε θαη ηελ πξνζήισζε ζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, ηελ εγεηηθή ζηάζε, ηελ 

ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ αλεμαξηεζία θαη 

θαηλνηνκία ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή, ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ αιιά θαη 

ηελ επίγλσζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2007: 11). Ζ ηθαλφηεηα απηή θαιιηεξγείηαη ζηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο θαηά ηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζε απηή, ελψ 

αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ ηφζν απφ 

ηνπο Οξγαλσηέο φζν θαη απφ ηνπο Μέληνξεο, ηδηαίηεξα δε κάιηζηα ζε ζέζεηο 

ζηειερψλ ηκεκάησλ Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Σέινο, πέξαλ ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε 

φηη φινη νη εκπιεθφκελνη, ηφζν νη Οξγαλσηέο θαη νη Μέληνξεο φζν θαη νη Φνηηεηέο 

θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ε ζπλέπεηα, ε σξηκφηεηα, ε επζπλεηδεζία, ε 

ππεπζπλφηεηα, ν ζεβαζκφο, ε ππνκνλή, ε επηκνλή, ε πξνζπκία, ην ελδηαθέξνλ θαη 

έλα είδνο ΄δέζκεπζεο‟ πξνο ηνλ νξγαληζκφ γηα θάζε εξγαδφκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ θνηηεηή αξρίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο.  

Άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηηο απνθηεζείζεο εκπεηξίεο απφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαίλεηαη φηη είλαη θαη νη 

δπλαηφηεηεο κειινληηθήο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο 

εξγαζίεο, κε κία επηπιένλ κνξθή ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηκφξθσζεο σο πξνυπφζεζε, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πεξίπησζε απαζρφιεζεο ζην γξαθείν 

εθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ, θαη κε ππαξθηή ηαπηφρξνλα ηελ άπνςε πεξί κε 

ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο ηνπ απνθνίηνπ ζε αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο ρσξίο ηελ 
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παξάιιειε ηδηφηεηα ηνπ Ννζειεπηή ή θάπνηνπ άιινπ επαγγέικαηνο ηνπ θιάδνπ 

πγείαο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αθνξνχλ 

αθελφο ηελ αχμεζε ησλ σξψλ πξαθηηθήο θαη ηελ νξγάλσζή ηεο ζε άιιε βάζε πνπ ζα 

πξνζνκνίαδε κε ην κνληέιν πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ΑΣΔΗ σο ζπκπαγνχο, εληαίαο θαη 

ζα ζπλεπαγφηαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε πξαθηηθή άζθεζε, ε νπνία πξνθαλψο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ, ψζηε λα 

μεπεξαζηνχλ νξγαλσηηθήο θχζεο δπζθνιίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάιιειε 

πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. 

Ζ πινπνίεζε κίαο εληαίαο κνξθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηά ην πξφηππν ησλ 

Αλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ) ζα απαηηνχζε έλαλ πνιχ 

θαιφ ζρεδηαζκφ θαη κηα δνθηκαζηηθή εθαξκνγή. Ζ αχμεζε ησλ σξψλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο πξνέθπςε σο πξφηαζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε βειηίσζε νξηζκέλσλ αδπλακηψλ 

ηεο θαη απφ άιιεο ειιεληθέο έξεπλεο (Γάζηνπ θ. ζπλ. 1995). 

Σν νξγαλσηηθφ πξφβιεκα ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζα ιέγακε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη δελ 

πθίζηαηαη, θαζψο έρνπλ νξηζηεί δχν εκέξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηελ εβδνκάδα 

(Σξίηε θαη Πέκπηε), θαηά ηηο νπνίεο δελ πξνζθέξνληαη ζεσξεηηθά καζήκαηα γηα ηνπο 

ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο πνπ πινπνηνχλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, νπφηε νη θνηηεηέο 

απεξίζπαζηνη επηζθέπηνληαη ηνπο θνξείο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηηο εκέξεο απηέο νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

παξαθνινπζήζνπλ θάπνην κάζεκα πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιάμνπλ ηηο εκέξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη λα επηιέμνπλ δχν εκέξεο ειεχζεξεο 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ.  

Άιισζηε ε κεηαθίλεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ 

πνπδψλ ρξεηάδεηαη κειέηε, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ηνπ ζπλνιηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ αιιά θαη ηελ απνηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζα είρε κηα ηέηνηα αιιαγή. Έλαο άιινο ηξφπνο αχμεζεο ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ έληαμε ελφο πξψηνπ θχθινπ 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζε κηθξφηεξν έηνο, π.ρ. ζην γ‟ έηνο ζπνπδψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε 

άιια παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, κε πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζεηξάο επηζθέςεσλ ζε 

επηιεγκέλνπο θνξείο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηεο θαηεχζπλζεο, φπσο ζην Cedefop, 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κεγάινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο δηά βίνπ 
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κάζζεεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, επηρεηξήζεηο, θνξείο νη νπνίνη πξνηάζεθαλ απφ φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο σο άιινη θαηάιιεινη θνξείο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη άθξηηα λα ζηξαθνχκε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

θαζψο κπνξεί θαη ν δεκφζηνο λα πξνζθέξεη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ ζέινπκε ζην 

αληηθείκελν πνπ ζέινπκε. 

Αθφκε, γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζα ήηαλ θαιφ λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν θνηηεηψλ, απνθνίησλ θαη 

θνξέσλ θαη θάζε έλα κε δχν ρξφληα λα πξαγκαηνπνηείηαη κία Ζκεξίδα ζηελ νπνία ζα 

ππάξρεη δπλακηθή ζρέζε θαη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, ησλ απνθνίησλ 

θαη ησλ εξγνδνηψλ θη έηζη λα αλαηξνθνδνηείηαη θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ 

Σκήκαηνο κε ζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αληίζηνηρα νη 

Μέληνξεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, πξνθχπηεη αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κε πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά 

θαη καζήκαηα Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο, Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, θαη ηέινο πεξηζζφηεξα καζήκαηα Κνηλσληνινγίαο θαη 

Φηινζνθίαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, θαη δεδνκέλνπ φηη θχξην αληηθείκελν 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο, θαη θπξίσο ε πινπνίεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 

θελφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζε φ,ηη αθνξά ην πεδίν απηφ, ην θαιχπηεη ελ κέξεη 

ην θελφ απηφ ε πξαθηηθή άζθεζε δηακέζνπ ησλ Αλαηξνθνδνηηθψλ πλαληήζεσλ, 

εθφζνλ αζθεί ηνπο θνηηεηέο ζην αληηθείκελν απηφ: αλαθαινχλ ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ, πηζαλψο „επηζηξέθνπλ‟ ζηε ζεσξία θαη εθαξκφδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο πεξί ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξάμε.  

Ζ ζπκβνιή πνπ είρε ε αμηνιφγεζε, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ, σο 

δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, έρεη αλαδεηρζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο, 

φζν ειιεληθέο φζν θαη δηεζλείο. Ζ ίδηα ε αμηνιφγεζε είηε απνηέιεζε ην εθαιηήξην 

εκπινπηηζκνχ, βειηίσζεο θαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηα επφκελα αθαδεκατθά έηε (Καλάθεο, 

1996), είηε αλέδεημε ηελ αμία πνπ έρεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 



336 

 

κάζεζεο ζε έλα κνληέιν πεξηζζφηεξν δηαδηθαζίαο (process model) παξά ζε έλα 

κνληέιν ζηφρσλ (objectives model) (Bates, 2008; Burke, Jones & Doherty, 2005).Ο 

ελεξγφο ξφινο ησλ θνηηεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κέζα απφ ηελ ηήξεζε 

εκεξνινγίνπ θαη άζθεζεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξψην 

βήκα (Boud & Falchikov, 2006).  

Γεληθφηεξα, ε ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηε ζχλδεζε 

κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν 

ησλ ζπνπδψλ, ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο αιιά θαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

δνκηθψλ νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

απαζρνιεζηκφηεηαο, φπσο νη επηθνηλσληαθέο, νη δηνηθεηηθέο, νη δηαπξνζσπηθέο θαη νη 

δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο, έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Rickard, 2002). 

Σέινο, ε αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

απνθνίησλ (graduate attributes) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

ρηίδνληαη κέζσ ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (basic abilities), ηηο αηνκηθέο 

ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο (individual functional abilities), ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο κεηαθνξάο θαη ελζσκάησζεο ηεο γλψζεο ζηελ πξάμε ( skills and abilities 

to transfer and integrate knowledge into practice) πξνβάιιεηαη σο κία 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα έπξεπε λα ελζσκαησζεί ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ (Barrie, 2007). 

 

8.3. Πξσηνηππία, πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο 

Γπξίδνληαο, ινηπφλ, πίζσ, ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, βιέπνπκε φηη έρνπλ 

απαληεζεί ηα ηέζζεξα επξχηεξα θαη ηα δεθανθηψ επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Δπηπιένλ, απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη φιε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε πξνθχπηεη φηη έρνπλ επηηεπρζεί νη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο:  

1. Έρνπλ δηεξεπλεζεί θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί ζπγθξηηηθά νη απφςεηο φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ γηα ην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο, δειαδή ησλ 

Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ γηα ζεκειηψδε δεηήκαηα, φπσο ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζθνπφο, ρξνληθή δηάξθεηα, ππνρξεσηηθφο 

ραξαθηήξαο, κνληέιν θαη νξγαλσηηθφ ζρήκα, αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο θαη 
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εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζίαο) θαη νη δηαδηθαζίεο σο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

πινπνίεζεο 

2. Έρνπλ δηεξεπλεζεί, ζην πιαίζην ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο πνπ πινπνηήζεθε θαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 

2010-2011 θαη 2011-2012 κε ζπλνιηθή δηάξθεηα 260 ψξεο ην θαζέλα, ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηηο ιεγφκελεο βαζηθέο 

απνθηεζείζεο ηθαλφηεηεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαζψο θαη ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

3. Σέινο δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξαθηηθή άζθεζε ηξνθνδνηεί 

ή κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε ζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ην 

ζπλνιηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο δηακέζνπ ηεο πα νη θνηηε΄ηε 

οέξρνληαη ζε επαθή κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Οη απαληήζεηο ζην εξψηεκα απηφ 

δελ ήηαλ ηφζν πινχζηεο φζν ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα. 

4. Μέζα απφ ηελ νιηζηηθή παξνπζίαζε ηφζν ησλ κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ηεο 

αμηνινγηθήο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ D. Stufflebeam θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003), θαζψο θαη κέζα  

απφ ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζία ζρεηηθψλ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ εξεπλψλ γηα ην πεδίν 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηελ εξγαζία, ε παξνχζα δηαηξηβή έρεη 

θαηνξζψζεη λα δηεπξχλεη ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο,  

Έηζη, επεηεχρζε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο ζην 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αμηνινγηθήο κειέηεο πεξίπησζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012.  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιηθφ 

πνπ ζπγθεληξψζεθε, είλαη γεγνλφο φηη αθελφο ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 
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ηνπο Μέληνξεο - ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κίαο 

επηρείξεζεο ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο ζ‟ εθείλν πνπ δηεξεπλνχζε ηηο 

απαηηνχκελεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ ζην αληίζηνηρν 

ηκήκα επηρείξεζεο δελ ήηαλ επαξθείο θαη αθεηέξνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρνπλ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξνπο Μέληνξεο ζε επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, θαζψο 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε σο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

Μέληνξεο δελ ήηαλ εθηθηή ε εξψηεζε γηα ηε δπλαηφηεηα απνδνρήο απνθνίηνπ σο 

ππεπζχλνπ εθπαίδεπζεο ζε Ννζνθνκείν ρσξίο ηελ θαηνρή πηπρίνπ ζηηο επηζηήκεο 

πγείαο. 

ε φ,ηη αθνξά ηα πξνζσπηθά βηψκαηα, θάλνληαο ηνλ πξνζσπηθφ 

αλαζηνραζκφ, ε θπξηφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζε ε εξεπλήηξηα ήηαλ ε 

αδπλακία ζπδήηεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο αλεπεξέαζηνη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ή ηνπνζεηήζεηο. Πάληνηε ζηφρνο ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ ε 

ζπγθέληξσζε ησλ αηνκηθψλ ζέζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 

ζπδήηεζε θαη αιιειεπίδξαζε ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο εξεπλήηξηαο πξνήιζε απφ ηνλ "πινχην" ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνέθπςαλ σο αληηζηάζκηζκα ηεο ηδηαίηεξα ρξνλνβφξαο θαη επίπνλεο 

δηαδηθαζίαο κέζσ επαγσγηθήο ζθέςεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηεγνξηψλ θαη αλαζεψξεζή 

ηνπο.  

 Ζ πξσηνηππία ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη επεδίσμε λα θαιχςεη ελ κέξεη ην 

θελφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε ζπλαθψλ ειιεληθψλ εξεπλψλ ζρεηηδφκελσλ κε 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηεχξπλζε θαη ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηεζλψο, ψζηε αθελφο λα 

απνηειέζνπλ έλα εληαίν θαη ζπκπαγέο ζχλνιν ε ζεσξεηηθή (αθαδεκατθή) κε ηελ 

πξαθηηθή (εκπεηξηθή) γλψζε θαη λα γεθπξσζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ην ράζκα κεηαμχ 

ζεσξεηηθήο (αθαδεκατθήο) θαη πξαθηηθήο (εκπεηξηθήο) γλψζεο θαη  αθεηέξνπ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ινγνδνζίαο ησλ ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ ηνπο 

θαζηζηνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα αθελφο αλαγθαία θαη αθεηέξνπ πξσηφηππε, 

ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή. Δπηπηιένλ, ε παξνχζα δηαηξηβή ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεζεί απφ άιια Σκήκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδνπλ 
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Πξαθηηθή Άζθεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

πινπνίεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Θα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ αλάπηπμεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, θαζψο 

θαη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπγθξηηηθά ζηνπο εξγαδφκελνπο-

απνθνίηνπο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
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 Η. Πίλαθαο αλνηρηψλ εξσηήζεσλ 

 

Άμνλεο Δξσηήζεηο Δπφπηεο Δθπαηδεπηηθ

φο - 

πλεξγάηεο 

Τπεχζπλνο Π.Α. Μέληνξεο Φνηηεηέο 

1 
Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ / Καηεχζπλζε 

πλερνχο Δθπαίδεπζεο 

        Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζνπ, ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ; Παξαθαιψ, 

αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ.  

 

Πνηνη είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη 

ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο; (αλαθέξαηε κέρξη 5 ζηφρνπο). 

 

        Πνηνη είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ νη 

ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο; (αλάθεξε κέρξη 5 ζηφρνπο). 

 

Καηά ηε γλψκε ζαο, ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη 

γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η (Π.Α.Η) θαη ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ (Π.Α.ΗΗ) ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) (δειαδή 

130 ψξεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ) είλαη 

επαξθήο;  

α) Ναη  

β) Όρη  

Δάλ φρη, Πφζνο ρξφλνο πηζηεχεηε 

φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε θάζε εμακήλνπ θαη γηαηί;  

        Πφζνο ρξφλνο πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

(Π.Α.); Οξηζκέλνη θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) ζεσξνχλ 

φηη ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ 

Π.Α. (130 ψξεο αλά εμάκελν) είλαη 

επαξθήο. Άιινη ζεσξνχλ φηη ν ρξφλνο 

απηφο δελ είλαη επαξθήο. Πνηα είλαη ε 

δηθή ζνπ άπνςε θαη γηαηί;  

 

 

Καηά ηε γλψκε ζαο, ε πξαθηηθή άζθεζε 

πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή; 

α) Ναη     

Αλ Ναη, γηαηί;……………………………… 

β) Όρη     

Αλ Όρη, γηαηί;…………………………… 

    Ζ Π.Α. είλαη 

ζεζκνζεηεκέλε σο 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

δηάξθεηαο δχν 

εμακήλσλ ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ 

  Πηζηεχεηε φηη ε πξαθηηθή 
άζθεζε 

  πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή;  

Ναη    Όρη    

    
Παξαθαιψ, 
αηηηνινγήζηε…………………

   Πηζηεχεηο φηη ε πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθή; 

 Ναη    Όρη   

 Παξαθαιψ, αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή 
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ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ 

(Πξαθηηθή Άζθεζε Η 

ζην Υεηκεξηλφ εμάκελν 

θαη Πξαθηηθή Άζθεζε 

ΗΗ ζην Δαξηλφ εμάκελν). 

Γηα πνην ιφγν 

ζεζκνζεηήζεθε σο 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα; 

Πνηεο αλάγθεο 

πηζηεχεηε φηη 

εμππεξεηεί ν ζεζκφο 

ηεο ππνρξεσηηθήο Π.Α.; 

…… ζνπ. 

 

 

Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ 
απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο Π.Α.; 
Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 
 

      - - 

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 
ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο Π.Α.; Αλ 
λαη, πνηα είλαη απηά;  
Πψο αληηκεησπίζαηε ηα πξνβιήκαηα απηά 
κέρξη ζηηγκήο; 
 

      - - 

Πφηε μεθίλεζε ε Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην 

εμήο Π.Α.) ζην Σκήκα ΔΚΠ; 

 

- -   - - 

Πνηα είλαη ε λνκνζεζία πνπ ηε δηέπεη; 

 
- -   - - 

Πνην είλαη ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο Π.Α.; 

 
- -   - - 

Πηζηεχεηε φηη ην ππάξρνλ νξγαλσηηθφ 

ζρήκα ηεο Π.Α. είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 
Π.Α.; 

α) Ναη  

β) Όρη  

Δάλ φρη, πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

? ?   - - 
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απνηειεζκαηηθφ; Θα είραηε λα πξνηείλεηε 

θάπνην άιιν ελαιιαθηηθά;  

 

1 

     Καηά ηελ άπνςή ζαο, επαξθεί ην   ππάξρνλ 
     πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο  
     πινπνίεζεο ηεο Π.Α.;  

              α) Ναη        

              β) Όρη        

Δάλ δελ επαξθεί, ηη ζα είραηε λα    
Π   πξνηείλεηε; 

         

2 

  

Κ   Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ 

     πξέπεη λα πινπνηείηαη: 

    α) ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα απφ ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε Η;  

Γ    Γηαηί…………………………………………… 

    β) ζηνλ ίδην;  

Γηαηί………………………………………… 

 

        Καηά ηε γλψκε ζνπ, ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ θνξέα απφ ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε Η; Γηαηί; 

 

Π  Πνηνη πηζηεχεηε φηη είλαη νη θαηαιιειφηεξνη 

     θνξείο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη  
     πεξηζζφηεξν ζηνλ ζθνπφ θαη ηηο  
     απαηηήζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

      Καηά ηε γλψκε ζαο, ν 

θνξέαο ζηνλ νπνίν 

ππεξεηείηε είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηελ ΠΑ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ΔΚΠ;    1  2  3  4  

5 

Γηα πνηνπο 

ιφγνπο;……………. 

……………………………

…………………….. 

   Γξάςε ηξεηο απφ ηνπο θνξείο ζηνπο  
   νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε απηφ ην  
   εμάκελν ε πξαθηηθή άζθεζε θαη θαηά 
   ηε γλψκε ζνπ αληαπνθξίλνληαη 
   πεξηζζφηεξν ζην ζθνπφ θαη ηηο απαηηήζεηο  
   ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

 

Κ   Καηά ηε γλψκε ζαο, ππάξρνπλ θάπνηνη  
     άιινη θνξείο, νη  

     νπνίνη ζα ήηαλ θαηάιιεινη γηα ηε  
     δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο 

      Πνηνη άιινη θνξείο πηζηεχεηε  
φηη είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

   Πηζηεχεηο φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη  
   θνξείο θαηάιιεινη γηα ηελ πξαθηηθή  

   ζαο άζθεζε;   
Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί; 
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     άζθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πλερνχο 

     Δθπαίδεπζεο; 
Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί; (αλαθέξαηε έσο 5). 

 

ΔΚΠ;  

(Παξαθαιψ αλαθέξαηε κέρξη 
πέληε θνξείο) 
 

 

Καηά πφζν ζεσξείηε νινθιεξσκέλε ηελ 

ελεκέξσζή ζαο απφ ην Σκήκα ΔΚΠ γηα ηηο 

πθηζηάκελεο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο (ζθνπφο, ζηφρνη, πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, αληηθείκελν, κεζνδνινγία θ.ιπ.);           

1  2  3  4  5    

      Παξαθαιψ αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο           
………………………………………………….. 

- - -      Κιεηζηή εξψηεζε 

Ζ ζπλεξγαζία ζαο κε ην Σκήκα ΔΚΠ ζην 

πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή;                    1 2 3 4 5         

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε:…………………… 

- - -   - 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε ζπλεξγαζία 

ζαο κε ηνλ επφπηε θαζεγεηή ηνπ /ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην θνξέα ζαο  1 2 3 4 

5        Παξαθαιψ, 

ζρνιηάζηε:…………………… 

 

- - -     Κιεηζηή εξψηεζε 

Ζ επηθνηλσλία ζαο κε ηελ νκάδα 

ππνζηήξημεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή;    

α) θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο (θαηά ηνλ κήλα 

επηέκβξην ή/θαη Φεβξνπάξην) 

    1  2  3  4  5         

β) θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο        

   1  2  3  4  5 

γ) κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

- - -      Κιεηζηή εξψηεζε 
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πξαθηηθήο άζθεζεο       

  1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε: …………………..        

 

   Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηηο 

   αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο  
   νπνίεο νη θνηηεηέο/-ηξηεο παξνπζηάδνπλ 
   εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα  
   ηεο Π.Α.; 

 

      - 1. Πηζηεχεηε φηη νη 

αλαηξνθνδνηηθέο 
ζπλαληήζεηο είλαη 
απαξαίηεηεο; Αλ λαη, γηαηί;  

2. Πψο θξίλεηε ηελ παξνπζίαζε 
ησλ εξγαζηψλ (σο 
δηαδηθαζία, σο εκπεηξία); 

3. Πηζηεχεηε φηη σθειεζήθαηε 
απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ (ηεο δηθήο ζαο θαη 
ησλ ζπκθνηηεηψλ/ηξηψλ 
ζαο); Αλ λαη, πνηα λνκίδεηε 
φηη είλαη ηα νθέιε απηά; 

4. Τπάξρνπλ ζεκεία πνπ ζαο 
δπζθφιεςαλ θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ή/θαη ηελ 
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 

ζαο; 
5. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 
πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Πξαθηηθήο Άζθεζεο; 
Παξαθαιψ, αηηηνινγήζηε ηελ 
άπνςή ζαο; 

6. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο 
γηα ηε βειηίσζε ησλ 
αλαηξνθνδνηηθψλ 
ζπλαληήζεσλ ή/θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο 
ησλ εξγαζηψλ; 
 

 - - - - Πηζηεχεηο φηη είλαη απαξαίηεηε ε 
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη αλ λαη, 
πνηα κνξθή ζα έπξεπε λα έρεη απηή;1  2  
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3  4  5 

………………………………………

……………… 

Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πηζηεχεηε φηη ηθαλνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα θαη γηαηί; 

 

- - -   Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζε ηθαλνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν θαη 

γηαηί; 

 

Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πηζηεχεηε φηη δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα θαη γηαηί; 

 

- - -   Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζε δπζθφιεςαλ θαη γηαηί; 

Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψζαηε γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηηξαο 

επηβάξπλε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκά ζαο;            

1  2  3  4  5      

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε……………………. 

- - -   - 

Δζείο πξνζσπηθά σθειεζήθαηε απφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ηνπ 

Σκήκαηνο ΔΚΠ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο 

άζθεζε;      1  2  3  4  5      

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………….. 

- - -   Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζε βνήζεζε ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν; Αλ λαη, ζε πνηνπο 

ηνκείο; 

Καηά ηε γλψκε ζαο, σθειήζεθε ν θνξέαο 

ζαο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ;             

1  2  3  4  5      

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………… 

- - -   - 

3 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε 

πνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο 

αζρνιήζεθε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα θαη ζε πνην 

βαζκφ;    

α) ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο;                

1  2  3  4  5         

    Γηαηί;…………………………………….. 

- - -   Κιεηζηή εξψηεζε 
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β) ηε ρξήζε κέζσ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο;                1  2  

3  4  5         

   Γηαηί;…………………………………….. 

γ) ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο 

ελφο πξνγξάκκαηνο;          1  2  3  4  5         

   Γηαηί;…………………………………….. 

δ) ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, αηνκηθή ε 

νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή);        1  2  3  4  5         

    Γηαηί;……………………………………… 

ε) Άιιν       1  2  3  4  5         

    Γηαηί;……………………………………… 

 

Καηά ηε γλψκε ζαο, ε πξαθηηθή άζθεζε 

βνήζεζε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα λα απνθηήζεη 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε:    

α) ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο;                

1  2  3  4  5         

   Γηαηί;………………………………………. 

β) ηε ρξήζε κέζσ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο;                 

1  2  3  4  5         

   Γηαηί;………………………………………. 

γ) ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο 

ελφο πξνγξάκκαηνο;          1  2  3  4  5         

   Γηαηί;………………………………………. 

δ) ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, αηνκηθή ε 

νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή);          1  2  3  4  5         

   

Γηαηί;………………………………………... 

ε) Άιιν          1  2  3  4  5         

- - -   Κιεηζηή εξψηεζε 
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   Γηαηί;………………………………………. 

 

Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πξέπεη, θαηά ηελ γλψκε ζαο, λα έρεη έλαο 

απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ, πξνθεηκέλνπ 

λα εξγαζηεί: 

 

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

………………………………………………. 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

………………………………………………. 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

……………………………………………… 

δ) σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή 
ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 
……………………………………………… 

      - Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, θαηά ηελ 

γλψκε ζνπ, λα έρεη έλαο απφθνηηνο 

ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ  

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί:  

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

………………………………… 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα 

πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

…………………………………. 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

………………………………… 

δ) σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν 
Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή 
δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 
………………………………… 

Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

λνκίδεηε φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ 

απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ 

Σκήκαηνο ΔΚΠ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

εξγαζηεί:   

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

………………………………………………. 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

………………………………………………. 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο 

      Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζεσξείηε 

απαξαίηεηα γηα έλαλ 

απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο 

ΔΚΠ πξνθεηκέλνπ λα 

εξγαζηεί: (εκεηψζηε 

αλάινγα κε ηνλ θνξέα ζηνλ 

νπνίν εξγάδεζηε): 

 

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / 

Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηο φηη νη 

εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα 

έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ, 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα εξγαζηεί:   

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

………………………………………

………. 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα 

πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ;  
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Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

……………………………………………… 

δ) σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή 
ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 
……………………………………………… 

 

……………………………

…… 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα 

πκβνπιεπηηθήο θαη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

……………………………

……. 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα 

Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

……………………………

… 

δ) σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν 
Δθπαίδεπζεο ή ζε κία 
εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο 
Ννζνθνκείνπ; 
……………………………

…… 

 

………………………………………

………. 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

………………………………………

……… 

δ) σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν 
Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή 
δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 
………………………………………

……… 

 

3 

 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζπλέβαιε ζηελ 

απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο;  

1 2 3 4 5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε:…………………… 

- - -   Κιεηζηή εξψηεζε 

Οη εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα 

θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα ηνλ/ηελ 

βνεζήζνπλ ψζηε λα κπνξεί, θαηά ηε γλψκε 

ζαο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

ζέζεο εξγαζίαο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηνπ/ηεο;         1 2 3 4 5 

   Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε:…………………… 

- - -   Πνηεο εκπεηξίεο, γλψζεηο, ηθαλφηεηεο-
δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη 
θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε πηζηεχεηο φηη 
ζα ζε βνεζήζνπλ ψζηε λα αληαπνθξηζείο 
ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο 
ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ 
ζνπ; 
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  Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία 

  ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, έηζη φπσο απηή 
  πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα ΔΚΠ;  

  

        Πνηα πηζηεχεηο φηη είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία 

ηεο  
πξαθηηθήο άζθεζεο, έηζη φπσο απηή  
πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα ζνπ; 
 

4 

 

   Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηε  
   βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 
   Σκήκα ΔΚΠ; 

 

          

   Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη αλάγθε 

   πξνζαξκνγήο/εκπινπηηζκνχ ηνπ 
   αληηθεηκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κε 
   βάζε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 
   θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο  
   ηφζν ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

   /δηά βίνπ κάζεζεο φζν θαη ζην πεδίν ηεο 
   ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ;  

  -   - - 



ΗΗ. Σν επαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο έξεπλαο 

 

1
νο

 Άμνλαο: Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

10 θνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

11    Δθπαηδεπηηθφο ζθνπφο 

- Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε θαη εμνηθείσζε κε 

αληηθείκελν εξγαζίαο 

- Γλσξηκία κε επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη 

Γηά βίνπ Μάζεζεο 

12    πκβνπιεπηηθφο ζθνπφο-Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

- Δπαθή κε αγνξά εξγαζίαο θαη δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζηνπο θνξείο  

- Απφθηεζε πξψηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο / Γνθηκή επαγγεικαηηθψλ 

ρψξσλ 

- Απφθηεζε θαη βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

κεηάβαζεο 

20 Υξνληθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Δπαξθήο δηάξθεηα 

- Γπλαηφηεηα αιιαγήο θνξέα θαη αληηθεηκέλνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλά 

εμάκελν 

- Λεηηνπξγηθφηεηα εληαγκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ζπλνιηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ 

Αλεπαξθήο δηάξθεηα 

- Αζπλέρεηα, απνζπαζκαηηθφηεηα αληηθεηκέλνπ, κε νινθιήξσζε εξγαζηψλ 

- Γηπιαζηαζκφο σξψλ αλά εμάκελν 

- Τινπνίεζε ΠΑ ζηνλ ίδην θνξέα θαη ηα δχν εμάκελα 

Πξνυπνζέζεηο επαξθνχο δηάξθεηαο 

- 130 ψξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ειάρηζηε δηάξθεηα αλά εμάκελν 

- Γπλαηφηεηα θαηαλνκήο σξψλ εβδνκαδηαίσο ζε πεξηζζφηεξεο ησλ 2 

εκεξψλ 

30 Αλαγθαηφηεηα ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη δπζθνιίεο 

31 Λφγνη ζεζκνζέηεζεο Τπνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
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- H ελζσκάησζε ζεσξίαο θαη πξάμεο σο βαζηθή αξρή ηεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο 

- Οινθιήξσζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηειεηνθνίησλ 

- Απφθηεζε πξψηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη εμάζθεζε 

επαγγέικαηνο 

- Αξρή ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη ηζνλνκίαο 

- Απφθηεζε θαη θαιιηέξγεηα αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

- Μεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαζχλδεζε Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο 

Έιιεηςε αλαγθαηφηεηαο γηα ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε  

- έιιεηςε επαξθψλ θνξέσλ 

- επηβαξπληηθή ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο ηνπ 

θνηηεηή γηα ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ 

32 Γπζθνιίεο ηεο ππνρξεσηηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

- Διαρηζηνπνίεζε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ 

- Πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ – θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ 

- Οξγαλσηηθά – χλδεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ 

- Οξγαλσηηθά – Έιιεηςε Σκήκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε 

φινπο ηνπο θνξείο-επηρεηξήζεηο 

40 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο θαη ην κνληέιν 

πξαθηηθήο άζθεζεο 

Οξγαλσηηθφ ρήκα – Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Δπάξθεηα ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ 

- Δπάξθεηα 

- Αλεπάξθεηα 

- Γηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ-Αχμεζε αλαγθψλ 

ζην κέιινλ 

Μνληέιν ηνπ Μέληνξα (Mentoring) 

Τπνρξεψζεηο θνηηεηή 

 

2
νο

 Άμνλαο: Τινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  
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50   Αλαηξνθνδνηηθέο πλαληήζεηο 

 Υαξαθηήξαο ησλ πλαληήζεσλ 

- Μέζν ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

ζηελ Διιάδα (θνξείο θαη αληίζηνηρνη ρψξνη εξγαζίαο) 

- Βειηησηηθφο-αλαηξνθνδνηηθφο ν ξφινο ησλ πλαληήζεσλ/ Μέζν ειέγρνπ 

πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

- „Βήκα‟ θαηάζεζεο πξνζσπηθνχ βηψκαηνο θαη δεκηνπξγίαο θηλήηξνπ 

θαιχηεξεο επίδνζεο 

- Μέζν παξνπζίαζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο θαη ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

- Μέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο 

- Υξήζηκν «εξγαιείν» ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ επηινγή θνξέα ηεο ΠΑΗΗ 

60  Δξγαζίεο θνηηεηψλ      

61  Δθπφλεζε εξγαζίαο  

-Απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο  

-Όρη απαξαίηεηε ή ζρεδφλ απαξαίηεηε  

- Άιιε κνξθή 

62  Οθέιε παξνπζίαζεο εξγαζίαο 

- θαηξηθή ελεκέξσζε γηα θνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ – Πηζαλφο 

επαγγεικαηηθφο πξννξηζκφο θαη εκβάζπλζε ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο  

- Δμνηθείσζε κε παξνπζίαζε, ηερληθέο δεμηφηεηεο έθζεζεο ζην θνηλφ – 

ελίζρπζεο απηφ-εθηίκεζεο – αλάπηπμε επγελνχο άκηιιαο 

- Αλαηξνθνδφηεζε – αλαζηνραζκφο – βειηίσζε – επαγγεικαηηζκφο 

- Αλάπηπμε νκαδηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κε θνηηεηή 

- Δπηινγή θνξέα Πξαθηηθήο Άζθεζεο επφκελνπ εμακήλνπ 

63 Γπζθνιίεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ 

- Ζ παξνπζίαζε 

- Ζ επηινγή ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ 

- Παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή 

- Δπξχηεηα αληηθεηκέλνπ θνξέα 

70   Δλεκέξσζε θνξέα απφ ην Σκήκα ΔΚΠ 



354 

 

- Οινθιεξσκέλε θαη πιήξεο ιφγσ εθαξκνδφκελεο κεζνδνινγίαο 

ελεκέξσζεο, άξηζηεο επηθνηλσλίαο θαη καθξφρξνλεο ζπλεξγαζίαο 

80 Φνξείο πινπνίεζεο  

81 Τινπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο 

82 Τινπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ππφ πξνυπνζέζεηο 

83 Τινπνίεζε ζηνλ ίδην θνξέα 

90 Καηαιιειφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο 

91 Όινη νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο θαηάιιεινη (εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, 

εξεπλεηηθά θέληξα, θέληξα πξφιεςεο θαη ζηήξημεο γπθαηθείαο απαζρφιεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θνηλσθειή ζσκαηεία, θνξείο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

επαγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ, δήκνπο, θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ, λνζνθνκεία, επηρεηξήζεηο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο κε 

αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή ζπκβνπιεπηηθήο 

ελειίθσλ  

Απφςεηο θνηηεηψλ: θαηάιιεινη αλάινγα κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ θνξέσλ 

(δεκφζηνη, ηδησηηθνί, ΜΚΟ/Τπεξεζίεο Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο)  

92 Ηδησηηθνί θνξείο 

100 Αληηθείκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

101 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

- ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (πςεινχ βαζκνχ εκπινθή, 

κηθξφηεξε βαζκνχ εκπινθή, κε εκπινθή ησλ θνηηεηψλ) 

- Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

- Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (πςεινχ βαζκνχ εκπινθή, κε 

εκπινθή ησλ θνηηεηψλ) 

       102 πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία  

- Τςεινχ βαζκνχ εκπινθή θνηηεηψλ 

- Με εκπινθή θνηηεηψλ 

       103 Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο νξγάλσζεο 

 

3
νο

 Άμνλαο: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη 

 πξνυπνζέζεηο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ 

110 Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα Οθέιε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  
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111 Γηα ηνπο Φνηηεηέο (απνθηεζείζεο εκπεηξίεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ γηα αληαπφθξηζε ζε απαηηήζεη κειινληηθήο ζέζεο εξγαζίαο) 

- Δπαθή κε ην επαγγεικαηηθφ πεδίν θαη απφθηεζε επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

- Γλψζε εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη βίσζε ξφινπ εξγαδνκέλνπ 

- Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ  

- Απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε /Τ θαη ζε μέλεο γιψζζεο 

- Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε  

- Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, πξφγεπζε ηνπ επαγγέικαηνο, ράξαμε 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο  

- Βειηίσζε πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλερήο εμέιημε  

- Αλεπαξθήο γηα κειινληηθή ζέζε εξγαζίαο 

 112  Γηα ηνπο Φνξείο 

- Πξνζθνξά αμηφινγεο βνήζεηαο ζην κφληκν πξνζσπηθφ 

- Αληαιιαγή απφςεσλ κε λένπο επηζηήκνλεο 

- Οιηζηηθή σθέιεηα πνιηηψλ, ζηειερψλ θνξέσλ θαη θνηηεηψλ 

 113 Γηα ηνπο Μέληνξεο 

- Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπληνληζκνχ, θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο 

θνηηεηψλ θαη βειηίσζε ηθαλνηήησλ πκβνπιεπηηθήο 

- Ηζφξξνπε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, αχμεζε ππεπζπλφηεηαο θαη 

ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξάμεο 

- Ξερσξηζηή εκπεηξία, πξνζθνξά βνήζεηαο, πεγή έκπλεπζε ε παξνπζία 

ηνπ θνηηεηή 

120 Απαξαίηεηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο απνθνίηνπ 

121 Χο ζηειέρνπο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Θεσξεηηθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ, ζηα πεδία: 

- Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 

- Υαξαθηεξηζηηθά & πξνθίι εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

- Υαξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνχ-ζηφρνπ 

- ρεδηαζκφο, δφκεζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ) 
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- Αλάγθε πξνζζήθεο καζεκάησλ Παηδαγσγηθήο, Μάζεζεο Δλειίθσλ θαη 

Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ) 

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

- Φεθηαθή ηθαλφηεηα (δεμηφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ) 

- Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (πξνζσπηθέο & δηαπξνζσπηθέο επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζίαο, ελζπλαίζζεζεο, αλεθηηθφηεηα, ππεξπήδεζε ζηεξενηχπσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ) 

- Αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο, εγεηηθέο δεμηφηεηεο, δεκηνπξγηθφηεηα, επειημία) 

- Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (επίιπζε πξνβιήκαηνο) 

Γηακφξθσζε απνθνίηνπ σο «επαγγεικαηία» θαηά ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ: 

απφςεηο Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ  

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

- Γλψζεηο ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ζρεδηαζκνχ πξνγξάκκαηνο, ςπρνινγίαο θαη 

κάζεζεο ελειίθσλ, νηθνλνκηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

- Φεθηαθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο θαη 

θνηλσληθέο (ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, απνθπγήο εληάζεσλ) – 

πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (νξγαλσηηθφηεηαο, κεζνδηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, 

πεηζνχο), αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (εγεηηθέο, 

αλάιεςε δξάζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, δέζκεπζεο πξνο ηνλ νξγαληζκφ) 

ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο ζε εθαξκνζκέλε γλψζε 

Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο: επζπλεηδεζία, ππεπζπλφηεηα, 

εξγαηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, ήζνο, επειημία, επηκνλή, ςπρξαηκία, 

επζηξνθία, ππνκνλή, πξνζπκία, ππαθνή, επηζπκία κάζεζεο, θξηηηθή ζθέςε, 

ην λα είλαη αιιειέγγπνο 

122 Χο ζηειέρνπο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Θεσξεηηθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ, ζηα παξαθάησ πεδία θαη 

άζθεζε ζηε ρξήζε δεμηνηήησλ ηεο πκβνπιεπηηθήο: 

- Γφκεζεο, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πκβνπιεπηηθήο 

Δλειίθσλ 

- πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγίαο 
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- Γνκψλ θαη ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

- Πιεζπζκψλ-ζηφρσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη κνληέισλ πκβνπιεπηηθήο 

- ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (γλψζε εθπαηδεπηηθνχ θαη εξγαζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο θνξέσλ) 

- Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή Δλειίθσλ (κέζνδνη δηεξεχλεζεο αλαγθψλ θαη 

ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ) 

- Αλάγθε πξνζζήθεο καζεκάησλ πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγίαο 

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

- Φεθηαθή ηθαλφηεηα (δεμηφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ, αλαδήηεζεο θαη πξφζθηεζεο 

πιεξνθξηψλ) 

- Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλίαο θαη δεμηφηεηεο πκβνχινπ: 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ελζπλαίζζεζε, ελεξγεηηθή αθξφαζε, 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, απηνγλσζίαο, ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο, εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ ελειίθσλ, ππεξπήδεζε 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ) 

Γηακφξθσζε απνθνίηνπ σο «επαγγεικαηία» θαηά ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ: 

απφςεηο Φνηηεηψλ, Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ  

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

- Γλψζεηο ζπκβνπιεπηηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ςπρνινγίαο 

ηεο εξγαζίαο, νηθνλνκηθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

- Φεθηαθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο, 

δεμηφηεηεο πκβνχινπ (θνηλσληθέο: ελζπλαίζζεζε, επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζίαο, ελεξγεηηθή αθξφαζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

παξαηεξεηηθφηεηα), πξφζθηεζεο θαη αλαλέσζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ζπλερνχο επηκφξθσζεο, κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (θξηηηθή ζθέςεο θαη 

θξηηηθήο αλάγλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο, δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ) 

αιιά θαη απφθηεζεο εκπεηξίαο ζηε πκβνπιεπηηθή  

Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο: ζπλέπεηα, δηάζεζε πξνζθνξάο, 

εζεινληηθή δξάζε, ελδηαθέξνλ, ακεζφηεηα, αγάπε γηα ην αληηθείκελν, 
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θαηαλφεζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζπλέπεηα, ερεκχζεηα, απηνγλσζία, 

ππνκνλή, θαινζχλε, δεθηηθφηεηα 

123 Χο ζηειέρνπο ζε Γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ 

Δθηθηή ε απαζρφιεζε απνθνίηνπ ηκήκαηνο ΔΚΠ 

- Θεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηε Γηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηνλ 

ρεδηαζκφ, νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

- Παξαθνινχζεζε εηζαγσγηθνχ ελδνυπεξεζηαθνχ ζεκηλαξίνπ  

- Βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο) 

Με εθηθηή ε απαζρφιεζε απνθνίηνπ ηκήκαηνο ΔΚΠ 

- Δμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλαγθαία ε 

θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε επάγγεικα πγείαο (Ννζειεπηή) 

124 Χο ζηειέρνπο ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο 

Θεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηα γλσζηηθά πεδία: 

- Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

- Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

- Οηθνλνκία 

- Οξγαλσζηαθή θαη Δξγαζηαθή Φπρνινγία 

- Αλάγθεο ηεο Αγνξάο 

- ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Τινπνίεζε εκηλαξίσλ/πλεδξίσλ θαη 

παξνρή Τπεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο 

- Κνηλσληνινγία 

- Φηινζνθία 

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

- Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, θαη επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ) 

- Αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο, εγεηηθέο δεμηφηεηεο, δηαπξαγκάηεπζεο, επειημίαο θαη 

εηνηκφηεηαο πξνζαξκνγήο ζε αιιαγέο, δέζκεπζεο πξνο ηνλ νξγαληζκφ) 

- Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (κάζεζεο ηνπ «πψο λα καζαίλεη» θαλείο) 

 

4
νο

 Άμνλαο: Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
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130 Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

- Υξνληθή δηάξθεηα: Αχμεζε σξψλ ΠΑ  

- Αλαηξνθνδφηεζε εκπιεθνκέλσλ (Φνηηεηψλ, Φνξέσλ, Οξγαλσηψλ) 

επσθειία φισλ: δεκηνπξγία αλνηθηνχ θαη ελεξγνχ δηθηχνπ θνξέσλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, Φνηηεηψλ θαη Απνθνίησλ, ελεκέξσζε θνξέσλ γηα 

ηαπηφηεηα Σκήκαηνο, παξνπζίαζε θνξέα απφ ηνλ θνηηεηή ζηνλ ίδην ηνλ 

θνξέα, δηνξγάλσζε εκηλαξίνπ γηα ηνπο Μέληνξεο, δηνξγάλσζε 

Ζκεξίδαο/ πλεδξίνπ θάζε ρξφλν ή δχν ρξφληα, επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε ησλ Οξγαλσηψλ θαη Μεληφξσλ, αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο απφ επφπηεο θαη θνξείο γηα άκεζε αλαηξνθνδφηεζε 

θαη βειηησκέλν ζρεδηαζκφ ζηνλ επφκελν θχθιν, εκπινπηηζκφο 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Σκήκαηνο κε αληηθείκελα ζπκβαηά κε αλάγθεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο  

- Αμηνιφγεζε δηαδηθαζίαο απφ Δπφπηεο θαη Μέληνξεο γηα θαιχηεξε 

αλαηξνθνδφηεζε 

- Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ Δπνπηψλ-Φνηηεηψλ, 

Μεληφξσλ-Φνηηεηψλ θαη Μεληφξσλ-Δπνπηψλ: ελίζρπζε επηθνηλσλίαο 

Δπνπηψλ-Φνηηεηψλ, ζπλέρηζε πξαθηηθήο άζθεζεο ΗΗ ζηνλ ίδην θνξέα, 

αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηνπο 

Μέληνξεο 

- Γηεχξπλζε θνξέσλ κε πεξηζζφηεξνπο ηδησηηθνχο θνξείο θαη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, αχμεζε θνξέσλ πκβνπιεπηηθήο, κεξηθή 

αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ ηδησηηθψλ θνξέσλ: 

Απφςεηο Οξγαλσηψλ: Ηδησηηθνί θνξείο (ζε ηνκείο Υξεκαηννηθνλνκίαο, 

Δθπαίδεπζεο θαη πκβνπιεπηηθήο, Σνπξηζκνχ & Σξνθίκσλ), ΜΚΟ, 

ΓΔΚΟ & ΝΠΗΓ, -Δλεκέξσζε θνξέσλ γηα Σκήκα ΔΚΠ, -

Γεκηνπξγία/αχμεζε πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο απνθνίηνπ 

Απφςεηο Μεληφξσλ: Ηδξχκαηα Φπρνθνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Δθπαηδεπηηθνί θνξείο & εθπαηδεπηηθά 

θέληξα, Σκήκαηα ΑΑΓ, Δηαηξείεο πκβνπιεπηηθήο  
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Απφςεηο θνηηεηψλ: Φνξείο έληαμεο θαη πκβνπιεπηηθήο, εθπαηδεπηηθνί-

επηκνξθσηηθνί θνξείο (ΔΚΓΓΑ, Νπρηεξηλά ζρνιεία, ΓΔ Φπιαθψλ) θαη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

- Πξνηάζεηο βειηίσζεο Αλαηξνθνδνηηθψλ πλαληήζεσλ θαη παξνπζίαζεο 

ησλ εξγαζηψλ (Γελ ρξεηάδεηαη αιιαγή, γίλνληαη πνιχ θαιά, Ζ 

ιεπηνκεξεηαθή παξνπζίαζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηειηθή εξγαζία, Όρη 

ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ θαη κηθξφηεξεο δηάξθεηα νη Α.., 

Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαληήζεσλ, Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλαληήζεσλ, Καιχηεξε νξγάλσζε) 

- Υξεκαηνδφηεζε πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ην Παλεπηζηήκην 

- Γεκηνπξγία Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

- Αληηθαηάζηαζε „ζπαζηήο‟ πξαθηηθήο άζθεζεο κε έλαλ εληαίν θχθιν 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

- Πξφγξακκα πνπδψλ: 

o Καηεγνξηνπνίεζε καζεκάησλ ζε άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε, έκκεζα ζρεηηδφκελα, ππνζηεξηθηηθά θαη κε 

ζρεηηδφκελα 

o Ζ πξαθηηθή άζθεζε κία „θαιή πξαθηηθή‟ ζην πιαίζην ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο 

o Αλάγθε εκπινπηηζκνχ κε ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ 

ζηα πεδία: Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο, Μάζεζεο, 

πκβνπιεπηηθήο, Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ, Κνηλσληνινγίαο, Φηινζνθίαο    

- Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πινπνίεζε 

ζεκηλαξίσλ πξνζνκνίσζεο ησλ θνηηεηψλ ζε εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 
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ΗΗI. Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η θαη 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ΗΗ απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Η 

Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο (Υεηκεξηλφ εμάκελν 2011-2012) 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζαο παξαθαιψ λα αληηκεησπίζεηε κε 

ηε δένπζα πξνζνρή ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη πξννξίδεηαη γηα εξεπλεηηθή ρξήζε. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επραξίζησο λα ζαο θνηλνπνηεζνχλ. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέζαηε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

                 Με εθηίκεζε 

 

 

       Αλαζηαζία Α. Πακπνχξε 

     Μέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π.ΗΗ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Η 

Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο (Υεηκεξηλφ εμάκελν 2010-2011) 

 

ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο παξαθαιψ επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ άπνςή ζαο. 

ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα ε αληηζηνηρία ησλ αξηζκψλ είλαη:          

1= Καζφινπ   2= Λίγν   3= Μέηξηα   4= Αξθεηά   5= Πνιχ 

 

1. Ο ρξφλνο πνπ δηαηέζεθε ζπλνιηθά γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ήηαλ επαξθήο;  1  2  3  4  5 

 

2. Οη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ ζαθείο;  1  2  3  4  5 

 

3. Καηά ηε γλψκε ζνπ επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 1  2  3  4  5 

 

4. Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνίεζεο ηελ πξαθηηθή ζνπ άζθεζε ήηαλ θαηάιιεινο γηα ην 

ζθνπφ απηφ;   1  2  3  4  5 

 

5. Καηά πφζν ζεσξείο νινθιεξσκέλε ηελ ελεκέξσζή ζνπ απφ ην θνξέα γηα ηηο πθηζηάκελεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα εθαξκνδφκελα εθπαηδεπηηθά ή άιια πξνγξάκκαηα 

(ζθνπνί, ζηφρνη, απνδέθηεο, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο);    1  2  3  4  5 

 

6. Καηά πφζν ζεσξείο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρεο θαηά ηελ πξαθηηθή ζνπ 

άζθεζε ήηαλ ρξήζηκεο θαη ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ζνπ;   1  2  3  4  5 

 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο 

αζρνιήζεθεο θαη ζε πνην βαζκφ: 

α) ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο;   1  2  3  4  5 

β) ηε ρξήζε κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο;  1  2  3  4  5 

γ) ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο;      1  2  3  4  5 

δ) ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, αηνκηθή ή νκαδηθή 

ζπκβνπιεπηηθή);        1  2  3  4  5 

ζη) Άιιν 1  2  3  4  5 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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8. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζε βνήζεζε λα απνθηήζεηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε: 

α) ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο;  1  2  3  4  5 

β) ηε ρξήζε κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο; 1  2  3  4  5 

γ) ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο; 1  2  3  4  5 

δ) ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, αηνκηθή ή νκαδηθή 

ζπκβνπιεπηηθή);        1  2  3  4  5 

ζη) Άιιν 1  2  3  4  5 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ο ππεχζπλνο γηα ηελ πξαθηηθή ζνπ άζθεζε ζην θνξέα: 

α) ήηαλ ζπλεξγάζηκνο;      1  2  3  4  5 

β) είρε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν κε ην νπνίν απαζρνινχληαλ;   1  2  3  4  5 

γ) ζε βνήζεζε λα απνθηήζεηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο;      1  2  3  4  5 

 

10.Οη απαζρνινχκελνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθεο ζην θνξέα: 

α) ήηαλ ζπλεξγάζηκνη;    1  2  3  4  5 

β) είραλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν κε ην νπνίν απαζρνινχληαλ; 1  2  3  4  5 

γ) ζε βνήζεζαλ λα απνθηήζεηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο;     1  2  3  4  5 

 

11.Καηά ηελ επηινγή ησλ θνξέσλ, φπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηελ πξαθηηθή ζνπ άζθεζε, ιήθζεθε 

ππφςε ε πξνζσπηθή ζνπ πξνηίκεζε;     1  2  3  4  5 

 

12. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ επφπηε θαζεγεηή 

ζνπ;       1  2  3  4  5 

 

13.Οη νδεγίεο πνπ ζαο δφζεθαλ απφ ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο;      1  2  3  4  5 

 

14.Ζ επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή;    1   2   3   4  5 

 

15.Ζ βνήζεηα πνπ δέρζεθεο απφ ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο  

ήηαλ απνηειεζκαηηθή;     1  2  3  4  5 
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16. Πηζηεχεηο φηη είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη αλ λαη, πνηα κνξθή ζα έπξεπε 

λα έρεη απηή;    1  2  3  4  5 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζπλέβαιε ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο;   1  2  3  4  5 

 

   18. Οη εκπεηξίεο πνπ απέθηεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε βνήζεζαλ ψζηε λα κπνξείο, 

θαηά ηε γλψκε ζνπ, λα αληαπνθξηζείο ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζρεηηθήο κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ζνπ;    1  2  3  4  5 

 

  19. Γξάςε ηξεηο απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε απηφ ην εμάκελν ε πξαθηηθή 

άζθεζε θαη θαηά ηε γλψκε ζνπ αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζην ζθνπφ θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  20. Πηζηεχεηο φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη θνξείο θαηάιιεινη γηα ηελ πξαθηηθή ζαο άζθεζε;   

Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί; 

 ……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………… 

 

 21. Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ηθαλνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν θαη γηαηί;   

 ……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………… 

 

 22. Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε δπζθφιεςαλ θαη γηαηί;  

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 23. Πνηεο πηζηεχεηο φηη είλαη νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε θαη ζε πνην βαζκφ; 

 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη ε Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 



365 

 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5   

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

 

24. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηθαλνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η; 

 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη ε Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 



366 

 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

 

  25. Καηά πφζν ε πξαθηηθή άζθεζε αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ζνπ γεληθά;  1  2  3  4  5 

 

  26. Πηζηεχεηο φηη ε πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή; 

 Ναη    Όρη   

 Παξαθαιψ, αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

  27. Πνηα πηζηεχεηο φηη είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, έηζη φπσο απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα ζνπ; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

    28. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Δξσηεκαηνιφγην θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηηο αλαηξνθνδνηηθέο 

ζπλαληήζεηο
72

 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ 

Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο (Δαξηλφ εμάκελν 2010-2011) 

 

Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο παξαθάησ άμνλεο ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνιφγεζε - απνηίκεζε ησλ αλαηξνθνδνηηθψλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Η, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 2011-2012. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ αλψλπκα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηε ζπδήηεζε απηή.  

  

 

                 Με εθηίκεζε 

 

 

      Αλαζηαζία Α. Πακπνχξε 

     Μέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π.ΗΗ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο 

                                                             
72 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην πξσηφηππν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, 

αξρηθή πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο γηα ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο. Όκσο επεηδή νη θνηηεηέο πξνηίκεζαλ λα εθθξάζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο αηνκηθά ν θαζέλαο, ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ θαζέλα ηνπο μερσξηζηά ζαλ 

εξσηεκαηνιφγην. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΤΕΖΣΖΖ 

 

1. Πηζηεχεηε φηη νη αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο είλαη απαξαίηεηεο; Αλ λαη, γηαηί;  

 

2. Πψο θξίλεηε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ (σο δηαδηθαζία, σο εκπεηξία); 

 

3. Πηζηεχεηε φηη σθειεζήθαηε απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ (ηεο δηθήο ζαο θαη 

ησλ ζπκθνηηεηψλ/ηξηψλ ζαο); Αλ λαη, πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα νθέιε απηά; 

 

4. Τπάξρνπλ ζεκεία πνπ ζαο δπζθφιεςαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο; 

 

5. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο; Παξαθαιψ, αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο. 

 

6. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηε βειηίσζε ησλ αλαηξνθνδνηηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ή/θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ; 
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V. πλέληεπμε κε ηνπο Φνηηεηέο/ηξηεο 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΦΟΗΣΖΣΔ-ΣΡΗΔ  

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. ΦΤΛΟ:   Άλδξαο   Γπλαίθα 

2. ΖΛΗΚΗΑ (ζε έηε): ................  

3. ΑΛΛΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ :   Ναη   Όρη 

Αλ λαη, πνηνλ/νπο;  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. ΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ: ……….. 

5.ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:.................................................................................................. 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Δξψηεζε 1
ε
: Πφζνο ρξφλνο πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

(Π.Α.); Οξηζκέλνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) 

ζεσξνχλ φηη ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ Π.Α. (130 ψξεο αλά εμάκελν) είλαη επαξθήο. 

Άιινη ζεσξνχλ φηη ν ρξφλνο απηφο δελ είλαη επαξθήο. Πνηα είλαη ε δηθή ζνπ άπνςε θαη 

γηαηί;  

Δξψηεζε 2
ε
: Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζνπ, ν ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ; Παξαθαιψ, αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ.  

Δξψηεζε 3
ε
: Πνηνη είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο; (αλάθεξε κέρξη 5 ζηφρνπο). 

Δξψηεζε 4
ε
α: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, 

θαηά ηελ γλψκε ζνπ, λα έρεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη σο ζηέιερνο 

ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο; 

Δξψηεζε 4
ε
β: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, 

θαηά ηελ γλψκε ζνπ, λα έρεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη σο ζηέιερνο 

ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ; 

Δξψηεζε 4
ε
γ: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, 

θαηά ηελ γλψκε ζνπ, λα έρεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη σο ζηέιερνο 

ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο Δπηρείξεζεο; 
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Δξψηεζε 4
ε
δ: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, 

θαηά ηελ γλψκε ζνπ, λα έρεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη σο ζηέιερνο 

ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 

Δξψηεζε 5
ε
α: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηο 

φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη 

σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο; 

Δξψηεζε 5
ε
β: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηο 

φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη 

σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ; 

Δξψηεζε 5
ε
γ: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηο 

φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη 

σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

Δξψηεζε 5
ε
δ: Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηο 

φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πνπ εξγάδεηαη 

σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 

Δξψηεζε 6
ε
: Πνηεο εκπεηξίεο, γλψζεηο, ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε πηζηεχεηο φηη ζα ζε βνεζήζνπλ ψζηε λα 

αληαπνθξηζείο ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ ζνπ; 

Δξψηεζε 7
ε
: Καηά ηε γλψκε ζνπ, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ θνξέα απφ ηελ Πξαθηηθή ΄Αζθεζε Η; Γηαηί; 

Δξψηεζε 8
ε
: Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζε βνήζεζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν; Αλ λαη, ζε πνηνπο 

ηνκείο θαη κε πνηνλ ηξφπν; 
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VΗ. πλέληεπμε κε ηνπο επφπηεο/ηξηεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ - 

ζπλεξγάηε
73

 
 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. ΦΤΛΟ:   Άλδξαο   Γπλαίθα 

2. ΖΛΗΚΗΑ (ζε έηε): ................  

3.ΘΔΖ / ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Δ.Κ.Π.): 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Δ.Κ.Π.: ............................ 

4α. ΥΡΟΝΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΤΝΔΥΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ................ 

4β. ΥΡΟΝΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΑΛΛΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ: 

 Ναη   Όρη 

Αλ Ναη, ζε πνην Σκήκα;……………………………………………………………… 

5.α. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΝΗΚΑ…………………….. 

5.β. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ / 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΦΟΡΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ): ..........................  

Δπσλπκία θνξέσλ:………………………………………………………………….... 

6. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ: 

 Πηπρίν ΑΔΗ  

ρνιή / Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:………………………………………………………. 

 Πηπρίν ΑΣΔΗ  

ρνιή / Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:………………………………………………………. 

 Πηπρίν ΑΠΑΗΣΔ  

 Άιιν πηπρίν. Πνην;……………………………………………………………. 

 

7. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:  Ναη    Όρη 

 ΑΝ ΝΑΗ: α) ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ:  Ναη    Όρη 

Δηδίθεπζε:……………………………………………………………………………. 

    β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ Α’ ΚΤΚΛΟΤ (MASTER):  Ναη    Όρη 

                                                             
73 Ζ ζπλέληεπμε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ – ζπλεξγάηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, φπσο 

θαη ε ζπλέληεπμε κε ηνπο επφπηεο, πιελ ησλ εξσηήζεσλ 16 θαη 17. 
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Δηδίθεπζε:……………………………………………………………………………. 

      γ) ΑΛΛΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:  Ναη    Όρη 

Αλ Ναη, πνηεο; ……………………………………………………………………… 

8. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ:  Ναη    Όρη 

 ΑΝ ΝΑΗ, ΠΟΗΑ; (θνξέαο / δηάξθεηα): 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Δξψηεζε 1. Καηά ηε γλψκε ζαο, ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η 

(Π.Α.Η) θαη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ (Π.Α.ΗΗ) ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) (δειαδή 130 ψξεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ) 

είλαη επαξθήο;  

α) Ναη  

β) Όρη  

Δάλ φρη, Πφζνο ρξφλνο πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θάζε εμακήλνπ θαη γηαηί;  

Δξψηεζε 2. Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ / Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο;  

Δξψηεζε 3.Πνηνη είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο; (αλαθέξαηε κέρξη 5 ζηφρνπο). 

Δξψηεζε 4. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή; 

α) Ναη     

Αλ Ναη, γηαηί;………………………………………………………………………………… 

β) Όρη     

Αλ Όρη, γηαηί;………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 5. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο Π.Α.; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

Δξψηεζε 6. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

Π.Α.; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

Δξψηεζε 6α. Πψο αληηκεησπίζαηε ηα πξνβιήκαηα απηά κέρξη ζηηγκήο; 

 

Δξψηεζε 7. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη: 
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α) ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα απφ ηελ Πξαθηηθή ΄Αζθεζε Η;  

Γηαηί……………………………………………………………………………………………… 

β) ζηνλ ίδην;  

Γηαηί……………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 8. Καηά ηελ άπνςή ζαο, επαξθεί ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Π.Α.;  

α) Ναη        

β) Όρη        

Δάλ, δελ επαξθεί, ηη ζα είραηε λα πξνηείλεηε; 

Δξψηεζε 9. Πνηνη πηζηεχεηε φηη είλαη νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ζθνπφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

Δξψηεζε 10. Καηά ηε γλψκε ζαο, ππάξρνπλ θάπνηνη άιινη θνξείο, νη νπνίνη ζα ήηαλ 

θαηάιιεινη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηεολ θαηεχζπλζε ηεο πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο; 

Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί; (αλαθέξαηε έσο 5). 

Δξψηεζε 11. Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, 

θαηά ηελ γλψκε ζαο, λα έρεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί: 

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

δ)σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο 

Ννζνθνκείνπ; 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 12. Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηε 

φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ, πξνθεηκέλνπ 

απηφο λα εξγαζηεί:   

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

δ) σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο 

Ννζνθνκείνπ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 13. Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ζε πνην βαζκφ;  

Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνλ νπνίν ζεσξείηε φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ γηα εζάο νη παξαθάησ πξνηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα:  

1= ηειείσο αζήκαλην, 2= κηθξήο ζεκαζίαο, 3= κέηξηα ζεκαληηθφ 4= αξθεηά ζεκαληηθφ 

θαη 5= πνιχ ζεκαληηθφ) 
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Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη ε Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5   

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

11 Άιιν,……………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

1  2  3  4  5 

 

Δξψηεζε 14. Με βάζε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζαο, ζε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηθαλνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε.; 

 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ νη νπνίεο ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 1  2  3  4  5 
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ζπνπδψλ 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

11 Άιιν……………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

1  2  3  4  5 

 

Δξψηεζε 15. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, έηζη 

φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα ΔΚΠ;  

Δξψηεζε 16. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο/-ηξηεο παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Π.Α.; 

Δξψηεζε 17. Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη αλάγθε πξνζαξκνγήο/εκπινπηηζκνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κε βάζε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηφζν ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ/δηά βίνπ 

κάζεζεο φζν θαη ζην πεδίν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ;  

Δξψηεζε 18. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

Σκήκα ΔΚΠ;  

 



377 

 

VΗΗ. πλέληεπμε κε ηνλ Τπεχζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
 

Α. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. ΦΤΛΟ:   Άλδξαο   Γπλαίθα 

2. ΖΛΗΚΗΑ (ζε έηε): ................  

3.ΘΔΖ / ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Δ.Κ.Π.): 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Δ.Κ.Π.: ............................ 

4α. ΥΡΟΝΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Χ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΚΠ:................ 

4β. ΥΡΟΝΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΑΛΛΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ: 

 Ναη   Όρη 

Αλ Ναη, ζε πνην Σκήκα;……………………………………………………………… 

5.α. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΝΗΚΑ…………………….. 

5.β. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ / 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, ΦΟΡΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ): ..........................  

Δπσλπκία θνξέσλ:………………………………………………………………….... 

6. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ: 

 Πηπρίν ΑΔΗ  

ρνιή / Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:………………………………………………………. 

 Πηπρίν ΑΣΔΗ  

ρνιή / Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:………………………………………………………. 

 Πηπρίν ΑΠΑΗΣΔ  

 Άιιν πηπρίν. Πνην;……………………………………………………………. 

 

7. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:  Ναη    Όρη 

 ΑΝ ΝΑΗ: α) ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ:  Ναη    Όρη 

Δηδίθεπζε:……………………………………………………………………………. 

    β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ Α’ ΚΤΚΛΟΤ (MASTER):  Ναη    Όρη 

Δηδίθεπζε:……………………………………………………………………………. 

      γ) ΑΛΛΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:  Ναη    Όρη 

Αλ Ναη, πνηεο; ……………………………………………………………………… 
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8. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ:  Ναη    Όρη 

 ΑΝ ΝΑΗ, ΠΟΗΑ; (θνξέαο / δηάξθεηα): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

Δξψηεζε 1. Πφηε μεθίλεζε ε Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην εμήο Π.Α.) ζην Σκήκα ΔΚΠ; 

Δξψηεζε 1
α
. Πνηα είλαη ε λνκνζεζία πνπ ηε δηέπεη;  

Δξψηεζε 2. Ζ Π.Α. είλαη ζεζκνζεηεκέλε σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα δηάξθεηαο δχν εμακήλσλ 

ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ (Πξαθηηθή Άζθεζε Η ζην Υεηκεξηλφ εμάκελν 

θαη Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ ζην Δαξηλφ εμάκελν). Γηα πνην ιφγν ζεζκνζεηήζεθε σο 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα; Πνηεο αλάγθεο πηζηεχεηε φηη εμππεξεηεί ν ζεζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο 

Π.Α.; 

Δξψηεζε 3. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο Π.Α.; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

Δξψηεζε 4. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

Π.Α.; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά; 

Δξψηεζε 4α. Πψο αληηκεησπίζαηε ηα πξνβιήκαηα απηά κέρξη ζηηγκήο; 

Δξψηεζε 5. Πνην είλαη ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο Π.Α.; 

Δξψηεζε 6. Πηζηεχεηε φηη ην ππάξρνλ νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο Π.Α. είλαη απνηειεζκαηηθφ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Α.; 

α) Ναη  

β) Όρη  

Δάλ φρη, πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφ; Θα είραηε λα πξνηείλεηε θάπνην 

άιιν ελαιιαθηηθά;  

Δξψηεζε 7. Καηά ηελ άπνςή ζαο, επαξθεί ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Π.Α.;  

α) Ναη        

β) Όρη        

Δάλ δελ επαξθεί, ηη ζα είραηε λα πξνηείλεηε; 

Δξψηεζε 8. Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ / Καηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο;  
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Δξψηεζε 9.Πνηνη είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο; (αλαθέξαηε κέρξη 5 ζηφρνπο). 

Δξψηεζε 10. Καηά ηε γλψκε ζαο, ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η 

(Π.Α.Η) θαη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ (Π.Α.ΗΗ) ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) (δειαδή 130 ψξεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ) 

είλαη επαξθήο;  

α) Ναη  

β) Όρη  

Δάλ φρη, Πφζνο ρξφλνο πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θάζε εμακήλνπ θαη γηαηί;  

Δξψηεζε 11. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη: 

α) ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η;  

Γηαηί……………………………………………………………………………………………… 

β) ζηνλ ίδην;  

Γηαηί………………………………………………………………………………………………. 

Δξψηεζε 12. Πνηνη πηζηεχεηε φηη είλαη νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ζθνπφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

Δξψηεζε 13. Καηά ηε γλψκε ζαο, ππάξρνπλ θάπνηνη άιινη θνξείο, νη νπνίνη ζα ήηαλ 

θαηάιιεινη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο; 

Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί; (αλαθέξαηε έσο 5). 

Δξψηεζε 14. Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξέπεη, 

θαηά ηελ γλψκε ζαο, λα έρεη έλαο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί: 

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

δ )σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο 

Ννζνθνκείνπ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 15. Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο λνκίδεηε 

φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ, πξνθεηκέλνπ 

απηφο λα εξγαζηεί:   

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

δ)σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο 

Ννζνθνκείνπ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Δξψηεζε 16. Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ζε πνην βαζκφ;  

Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνλ νπνίν ζεσξείηε φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ γηα εζάο νη παξαθάησ πξνηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα:  

1= ηειείσο αζήκαλην, 2= κηθξήο ζεκαζίαο, 3= κέηξηα ζεκαληηθφ 4= αξθεηά ζεκαληηθφ 

θαη 5= πνιχ ζεκαληηθφ) 

 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη ε Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5   

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

11 Άιιν,……………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

1  2  3  4  5 
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Δξψηεζε 17. Με βάζε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζαο, ζε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηθαλνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε; 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ νη νπνίεο ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

11 Άιιν……………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

1  2  3  4  5 

 

Δξψηεζε 18. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, έηζη 

φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα ΔΚΠ;  

Δξψηεζε 19. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηηο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο/-ηξηεο παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Π.Α.; 

Δξψηεζε 20. Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη αλάγθε πξνζαξκνγήο/εκπινπηηζκνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κε βάζε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο 
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απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηφζν ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ/δηά βίνπ 

κάζεζεο φζν θαη ζην πεδίν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ;  

Δξψηεζε 21. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

Σκήκα ΔΚΠ;  
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VΗΗI. Δξσηεκαηνιφγην ζε ζέζε ζπλέληεπμεο ζηνπο Μέληνξεο 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ 

(Δαξηλφ εμάκελν 2010-2011) 

 

Αγαπεηέ/ή Μέληνξα, 

ήκεξα ηνλίδεηαη απφ φινπο ν ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ζηε βειηίσζε θάζε εθπαηδεπηηθήο ή καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αθνινπζεί, ην νπνίν παξαθαιείζζε ζεξκά λα ζπκπιεξψζεηε, εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θαη απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

Μέληνξεο ζρεηηθά κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ πινπνηνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο.  

αο παξαθαιψ λα αληηκεησπίζεηε κε ηε δένπζα πξνζνρή ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δηφηη απηφ ζα δηαζθαιίζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη πξννξίδεηαη 

γηα εξεπλεηηθή ρξήζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επραξίζησο λα ζαο θνηλνπνηεζνχλ. 

Θεσξψληαο πνιχηηκεο ηηο απφςεηο ζαο, ζάο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ 

ρξφλν πνπ δηαζέζαηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

          Με εθηίκεζε 

 

         Αλαζηαζία Α. Πακπνχξε 

 Μέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π.ΗΗ, ππνςήθηα δηδάθηνξαο  
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. ΦΤΛΟ:   Άλδξαο   Γπλαίθα 

2. ΝΟΜΟ:…………………………………………………………………………… 

3. ΖΛΗΚΗΑ (ζε έηε): ................  

4. ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΦΟΡΔΑ:…………………………………………………………….. 

5. ΘΔΖ ΣΟ ΦΟΡΔΑ:……………………………………………………………… 

6. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ: ............................ 

7α. ΥΡΟΝΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ: ................ 

7β. ΥΡΟΝΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΑΛΛΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ: 

 ΑΔΗ................ 

Ολνκαζία Σκήκαηνο………………………………………………………………… 

 ΑΣΔΗ................ 

Ολνκαζία Σκήκαηνο………………………………………………………………… 

8. ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΦΟΡΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ / ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ: ................  

Δπσλπκία θνξέσλ:………………………………………………………………… 

9.ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΦΟΡΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ: ................  

Δπσλπκία θνξέσλ:………………………………………………………………… 

10. ΥΡΟΝΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: ............... 

Δπσλπκία επηρείξεζεο:……………………………………………………………… 

11. ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ: 

 Πηπρίν ΑΔΗ  

ρνιή / Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:………………………………………………………. 

 Πηπρίν ΑΣΔΗ  

ρνιή / Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:………………………………………………………. 

 Πηπρίν ΑΠΑΗΣΔ  

 Άιιν πηπρίν. Πνην;……………………………………………………………. 

 

12. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:  Ναη    Όρη 

 ΑΝ ΝΑΗ: α) ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ:  Ναη    Όρη 
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Δηδίθεπζε:……………………………………………………………………………. 

    β) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ Α’ ΚΤΚΛΟΤ (MASTER):  Ναη    Όρη 

Δηδίθεπζε:……………………………………………………………………………. 

      γ) ΑΛΛΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:  Ναη    Όρη 

Αλ Ναη, πνηεο; ……………………………………………………………………… 

13. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ:  Ναη    Όρη 

 ΑΝ ΝΑΗ, ΠΟΗΑ; (θνξέαο / δηάξθεηα): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, φπσο απηφ εθαξκφδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε πλερνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Παξαθαιψ 

επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ άπνςή ζαο, θπθιψλνληάο ηνλ, ζηελ 

πεληάβαζκε θιίκαθα, φπνπ ε αληηζηνηρία ησλ αξηζκψλ είλαη:           

1= Καζφινπ, 2= Λίγν, 3= Μέηξηα, 4= Αξθεηά, 5= Πνιχ. 

 

Δξψηεζε 1. Καηά ηε γλψκε ζαο, ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Η 

(Π.Α.Η) θαη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ (Π.Α.ΗΗ) ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) (δειαδή 130 ψξεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ) 

είλαη επαξθήο;  

α) Ναη  

β) Όρη 

Δάλ φρη, Πφζνο ρξφλνο πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

θάζε εμακήλνπ θαη γηαηί;  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Δξψηεζε 2. Καηά ηε γλψκε ζαο, νη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ ήηαλ 

ζαθείο;         1  2  3  4  5 

Δξψηεζε 3. Καηά ηε γλψκε ζαο, επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;     1  2  3  

4  5  

Δξψηεζε 4. Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ν ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζην Σκήκα ΔΚΠ;  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 5.Πνηνη είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο; (αλαθέξαηε κέρξη 5 ζηφρνπο). 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 6. Καηά ηε γλψκε ζαο, ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ππεξεηείηε είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ 

ΠΑ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ;     1  2  3  4  5 

Γηα πνηνπο ιφγνπο; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 7. Καηά πφζν ζεσξείηε νινθιεξσκέλε ηελ ελεκέξσζή ζαο απφ ην Σκήκα ΔΚΠ 

γηα ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (ζθνπφο, ζηφρνη, πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, αληηθείκελν, κεζνδνινγία θ.ιπ.);     1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο αζρνιήζεθε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα θαη ζε πνην βαζκφ: 
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α) ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο;     1  2  3  4  5 

Γηαηί;………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

β) ηε ρξήζε κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο;  

1  2  3  4  5 

Γηαηί;………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

γ) ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο;      1  2  3  4  5 

Γηαηί;………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

δ) ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, αηνκηθή ή νκαδηθή 

ζπκβνπιεπηηθή);        1  2  3  4  5 

Γηαηί;………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

ε) Άιιν 1  2  3  4  5 

Γηαηί;………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Δξψηεζε 9. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε πξαθηηθή άζθεζε βνήζεζε ηνλ/ηε θνηηεηή/ηξηα λα 

απνθηήζεη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε: 

α) ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο;      1  2  3  4  5 

Με πνηνλ ηξφπν;………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

β) ηε ρξήζε κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο;       

1  2  3  4  5 

Με πνηνλ ηξφπν;………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

γ) ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα αμηνιφγεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο; 1  2  3  4  5 

Με πνηνλ ηξφπν;………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

δ) ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, αηνκηθή ή νκαδηθή 

ζπκβνπιεπηηθή);        1  2  3  4  5 

Με πνηνλ ηξφπν;………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

ε) Άιιν 1  2  3  4  5 

Με πνηνλ ηξφπν;………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 10. Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην θνξέα ζαο: 

      α) ήηαλ ζπλεπήο;     1  2  3  4  5 

β) είρε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν κε ην νπνίν  απαζρνιήζεθε;       1  2  

 3  4  5 

γ) πξνζέθεξε πνιχηηκε βνήζεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα;     1  2  3  4  5 

 δ) ήηαλ απνηειεζκαηηθφο/ή;    1  2  3  4  5 

ε) ζπλέβαιε ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε θάπνηαο έξεπλαο;     1  2  3  4  5 

ε πνηνλ ηνκέα;………………………………………………………………………………….. 

ζη) Άιιν    1  2  3  4  5 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Δξψηεζε 11. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην θνξέα ζαο;     1  2  3  4  5 

Δξψηεζε 12. Ζ ζπλεξγαζία ζαο κε ην Σκήκα ΔΚΠ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή;     1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 13. Ζ επηθνηλσλία ζαο κε ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή;      

α) θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο (θαηά ηνλ κήλα 

επηέκβξην ή/θαη Φεβξνπάξην);        1  2  3  4  5 

β) θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

1  2  3  4  5 

γ) κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο;     1  2  3  4  5 

 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 14. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ επφπηε θαζεγεηή ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην θνξέα ζαο;     1  2  3  4  5 



390 

 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

Δξψηεζε 15. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζπλέβαιε ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο;     1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 16. Οη εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα 

ηνλ/ηελ βνεζήζνπλ ψζηε λα κπνξεί, θαηά ηε γλψκε ζαο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

ζέζεο εξγαζίαο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ;     

1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 17. Πνηνη άιινη θνξείο πηζηεχεηε φηη είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ; (Παξαθαιψ αλαθέξαηε κέρξη πέληε θνξείο) 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 18. Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πηζηεχεηε φηη ηθαλνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ/ηελ θνηηεηή/ ηξηα θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

Δξψηεζε 19. Πνηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πηζηεχεηε φηη δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ/ηελ θνηηεηή/ ηξηα θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 
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Δξψηεζε 20. Πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζεσξείηε 

απαξαίηεηα γηα έλαλ απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί: (εκεηψζηε 

αλάινγα κε ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε) 

α) σο ζηέιερνο ζε θνξέα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γηά βίνπ Μάζεζεο;  

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

β) σο ζηέιερνο ζε θνξέα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ;  

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

γ) σο ζηέιερνο ζηνλ Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

δ)σο ζηέιερνο ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζε κία εθπαηδεπηηθή δνκή ελφο Ννζνθνκείνπ; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

Δξψηεζε 21. Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ζε πνην βαζκφ;  

 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηψλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη ε Π.Α. Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5   

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

1  2  3  4  5 
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ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

11 Άιιν,……………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

1  2  3  4  5 

 

Δξψηεζε 22. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε; 

 

Α/Α Αλάγθεο θνηηεηή/ηξηαο νη νπνίεο ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

Π.Α. 

Βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο 

1 Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

2 Απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ 

1  2  3  4  5 

3 Γλψζε θαη εμνηθείσζε κε δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο 

1  2  3  4  5 

4 Απφθηεζε εξγαζηαθήο/ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 1  2  3  4  5 

5 Δθαξκνγή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε – χλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο 

1  2  3  4  5 

6 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 

7 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ελειίθσλ 

1  2  3  4  5 
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8 Καιιηέξγεηα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. ρεηξηζκνχ δηαδηθαζηψλ, 

θξηηηθήο ζθέςεο, ελεξγνχ κάζεζεο θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

9 Καιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (π.ρ. παξαηεξεηηθφηεηα, 

πεηζψ, ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θ.ά) 

1  2  3  4  5 

10 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

επζπλεηδεζία, πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ά.) 

1  2  3  4  5 

11 Άιιν……………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

1  2  3  4  5 

 

Δξψηεζε 23. Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψζαηε γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο επηβάξπλε 

ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκά ζαο;   1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 24. Καηά ηε γλψκε ζαο, σθειήζεθε ν θνξέαο ζαο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ;       1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 25. Δζείο πξνζσπηθά σθειεζήθαηε απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ηνπ 

Σκήκαηνο ΔΚΠ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπ/ηεο άζθεζε;       1  2  3  4  5 

Παξαθαιψ, ζρνιηάζηε…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δξψηεζε 26. Πηζηεχεηε φηη ε πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή;  

Ναη    Όρη       

Παξαθαιψ, αηηηνινγήζηε……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………
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……………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Δξψηεζε 27. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ πξέπεη λα πινπνηείηαη: 

α) ζε δηαθνξεηηθφ θνξέα απφ ηελ Πξαθηηθή ΄Αζθεζε Η;  

Γηαηί………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

β) ζηνλ ίδην;  

Γηαηί………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Δξψηεζε 28. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, έηζη 

φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σκήκα ΔΚΠ;  

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..……………………… 

Δξψηεζε 29. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην 

Σκήκα ΔΚΠ;  

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..……………………… 
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IX. Δίδνο θνξέα αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαηά ηε δήισζε 

ησλ Μεληφξσλ 

 

α/α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΟΡΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΝΣΟΡΧΝ 

Α Φνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 6 

1. Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο 1 

2. Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο 

ρνιήο 

1 

3. Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΔΒΔ-ΒΒΔ-ΓΔΘ 1 

4.  Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο – Πξνγξάκκαηα Δμεηδίθεπζεο 

1 

5.  Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα Νέσλ Θεζζαινλίθεο (Υ.Α.Ν.Θ.) 1 

6.  Γήκνο Μήινπ 1 

Β  Φνξείο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ  4 

1. Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) Νεάπνιεο  2 

2.  Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) -Κέληξν 

Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε (ΚΠΑ) Σνχκπαο 

1 

3. Κέληξν ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ-Δξγάλε 

1 

Γ  Φνξείο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη πκβνπιεπηηθήο 2 

1. Κέληξν Πξφιεςεο ηεο εμάξηεζεο απφ λαξθσηηθά θαη πξναγσγήο 

ηεο πγείαο «ΠΤΞΗΓΑ» 

1 

2. ISON Psychometrica, Δηαηξία πξνεγκέλσλ εθαξκνγψλ ζπζηεκάησλ 

δηνίθεζεο 

1 

3. ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Νεάπνιεο) Θεζζαινλίθεο Γελ απάληεζε 

Γ  Γξαθεία Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ/ Δθπαηδεπηηθέο δνκέο 

Ννζνθνκείσλ 

3 

1. Γ.Ν. Θ. Παπαγεσξγίνπ-Γξαθείν Δθπαίδεπζεο Ννζειεπηηθήο 

Τπεξεζίαο 

2 

2. Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ.) Βνεζψλ Ννζειεπηψλ Γ.Ν. Γ. 

Παπαληθνιάνπ 

1 

Δ Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε Δπηρεηξήζεηο 2 

1.  Coca Cola 3Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ 2 

2. S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. Γελ απάληεζε 

Σ΄ Δξεπλεηηθά Κέληξα 1 

1. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο 1 

 

       ΤΝΟΛΟ 

 

18 
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Υ.  Φνξείο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, αξηζκφο Μεληφξσλ
74

 θαη αξηζκφο 

Φνηηεηψλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-2011 θαη 2011-2012 

 

Α/Α Δπσλπκία θνξέα Αξηζκφο 

εξση/γησλ 

Μεληφξσλ 

Αξηζ. 

θνηηεηψλ 

Αθαδεκ. 

έηνο 

1 Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (ΚΔΓ) 1 1 Υ.Δ.2010-2011 

2 Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Νεάπνιεο (ΚΔΤΠ) Θεζζαινλίθεο 

2 1 Υ.Δ.2010-2011 

3 Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)-Κέληξν Πξνψζεζεο ζηελ 

Απαζρφιεζε (ΚΠΑ) Σνχκπαο 

1 1 Υ.Δ.2010-2011 

4 Γ.Ν. Θ. Παπαγεσξγίνπ-Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

2 2 Υ.Δ.2010-2011 & 

Υ.Δ. 2011-2012 

5 Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ.) Βνεζψλ 

Ννζειεπηψλ Γ.Ν. Γ. Παπαληθνιάνπ 

1 1 Δ.Δ.2010-2011 

6 Coca Cola 3Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ 

2 2 Υ.Δ. & Δ.Δ. 2010-

2011 

7 ISON Psychometrica, Δηαηξία πξνεγκέλσλ 

εθαξκνγψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο 

1 3 Δ.Δ.2010-2011 

Υ.Δ. & Δ.Δ. 2010-

2011  

8 Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – Πξνγξάκκαηα 

Δμεηδίθεπζεο 

2 2 Υ.Δ. & Δ.Δ. 2010-

2011 

                                                             
74 ην ζχλνιφ ηνπο (100%), 9 Μέληνξεο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηε ζέζε ζπλέληεπμεο 

θαηά ην Υ.Δ. 2010-2011 θαη νη 7/8 Μέληνξεο (πνζνζηφ 87,5%) θαηά ην Δ.Δ.2010-2011. Δπνκέλσο, νη 

16/17 Μέληνξεο (πνζνζηφ 94,2%) ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ην αθαδ. έηνο 2010-2011. 

Οη 2 Μέληνξεο ζηα Πξνγξάκκαηα Δμεηδίθεπζεο θαη ζην Κέληξν «Δξγάλε» ζπκπιήξσζαλ ζηα 2 

εμάκελα γηα 2 δηαθνξεηηθνχο θνηηεηέο, ελψ ζην ΚΔΤΠ θαη ζηελ  Coca Cola ζπκπιήξσζαλ θαη νη 2 

Μέληνξεο πνπ είραλ ηελ επνπηεία ησλ θνηηεηψλ. 

Καηά ην αθαδεκ. έηνο 2011-2012 ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ην Υ.Δ. 1 εξσηεκαηνιφγην Μέληνξα (1/5 

Μέληνξεο), θαζψο νη 3 Μέληνξεο ην είραλ ζπκπιεξψζεη θαηά ην πξνεγνχκελν αθαδεκ. έηνο θαη θαηά 

ην Δ.Δ. 2011-2012 ζπγθεληξψζεθαλ 3 εξσηεκαηνιφγηα Μέληνξα απφ 5 Μέληνξεο. πλνιηθά θαηά ην 

αθαδεκ. Έηνο 2011-2012 ζπγθεληξψζεθαλ 4 εξσηεκαηνιφγηα Μέληνξα. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 17 ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απαληήζεθαλ 

20 εξσηεκαηνιφγηα Μεληφξσλ, ελψ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ζπγθεληξσζνχλ εξσηεκαηνιφγηα απφ 

ηνπο Μέληνξεο δχν θνξέσλ, ην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Νεάπνιεο) Θεζζαινλίθεο θαη ηελ S & 

B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., θαζψο απεζηάιεζαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα αιιά δελ απαληήζεθαλ.  
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9 Κέληξν ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ-Δξγάλε 

2 2 Υ.Δ. & Δ.Δ. 2010-

2011 

10 Κέληξν Πξφιεςεο ηεο εμάξηεζεο απφ 

λαξθσηηθά θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο 

«ΠΤΞΗΓΑ» 

1 2 Υ.Δ.2010-2011 & 

Υ.Δ. 2011-2012 

11 Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΚΔΔ) 

Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο 

1 1 Δ.Δ.2010-2011 

12 ΚΔΚ Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο ρνιήο 1 2 Δ.Δ.2010-2011 & 

Υ.Δ. 2011-2012 

13 ΚΔΚ ΔΒΔ-ΒΒΔ-ΓΔΘ 1 1 Δ.Δ.2011-2012 

14 Γήκνο Μήινπ 1 1 Δ.Δ.2011-2012 

15 Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα Νέσλ Θεζζαινλίθεο 

(ΥΑΝΘ) 

1 1 Δ.Δ.2011-2012 

16 ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (Νεάπνιεο) 

Θεζζαινλίθεο 

- 1 Δ.Δ.2010-2011 

17 S & B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. - 1 Υ.Δ. 2011-2012 

ΤΝΟΛΟ 20 25 2010-2011 & 

2011-2012 

 

 

 

 

  



398 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

Διιελφγισζζε 

 

Αξγπξνπνχινπ, . (2005). Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

 Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο, 

 Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

 Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, 

 Φιψξηλα. 

Απγεηίδνπ, . (2007). Ο ζηνραζηηθν-θξηηηθφο εθπαηδεπηηθφο σο δεηνχκελν ζηελ 

 αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

 Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, 1, 45-57. 

Βεξγίδεο, Γ. (2001). Ζ ζπκβνιή ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ην 

 Γ. Μπαγάθεο (Δπηκ.). Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

 ζρνιείνπ: Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε; Πψο; (ζζ. 40-60). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Βεξγίδεο, Γ. (2003). Ζ ζπκβνιή ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ 

 πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ην Γ. Βεξγίδεο (Δπηκ.). Δθπαίδεπζε 

 Δλειίθσλ. πκβνιή ζηελ εμεηδίθεπζε ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηψλ (ζζ. 235-

 254). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Βεξγίδεο, Γ. & Καξαιήο, Θ. (1999). Αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο 

 Δλειίθσλ. ην Γ. Βεξγίδεο, Θ. Καξαιήο & Α. Κφθθνο (Δπηκ.). ρεδηαζκφο, 

 Οξγάλσζε θαη Αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ. Πάηξα: ΔΑΠ. 

Βηηζηιάθε, Υ. (2001). Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πνιπδηάζηαηεο κεζνδνινγηθήο 

 πξνζέγγηζεο ζηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: Ζ πεξίπησζε 

 κειέηεο ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ. ην Γ. Μπαγάθεο (Δπηκ.). Αμηνιφγεζε 

 εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιείνπ: Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε; Πψο; 

 (ζζ. 301-309). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

CEDEFOP (Ηνχληνο 2010) Αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ: ζε αλαδήηεζε ιχζεσλ. 

 Δλεκεξσηηθφ εκείσκα – 9023 EL ISSN 1831-2462 

CEDEFOP, (2002). Καηάξηηζε θαη κάζεζε κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ,  

   Λνπμεκβνχξγν 

Γξακκαηηθφπνπινο, Β. (2006). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε: Μνληέια Αμηνιφγεζεο 

   Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Αλαδεηήζεηο ζηε Φπζηθή Αγσγή & ηνλ  



399 

 

   Αζιεηηζκφ, 4 (2), 237-246. 

Γξακκαηηθφπνπινο, Β. (2013). Ο "ηξίηνο δξφκνο" ζηελ έξεπλα: ε κεηθηή 

 κεζνδνινγία. ην Πνπξθφο, Μ. & Γαθέξκνο Μ. (Δπηκ.), Πνηνηηθή έξεπλα 

 ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: Δπηζηεκνινγηθά, κεζνδνινγηθά θαη εζηθά 

 δεηήκαηα. Αζήλα: Δθδφζεηο Σφπνο, ζ. 513, 523. 

Cohen, L. & Manion, L. (2000). Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Υ. 

 Μεηζνπνχινπ & Μ. Φηινπνχινπ, κεηάθξαζε). Αζήλα: Μεηαίρκην.  

Γξφιιηνο, Γ. & Ληάκπαο, Α. (1996). Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο: 

 Δπηβίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ. Δθπαηδεπηηθή 

 Κνηλφηεηα, 36, 19-23. 

Γάζηνπ Ο., Δπαγγέινπ Μ., Μεηξνπνχινπ Δ., Μνπηαθίδνπ Α. & Υαηδεπαλαγηψηνπ 

 Π. (1995). Πξαθηηθή Άζθεζε – Καηαγξαθή εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ 

 θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ Σκεκάησλ Π.Σ.Γ.Δ. θαη Φ.Π.Φ. ηνπ Α.Π.Θ.: Γχν 

 κειέηεο πεξίπησζεο (case studies). Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 22, 255-282. 

Γεκεηξφπνπινο, Δ. (1997). Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο: 

   νδεγφο ηνπ αμηνινγεηή. Αζήλα: Γξεγφξεο. 

Γεκεηξφπνπινο, Δ. (1998
4
). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο   

   εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Αζήλα: Γξεγφξεο. 

Demunter, P. (2001). Ζ αμηνιφγεζε: Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε. ην Γ. 

   Μπαγάθεο (Δπηκ.). Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ρνιείνπ: 

   Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε; Πψο; (ζζ. 23-39). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2007). Βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε. Έλα 

 Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. Λνπμεκβνχξγν: Τπεξεζία Δπηζήκσλ 

 Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

Δπξπδίθε (2006). Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Καηάξηηζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

   Δπξψπε. Βξπμέιιεο: Δπξπδίθε. 

Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα. Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζην 

 Α.Π.Θ. 31 Μαξηίνπ-1 Απξηιίνπ 2012. Πεξηιήςεηο εξγαζηψλ. 

Δπζηξάηνγινπ, Α. (2005). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη  

 Δπειημίεο ζηηο Αγνξέο Δξγαζίαο. ην Θ. Καξαιήο,  .  Παπαδάθεο & Η.  

 Φξαγθνχιεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά 2
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο 



400 

 

 Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Κνηλσληθέο 

 Γεμηφηεηεο, Αζήλα, 16-18 Γεθεκβξίνπ 2005 (ζζ. 35-37).  

Θενδψξνπ, Γ. (1998). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ 

 Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αδεκνζίεπηε 

 Γηδαθηνξηθή  Γηαηξηβή). Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, Φιψξηλα. 

Goleman, D. (1996). Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Goleman, D. (1999). Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ζην Υψξν ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

ΗΟΒΔ, (2006). Ζ Απαζρνιεζηκφηεηα ησλ Απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 ζηελ Διιάδα. Μειέηε γηα ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ

 θαη  ΑΣΔΗ. πλνπηηθή παξνπζίαζε (ζζ.1-9). Αλαθηήζεθε ζηηο 23/11/2010, 

 απφ 

http://eng.auth.gr/paratiritirio/doc/GRBibliografia/TertEduc_synopsis_Sept07.pdf  

Καλάθεο, Η. Ν. (1996). Οη γλψκεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Κξήηεο γηα ηελ 

 νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 24, 201-233. 

Καζζσηάθεο, Μ. (2010). Σα πξνβιήκαηα έληαμεο ησλ απνθνίησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο 

 Δθπαίδεπζεο  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Δπηζεψξεζε 

 πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ, η. 90-91, 320-326. 

Καζζσηάθεο, Μ. (2004). Ζ πκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο  ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ηελ Καηάξηηζε θαη 

ηελ Σξηηνβάζκηα  Δθπαίδεπζε. ην Μ. Καζζσηάθεο (Δπηκ.). πκβνπιεπηηθή θαη 

 Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο: Θεσξία θαη Πξάμε (ζζ. 451-467). 

 Αζήλα: ηππσζήησ   

Καηζαλέβαο, Θ. (2004). Σν ηζνδχγην πξνζθνξάο θαη δήηεζεο επαγγεικάησλ θαη ν 

 ζχγρξνλνο ΔΠ. ην Καζζσηάθεο Μ. (επηκ.) πκβνπιεπηηθή θαη 

 Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο: Θεσξία θαη Πξάμε. Αζήλα: ηππσζήησ, ζ. 

 541-563. 

Καςάιεο, Α. & Υαλησηάθεο, Ν. (2011). Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε. Θεζζαινλίθε: 

   Αθνη Κπξηαθίδε. 

Κφθθνο, Α.  (2005). Να αλαπηχμνπκε ηηο Κνηλσληθέο Ηθαλφηεηεο: Γηα πνηνλ ιφγν θαη 

 κε πνηνλ ηξφπν. ην Θ. Καξαιήο,  .  Παπαδάθεο & Η. Φξαγθνχιεο (Δπηκ.). 

http://eng.auth.gr/paratiritirio/doc/GRBibliografia/TertEduc_synopsis_Sept07.pdf


401 

 

 Πξαθηηθά 2
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο  Έλσζεο    

 Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, 

 Αζήλα, 16-18 Γεθεκβξίνπ 2005 (ζζ. 5-23). 

Κνπζηνπξάθεο, Γ. & Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2001). πγθξηηηθή  πξνζέγγηζε ηεο 

   αμηνιφγεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Ζ πεξίπησζε  ηνπ Διιεληθνχ 

   Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  ην Γ. Μπαγάθεο 

   (Δπηκ.). Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ρνιείνπ:      

   Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε; Πψο; (ζζ. 349-357). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Λαζθαξάθεο, Γ. (2012). Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ  

 επαγγεικαηηθή  αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηεξεχλεζε απφςεσλ γηα ηα 

 πξνζδνθψκελα νθέιε απφ έλα λέν ζεζκφ (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή 

 εξγαζία). Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. 

Ληαθνπνχινπ, Μ. (2012). Θεσξία, πξάμε, άξξεηεο πξνζσπηθέο ζεσξίεο θαη 

 αλαζηνραζκφο: Απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο. Action Research, 3, 1-20. 

 www.actionresearch.gr/AR/ActionResearch_Vol3/Issue03_01_p01-20.pdf 

 (Αλαθηήζεθε ζηηο 4/3/2014) 

MacBeath, J. (2001). Ζ Απηναμηνιφγεζε ζην ρνιείν. Οπηνπία θαη Πξάμε, επηκ.- 

   κηθξ.  Υ. Γνχθαο & Ε. Πνιπκεξνπνχινπ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαθξή, Π. (2009). Αλάπηπμε θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα Πξνγξακκάησλ   

   Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο: ε πεξίπησζε ηεο ΟΣΔ  

   ACADEMY. (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Παλεπηζηήκην  

   Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. 

Μαπξνζθνχθεο Γ. (2009). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ 

 σο θνηλφηεηα έξεπλαο θαη κάζεζεο. ην Σξηιηαλφο Α. & Καξάκελαο Η. 

 (επηκ.). Διιεληθή Παηδαγσγηθή & Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά 6
νπ

 

 Παλειιελίνπ  πλεδξίνπ. Αζήλα: Αηξαπφο, η. Β‟, ζ. 418-426. 

Μνπηαθίδνπ, Α. (1997). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ. 

 Οξηνζέηεζε θαη άμνλεο ζρεδηαζκνχ (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). 

 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. 

http://www.actionresearch.gr/AR/ActionResearch_Vol3/Issue03_01_p01-20.pdf


402 

 

Μπνλίδεο, Κ. (2004). Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ σο αληηθείκελν έξεπλαο. 

 Γηαρξνληθή εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Μπνλίδεο, Κ. (2013). Ζ Αλάιπζε Πεξερνκέλνπ σο κεηθηή πνηνηηθή κεζνδνιηγηθή 

 πξνζέγγηζε αλάιπζεο θεηκέλσλ. ην Πνπξθφο, Μ. & Γαθέξκνο Μ. (Δπηκ.), 

 Γπλαηφηεηεο θαη ξηα ηεο Μείμεο ησλ Μεζνδνινγηψλ ζηελ Κνηλσληθή 

 Φπρνινγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή έξεπλα: επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά 

 δεηήκαηα ησλ πξννπηηθψλ δηεχξπλζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ (ζζ. 473-

 497). Αζήλα: Δθδφζεηο ΗΧΝ 

Μπνχγιαο, Α. (2008). Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα. (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία).   

 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. 

Νφκνο 3374/2005. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. χζηεκα 

 κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ- Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο 

 (ΦΔΚ 189/2-8-2005, η. Α΄). 

Ξσρέιιεο, Π. (2013). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε: Αθνη Κπξηαθίδε. 

Οδεγφο πνπδψλ (2003-04). Θεζζαινλίθε: Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σκήκα 

 Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. (2009). Πξφηαζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

 ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα www.pi-

 schools.gr/paideia_dialogos/prot_axiologisi.pdf (πξνζπειάζηεθε ζηηο 

 20/10/2014) 

Παιαηνρσξηλνχ Ό., Πακπνχξε Α., Παπαβαζηιείνπ Α. θαη Σζηαγθαλά Μ. (2015). Ζ 

 Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ ΑΔΗ σο κέζν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

 δηεπθφιπλζεο ηεο κεηάβαζεο ησλ θνηηεηψλ-θνηηεηξηψλ ζηελ Αγνξά 

 Δξγαζίαο: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κέληξνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο Γηδπκνηείρνπ. 

 Αλαθνίλσζε ζην 1
ν
 Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

 κε ηίηιν: Γηά Βίνπ Μάζεζε θαη χγρξνλε Κνηλσλία: Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

 Δθπαίδεπζε θαη Δξγαζία. Θεζζαινλίθε, 27-28 Ηνπλίνπ 2015 (ππφ 

 δεκνζίεπζε). 

Πακπνχξε, Α. (1997). Ζ έξεπλα δξάζεο σο κέζνδνο επηκφξθσζεο ησλ 

 εθπαηδεπηηθψλ. (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Αξηζηνηέιεην 

 Παλεπηζηήκην  Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. 

http://www.pi-/
http://www.pi-/


403 

 

Πακπνχξε, Α. (2011). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε σο κέζν ζχλδεζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο 

 Δθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. ην Β. Καξαβάθνπ (Δπηκ.) Γηά βίνπ 

 Μάζεζε: Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο (ζζ.511-531). Θεζζαινλίθε: 

 Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Πακπνχξε Α. & Μεηξνπνχινπ, Δ.Θ. (2009). Δκπεηξίεο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

 απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

 Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ην Α. Σξηιηαλφο &  

 Η. Καξάκελαο (Δπηκ.) Διιεληθή Παηδαγσγηθή & Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, η. Α‟ 

 (ζζ. 889-899). Αζήλα: Αηξαπφο. 

Πακπνχξε, Α. (2012). Οδεγφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ  Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

 θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη 

 Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δθπαίδεπζε 

 θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) 2007-2013. Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα 

 Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ζ.18 (αδεκνζίεπην, παξαδνηέν).   

Πακπνχξε, Α. (2016). Οδεγφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 2015-2016. Σκήκα 

 Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ρνιή Κνηλσληθψλ, 

 Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζ. 20. 

 Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.uom.gr/media/docs/ekp/EKP-

 odigos-praktikis-askisis-2015-2016.pdf.  

Πακπνχξε, Α. & ηπεηάλνπ, Α. (2016). Ζ κάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο (work-based 

 learning) σο κέζν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ απνθνίησλ Σξηηνβάζκηαο 

 Δθπαίδεπζεο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο: Αλαζθφπεζε 

 εξεπλψλ. Πξαθηηθά ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα 

 Πξφηππα θαη ηελ Πνηφηεηα ηεο Έλσζεο ΔΝΔΠΡΟΣ, κε ζέκα: «Πνηφηεηα θαη 

 Πξφηππα ζηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θαη ηε Γηα Βίνπ 

 Μάζεζε». Θεζζαινλίθε, 27-29 Μαίνπ 2016 (ζζ. 678-687).  

Παπαβαζηιείνπ - Αιεμίνπ, Η. (2005). Γεμηφηεηεο-Κιεηδηά & Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο 

 ζηε δηά βίνπ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο. ην Θ. Καξαιήο, .  

 Παπαδάθεο  &  Η. Φξαγθνχιεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά 2
νπ

 Γηεζλνχο 

 πλεδξίνπ ηεο  Δπηζηεκνληθήο  Έλσζεο   Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δθπαίδεπζε 

 Δλειίθσλ θαη  Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, Αζήλα, 16-18 Γεθεκβξίνπ 2005  

 (ζζ. 171-183). 

ttp://www.uom.gr/media/docs/ekp/EKP-odigos-praktikis-askisis-2
ttp://www.uom.gr/media/docs/ekp/EKP-odigos-praktikis-askisis-2


404 

 

Παπαδεκεηξίνπ, Ε. (1996). Κνηλσληνινγηθά Αλάιεθηα. ςεηο ηεο χγρξνλεο 

 Βηνκεραληθήο Κνηλσλίαο. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

Παπαδνπνχινπ, Α. (2012). Σα ελ ρξήζεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Ννειιεληθήο 

 Γιψζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ ππφ ην πξίζκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο 

 (Αδεκνζίεπηε Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

 Θεζζαινλίθεο , Θεζζαινλίθε. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, Π. (1991). Πξαθηηθή άζθεζε εθπαηδεπηηθψλ. ην Παηδαγσγηθή 

 & Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθφ (Σφκνο 7, ζζ. 3976-3978). Αζήλα: 

 Διιεληθά Γξάκκαηα.  

Παπαζηακάηεο, Α. (2001). «Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

 ην Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε,31, 37-63. 

Παηηληψηεο, Ν. (2004), Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη επαγγεικαηηθή 

 επηινγή ζηελ Διιάδα. ην Μ. Καζζσηάθεο (Δπηκ.). πκβνπιεπηηθή θαη 

 Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο: Θεσξία θαη Πξάμε (ζζ. 515-539). Αζήλα: 

 ηππσζήησ.  

Πνχινπ, Μ. & Υαλησηάθεο, Ν. (2006). Αλαζηνραζκφο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

   γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε: κηα πξψηε πξνζπάζεηα, Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, 1, 

   87-97. 

Πνπξθφο, Μ. & Γαθέξκνο, Μ. (2010). Δηζαγσγή-Πνηνηηθή έξεπλα ζηηο Κνηλσληθέο 

 Δπηζηήκεο: Θεσξεηηθή θαη ηζηνξηθή νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ. ην Μ. 

 Πνπξθφο & Μ. Γαθέξκνο (Δπηκ.). Πνηνηηθή έξεπλα ζηηο Κνηλσληθέο 

 Δπηζηήκεο: Δπηζηεκνινγηθά, κεζνδνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα (ζζ. 21-56). 

 Αζήλα: Δθδφζεηο Σφπνο. 

Πνπξθφο, Μ. (2010). Ζ δηακάρε κεηαμχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο ζηηο 

 Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: Γηεπξχλνληαο ηηο πξννπηηθέο ζηε κεζνδνινγία θαη 

 ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. ην Πνπξθφο, Μ. & Γαθέξκνο Μ. (Δπηκ.), 

 Πνηνηηθή έξεπλα ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: Δπηζηεκνινγηθά, κεζνδνινγηθά 

 θαη εζηθά δεηήκαηα. Αζήλα: Δθδφζεηο Σφπνο, ζ. 132-177. 

Ππξγησηάθεο, Η.Δ. (2011). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Αζήλα: Πεδίν. 

ίκνο, Π. & Κνκίιε, Α. (2003). Μέζνδνη έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία θαη ηε Γλσζηηθή 

 επηζηήκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 



405 

 

ηπεηάλνπ Α. (2014). Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Γηα Βίνπ  Μάζεζε: 

 ε πνξεία- νη ζεζκνί- νη εθαξκνγέο. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

 Μαθεδνλίαο. 

νινκψλ, Η. (1999). Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε & Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

 Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ 

 Ηλζηηηνχην-Σκήκα Αμηνιφγεζεο. 

ηακπνπιήο, Μ. (2005). Ζ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

 δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

 θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα. Απνηειέζκαηα έξεπλαο αλαγθψλ θαηάξηηζεο 

 πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. ην Θ. Καξαιήο,  .  

 Παπαδάθεο  &  Η. Φξαγθνχιεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά 2
νπ

 Γηεζλνχο 

 πλεδξίνπ ηεο  Δπηζηεκνληθήο  Έλσζεο   Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δθπαίδεπζε 

 Δλειίθσλ θαη Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, Αζήλα, 16-18 Γεθεκβξίνπ 2005  

 (ζζ. 101-112). 

ηεξγίνπ, Δ. (2008). Ζ πνξεία ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε: Ζ 

 εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ν ξφινο ησλ θνηηεηψλ. Δπηζεψξεζε 

 Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 14, 180-189. 

Σαξαηφξε, Δ. (1996). Αλαζθφπεζε αξζξνγξαθίαο γηα ΠΑ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Μαθεδλφλ, 57-65.   

Verma G. K. & Mallick K. (2004). Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 θαη Σερληθέο (κηθ. Δ. Γξίβα). Αζήλα: ηππσζήησ. 

Willig, C. (2015). Πνηνηηθέο Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία. Δηζαγσγή (κηθ. Έ. 

 Απγήηα). Αζήλα: Gutenberg. 

Φηιίππνπ, Κ. (1984). Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 1, 39-61.  

Φηιίππνπ, Γ. & Κατια, Μ. (Δπηκ.) (1999
4
). ρνιηθή εκπεηξία: Θεσξία θαη πξάμε. 

 Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Φινπξήο, Γ. (2006). Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. πγθξηηηθή θαη 

 Γηεζλήο Δθπαηδεπηηθή Δπηζεψξεζε, 7, 93-125. 

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (2001). Μνληέια αμηνιφγεζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

   θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ην Γ. Μπαγάθεο (Δπηκ.). Αμηνιφγεζε  

   Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ρνιείνπ: Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε;  



406 

 

   Πψο; (ζζ.70-78). Αζήλα: Μεηαίρκην.  

Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (1998). Γλψζη ηo Curriculum. Αζήλα: Αηξαπφο.  

Υαξνθνπάθε, Α. (2006). Αλάπηπμε θνκβηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ 

 γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πξνθιήζεηο θαη λέεο πξαθηηθέο. 

 ην Φ. Βιαράθε, Α. Γαβξηήι, ακντιεο & . Σεηξαδάθνπ (Δπηκ.). Πξαθηηθά 

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ. Ο Θεζκφο 

 πκβνπιεπηηθή-Πξνζαλαηνιηζκφο θαη ν Ρφινο ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

 ηεο ρψξαο, Αζήλα, 2-3 Γεθεκβξίνπ 2006 (ζζ. 75-97).  

 

Ξελφγισζζε 

 

Barrie,  S.  C.  (2007).  A  conceptual  framework  for  the  teaching  and  learning  

 of  generic graduate attributes. Studies in Higher Education, 32(4), 439-

 458. DOI: 10.1080/03075070701476100. 

Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. Buckingham: 

 Philadelphia Open University Press. 

Bates, M. (2008). Work-integrated curricula in university programs. Higher 

 Education Research and Development, 27(4), 305-317. DOI: 

 10.1080/07294360802406775. 

Blackwell, A., Bowes, L., Harvey, L., Hesketh, A.J. & Knight, P.T. (2001). 

 Transforming Work Experience in Higher Education, British Educational 

 Research Journal, 27 (3), 269-285. DOI: 10.1080/01411920120048304. 

Boud, D. & Falchikov, N. (2006). Aligning assessment with long-term learning. 

 Assessment & Evaluation in Higher Education, 31 (4), 399-413. DOI: 

 10.1080/02602930600679050. 

Burke V., Jones I. and Doherty M. (2005). Analysing student perceptions of 

 transferable skills via undergraduate degree programmes. Active Learning in 

 Higher Education, 6 (2), 132-144. DOI: 10.1177/1469787405054238.  

CEDEFOP (2013).  Renewing Vocational Education and Training to tackle skill 

 mismatch: work-based learning and apprenticeship for all? The CEDEFOP 

 TIMES, 12-13 June 2013. 



407 

 

CEDEFOP (2001). National actions to implement Lifolong Learning in Europe, 

 Eurydice, Brussels. 

CEDEFOP (2003). Lifelong Learning: citizens' views, Luxemburg 

Collin, K.& Tynjala, P. (2003). Integrating theory and practice? Employees' and stud

 ents' experiences of learning at work. Journal of Workplace Learning, 15(7/8)

 338-344. DOI: 10.1108/13665620310504828. 

Costley, C. (2007). Work-based learning: assessment and evaluation in higher 

 education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(1), 1-9. DOI: 

 10.1080/07294360802406775. 

Crebert, G., Bates, M., Bell, B., Patrick, D. J. & Cragnolini, V. (2004). Developing 

 generic skills at a university, during work placement and in employment: 

 graduates‟ perceptions. Higher Education Research and Development, 23 (2), 

 147-165. DOI: 10.1080/0729436042000206636.  

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2000). The discipline and practice of qualitative research. 

 In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research. 

 London: Sage. 

Dreuth, L. & Dreuth-Fewell M. (2002). A model of student learning in community  

 service field placements. Active learning in higher education, 3(3), 251-264. 

Fetterman, D. (2001). Empowerment Evaluation: the pursuit of quality, Visions of 

 Quality, 7, 73-106. ISBN 0-7623-0771-4. 

Garavan, T. N., & Murphy, C. (2001). The cooperative education process and organi

 sational socialisation: a qualitative study of student perceptions of its effectiv

 eness. Education & Training, 43(6), 281‐302.  ISSN 0040-0912   

Grammatikopoulos, V., Koustelios, A., Tsigilis, N. & Theodorakis, Y. (2004). 

 Applying Dynamic Evaluation approach in Education, Studies in Educational 

 Evaluation, 30, 255-263. DOI: 10.1016/j.stueduc.2004.09.005. 

Harvey L. (1999). Employability: Developing the relationship between Higher 

 Educaiton and Employment. Opening presentation at the Fith Quality in 

 Higher Education 24-Hour Seminar. Warwick University: Centre for 

 Researcnh into Quality.Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: www.uce.ac.uk/crq  

http://www.uce.ac.uk/crq


408 

 

Harvey, L. (2000). New realities: The relationship between Higher Education and 

 Employment. Tertiary Education and Management, 6, 3-17. DOI: 

 10.1080/13583883.2000.9967007 

Harvey, L. & Bowers-Brown, T. (2003). The employability of graduates: cross-

 country comparisons. In Department for Education and Skills (DfES) 

 Research Conference 2003. Learning by Comparison: International 

 Experiences in Education and Training: A Selection of Papers. Research 

 Report: CR2003, pp. 107-123. Retrieved October 19, 2010 from 

 http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/CR2003.pdf  

House, E. (2003). Introduction, in T. Kellaghan, D. Stufflebeam (eds.) International 

 Handbook of Educational Evaluation: Part One, 9-14. Dordrecht: Kluwer 

 Academic Publishers. 

Katsanevas, Th. (2004). Perspectives of the labour market and employability). In 

 Nova-Kaltsouni Ch. and Kassotakis M. (eds) Promoting new forms of work 

 organizaation and other cooperative arrangements for competitiveness and 

 employability. Athens: University of Athens. With the support of the 

 European  Commission, pp. 7-11. Retrieved January 19, 2010 from 

 http://www.ergastirio.ppp.uoa.gr/ereyna/ekdiloseis.html  

Kellaghan, T, Stufflebeam, D. & Wingate, L. (2003). Introduction. In T. Kellaghan, 

 D. Stufflebeam (Eds.), International Handbook of Educational Evaluation: 

 Part One (pp. 1-6). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 

Lincoln, Y., & Guba, E. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and 

 emerging confluences. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of 

 Qualitative Research (2 ed.). London: Sage.  

OECD (1998). Thematic Review: The transition from initial education to working 

 life, Interim comparative report, Paris. 

OECD (2001). Education Policy Analysis, Paris. 

OECD (2002). Definition and Selection of Competencies: Theoritical and 

 Conceptual Foundations (DeSeCo), Paris. 

Pampouri, A. (2014). Development and Implementation of an Internal Evaluation 

 Model at a Higher Education Institution, The International Journal of Adult, 

 Community and Professional Learning, 20 (3), 53-61. ISSN 2328-6318. 

http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/CR2003.pdf
http://www.ergastirio.ppp.uoa.gr/ereyna/ekdiloseis.html


409 

 

Pampouri A. (n.d.). „Feedback meetings’ in the framework of the supervised Practice 

 Training Program that students take following the major ‘Continuing 

 Education’, Department of Educational and Social Policy, University of 

 Macedonia, ζ.4. πληάρζεθε σο θαιή πξαθηηθή εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 

 ελειίθσλ. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα www.eur-alpha.eu 

Pampouri, A. & Mitropoulou, E-Th. (2008). Evaluation of the Supervised Practice of 

 Students Specializing in the Field of „Continuing Education‟. Ηn O. Demirel 

 & A. M. Sunbul (Eds). Further Education in the Balkan Countries. Konya-

 Turkey, 23-26 October 2008. Proceedings of the 11th International 

 Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education. Konya: 

 Egitim Akademi, 9, Vol. II, pp. 1241-1252. 

Prokou Δ. (2014). Accreditation Policies and Changing Patterns of Higher Education 

 in Europe. The International Journal of Learning in Higher Education, 20 

 (4), 87-96. ISSN: 2327-7955. 

Rickard, W. (2002). Work-based Learning in Health: evaluation the experience of 

 learners, community agencies and teachers. Teaching in Higher Education, 7 

(1), 47-63. DOI:  10.1080/13562510120100382.  

Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. Toward a New Design for 

 Teaching and Learning in the Professions. San Fransisco, California: Jossey-

 Bass Inc. Publishers. 

Scriven, M. (2003). Evaluation Theory and Metatheory. In T. Kellaghan, D. 

 Stufflebeam (Eds.), International Handbook of Educational Evaluation: Part 

 One (pp.15-30). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Stake, R. (2000
2
). Case studies. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of 

 Qualitative Research (pp. 435-454). London: Sage. 

Stufflebeam, D. (2007
2
). CIPP Evaluation Model Checklist: A tool for applying the 

 CIPP Model to assess long-term enterprises. Intended for use by evaluators 

 and evaluation clients/stakeholders. Evaluation Checklists Project. 

 www.wmich.edu/evalctr/checklists 

Stufflebeam, D. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In T. Kellaghan & D. 

 Stufflebeam (Eds.), International Handbook of Educational Evaluation: Part 

 One  (pp. 31-62). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

http://www.eur-alpha.eu/
http://www.wmich.edu/evalctr/checklists


410 

 

Stenhouse, L. (1988). Case study methods. In J.P. Keeves (ed.). Educational      

Research, Methodology and Measurement: an International Handbook (1
st
 ed.).   

Oxford: Pergamon, 49-53. 

Stufflebeam, D. &  McKee (2003).THE CIPP MODEL FOR EVALUATION: an 

 update, a review of the model’s development, a checklist to guide 

 implementation. Presented  at the 2003 Annual Conference of the Oregon 

 Program Evaluators Network (OPEN). Portland, Oregon 10/03/2003, 

 p.16. 

Sturman, A. (1994). Case study methods. In J.P. Keeves (ed.) Educational Research 

 Method and Measurement: an International Handbook (2
nd

 edition). Oxford: 

 Pergamon Press, 61-66. 

York M. & Knight P. (2004). Embedding Employability into the Curriculum. 

 Learning and Teaching Support Network (LTSN), The Network Centre.  

 Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: www.itsn.ac.uk/genericcentre  

Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, 

 California: Sage Publications. 

 

Γηθηπαθνί ηφπνη 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_4_2_1.html (εκεξνκελία αλάθηεζεο 29-

4-2011). 

Μεηάβαζε ησλ λέσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε / αξρηθή θαηάξηηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο.  

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.pi-schools.gr/programs/par/p2.html (εκεξνκελία αλάθηεζεο 29-12-

2008). 

Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.pi-

schools.gr/programs/par/p2html#1#1 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 28-12-2008) 

 

 

http://www.itsn.ac.uk/genericcentre
http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_4_2_1.html
http://www.pi-schools.gr/programs/par/p2html#1
http://www.pi-schools.gr/programs/par/p2html#1

