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Περίληψη 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών άσκησε έντονη επιρροή στον 

κλάδο της Συμβουλευτικής, διχάζοντας την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα 

λόγω των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που την διακρίνουν. Ειδικότερα 

στον τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διαπιστώνεται ότι η παροχή εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι ακόμη περιορισμένη. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση δύναται να συνδράμει και η παρούσα εργασία, η οποία αφορά 

στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ενός εξ αποστάσεως προγράμματος 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους της Ελληνικής 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των παραμέτρων 

σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος και συγκεκριμένα στην 

εξέταση της επίδρασης των κινήτρων και εμποδίων των ενηλίκων, στη διερεύνηση του 

τρόπου μάθησης εντός μιας διαδικτυακής κοινότητας και στην αξιολόγηση του 

προγράμματος. Για τις ανάγκες της έρευνας διανεμήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο 

διερεύνησης αναγκών σε εν δυνάμει συμμετέχοντες του προγράμματος, και εν συνεχεία 

σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το εξ αποστάσεως πρόγραμμα συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο 

διαμορφωτικής αξιολόγησης, διενεργήθηκαν δέκα ημι-δομημένες συνεντεύξεις για την 

απολογιστική του αξιολόγηση και συντάχθηκε σχετική αναφορά από εξωτερικό 

αξιολογητή. Η ανάλυση των δεδομένων υποδηλώνει πως η εκ των προτέρων γνώση των 

κινήτρων και εμποδίων των συμμετεχόντων ενός προγράμματος μεγιστοποιεί την 

αποτελεσματικότητά του, λόγω της υψηλής ικανοποίησης που διαμορφώνει η κάλυψη 

των αναγκών, των στόχων και των προσδοκιών τους. Αντίστοιχα, ο ρόλος του 

εκπαιδευτή-συμβούλου, όπως επίσης το μαθησιακό περιβάλλον, οι μέθοδοι και το 

εκπαιδευτικό υλικό διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. Τέλος, 

αναφορικά με τις προτάσεις των συμμετεχόντων, επισημαίνεται η μεγαλύτερη διάρκεια 

αντίστοιχων προγραμμάτων, η ύπαρξη επιπλέον εκπαιδευτών-συμβούλων και η 

υιοθέτηση ενός μικτού μοντέλου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που θα συνδυάζει τις εξ 

αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεις. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικός σχεδιασμός, επαγγελματική συμβουλευτική, διαδικτυακή 

συμβουλευτική, μικτό μοντέλο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 
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Abstract 

The use of Information Communication Technologies has undoubtedly impacted the 

discipline and practice of Counselling, dividing the scientific and occupational community 

due to the advantages and disadvantages associated with the distance factor. Online 

Career Counselling constitutes a rather limited practice in Greece; therefore the present 

research study attempts to contribute to the wider dialogue that has been addressed on 

this topic and focuses on the design, implementation and evaluation of an online career 

counselling program for Higher Education graduates. The purpose of the study is to 

examine parameters such as the motives and barriers of the adults participants, inquire 

the way(s) they learn in an online community and present the program’s evaluation. In 

order to do so, a questionnaire was handed out in potential participants with the aim of 

exploring the educational needs of the target group. Afterwards, we proceeded with the 

development and implementation of the online, non-formal career counselling program. 

In the middle of the program, a formative assessment questionnaire was mailed to the 

participants asking them to assess various statements, while by the end of the program 

ten semi-structured interviews were carried out as a final assessment, as well as a report 

by an external evaluator was submitted. The analysis of the data indicates that the prior 

acknowledgement of adults’ motives and barriers can provide priceless informing for 

maximizing the effectiveness of the program, due to the fulfillment of their needs, goals 

and expectations. Moreover, the role of the educator/counsellor, as well as the learning 

environment, the methods utilized and the teaching material, play a crucial role in the 

whole process. Last but not least, the participants suggested ways for improving and 

enriching the present program for future implementation. Their recommendations 

include the extended duration of the program, the need for extra educators/counsellors 

and the adoption of a blended approach, in which online interaction and face to face 

interaction will be combined. 

 

 

 

 

Keywords: instructional design, vocational guidance, online career counselling, blended 

career counselling model. 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αφετηρία της παρούσας εργασίας συνιστά το πρότερο ενδιαφέρον μου για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια βίου Μάθηση εν γένει. Ειδικότερα, το πεδίο του 

σχεδιασμού/ανάπτυξης προγραμμάτων αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα 

που με απασχόλησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, την επαγγελματική 

μου εργασία, αλλά και τη συμμετοχή μου σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα 

μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Παράλληλα, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική, αλλά και 

συμβουλευτική διαδικασία, κεντρικοί άξονες των ερευνητικών μου 

ενδιαφερόντων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη προγραμμάτων, διαμόρφωσαν 

το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας. Κατόπιν βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω θεματική αποτελεί μία σχετικά αχαρτογράφητη 

επιστημονική περιοχή, καθώς τα αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα 

είναι περιορισμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση δύναται να συνεισφέρει και η 

παρούσα εργασία, επιχειρώντας να αποτυπώσει θεωρητικά και εμπειρικά τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός εξ αποστάσεως 

προγράμματος συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα, αρχικά, να ευχαριστήσω όλους τους 

συμμετέχοντες του προγράμματος και τους Συμβούλους που συμμετείχαν στο 

προπαρασκευαστικό στάδιο του προγράμματος παραχωρώντας μου τις 

σχετικές συνεντεύξεις. Θα ήθελα, ιδιαιτέρως, να ευχαριστήσω τη Βασιλεία, τη 

Νάνσυ, τη Ζωή, τη Ντόρα, τη Νόπη και την Ευγενία για τη βοήθειά τους. Ακόμη, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Καθηγητές και τις Καθηγήτριες του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

εμπειρίες που λάβαμε κατά τη φοίτηση μας στο Τμήμα. Ειδικότερα, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την Καθηγήτρια μου κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου και τον 

Καθηγητή μου, κ. Γεώργιο Ζαρίφη, οι οποίοι συνέβαλαν στην κριτική 

αναπλαισίωση της εργασίας μέσω των εποικοδομητικών τους παρατηρήσεων. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον επόπτη Καθηγητή μου, κ. Μιλτιάδη 

Σταμπουλή, για την ουσιαστική του συνεισφορά και κριτική βοήθεια που μου 

παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Τέλος, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ειδικότερα τους γονείς μου για 

την ηθική και υλική τους συμπαράσταση στην έως τώρα μου πορεία. 
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«το παρόν πρόγραμμα δεν αποτελεί ένα πρόγραμμα που απλά θα μπει στο 
βιογραφικό σου, αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δημιουργήσει» 

 
Ε.Τ., Συμμετέχουσα του Προγράμματος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ρευστό και ραγδαίο μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της 

κοινωνίας μας, έχει διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό και 

εργασιακό τοπίο. Στο πλαίσιο αυτό, η δια βίου μάθηση, η εκπαίδευση ενηλίκων, 

η συνεχιζόμενη κατάρτιση, αλλά και η μη τυπική μάθηση έχουν μεταφερθεί στο 

επίκεντρο της ενεργούς δράσης των ανθρώπων, προκειμένου είτε να 

βελτιώσουν, είτε να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να 

πετύχουν τους στόχους τους. 

Η στροφή προς τις δεξιότητες δύναται να αφορά ζητήματα και θεματικές 

που εμπίπτουν στη σφαίρα της επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων, 

αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης εν γένει. Ως επακόλουθο, πολλές φορές η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητα των 

καιρών, καθώς η αγορά εργασίας έχει διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό 

αφενός λόγω των περιορισμένων θέσεων εργασίας, αφετέρου λόγω των 

υψηλών προσόντων που διαθέτουν οι αναζητούντες εργασία. 

Πέρα, όμως, από τις τεχνικές, επαγγελματικές, διαπροσωπικές και λοιπές 

δεξιότητες, σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κρίνονται απαραίτητες και οι 

δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας του ατόμου, που εντάσσονται στους 

στόχους και τα αντικείμενα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, ή εναλλακτικά 

της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Τμήμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων 

διαχείρισης σταδιοδρομίας αποτελεί η αποτελεσματική σύνταξη εργαλείων 

αυτοπαρουσίασης, όπως είναι το βιογραφικό σημείωμα, η συνοδευτική 

επιστολή, η αυτοπεριγραφική έκθεση, αλλά και περισσότερο σύνθετα ζητήματα 

όπως για παράδειγμα η διαδικασία λήψης απόφασης (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 

2004) και η αποδόμηση εσφαλμένων αντιλήψεων. 

Παράλληλα με τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, η τεχνολογική πρόοδος 

στην ψηφιακή εποχή έχει σηματοδοτηθεί με την αλματώδη εξέλιξη των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς και με την 

εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου που προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες και 

προσεγγίσεις για τη διαμόρφωση νέων επικοινωνιακών διαύλων (Μπίκος, 

2012). Αναφορικά με τους επικοινωνιακούς διαύλους, αυτοί αφορούν είτε τα 

επικοινωνιακά πλαίσια (διαδικτυακές κοινότητες, κοινότητες πρακτικής, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης), είτε τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτά 
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(προσβασιμότητα, εκμηδένιση των αποστάσεων, εμπλεκόμενα πρόσωπα, 

κίνητρα, δυσκολίες, διαπροσωπικά χαρακτηριστικά), είτε τα μέσα (media) που 

αξιοποιούνται (Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, αλλά και λοιπές ψηφιακές συσκευές).  

Το προαναφερθέν πλαίσιο, κατά κοινή ομολογία, συγκρότησε ένα ρεύμα 

που επέφερε μεταβολές στον χώρο της εκπαίδευσης, με τη χρήση των 

υπολογιστών, των εφαρμογών και των λογισμικών με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, αλλά και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας συνολικά. Αντίστοιχα, επίδραση ασκήθηκε και στην παροχή 

υπηρεσιών Συμβουλευτικής, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια νέα πρακτική, 

η εξ αποστάσεως Συμβουλευτική. Οι πολυπληθείς μαθησιακοί πόροι, η ραγδαία 

μετάδοση της πληροφορίας, η κατάλυση των γεωγραφικών και χρονικών 

συμβάσεων, αλλά και η παρεχόμενη ευελιξία, αποτέλεσαν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα τα οποία συνέβαλαν στην αξιοποίηση του διαδικτύου για την 

υποβοήθηση και στήριξη των ανθρώπων. Προς αυτή την κατεύθυνση φιλοδοξεί 

να συνδράμει και η παρούσα εργασία, η οποία, συνοπτικά, αναφέρεται στον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός εξ αποστάσεως 

προγράμματος συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

Η εργασία ξεκινάει με την παρουσίαση όλων των σταδίων που 

ακολουθήθηκαν για τον σχεδιασμό του προγράμματος που υλοποιήθηκε και τα 

οποία  συνίστανται στην εισαγωγή, τη διερεύνηση του πλαισίου αναφοράς και 

της ομάδας πληθυσμού-στόχου, τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, 

τον σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, το αναλυτικό περιεχόμενο, τις 

παραμέτρους υλοποίησης, τον προϋπολογισμό, την περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απώτερος σκοπός, η εκ των 

προτέρων πλαισίωση της εργασίας προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Στο  

δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε και 

περιλαμβάνει έξι ενότητες. Επιγραμματικά, οι ενότητες αφορούν την ταυτότητα 

της έρευνας, την ταυτότητα του δείγματος, τον σκοπό και τους στόχους της 

έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τις τεχνικές συλλογής δεδομένων και τις 

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επαγωγικά εστιάζουμε στο 

ερευνητικό εγχείρημα της εργασίας. Κατόπιν, ακολουθεί το θεωρητικό μέρος της 

εργασίας που συνίσταται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο τρίτο κεφάλαιο της 

εργασίας αναλύονται με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο το θεωρητικό πλαίσιο 
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που συνδέεται με το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ειδικότερα. Παράλληλα, παρουσιάζονται συντόμως οι σημαντικότερες θεωρίες 

μάθησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εκτενέστερα η θεωρία της 

«Πλαισιωμένης Μάθησης» (“situated learning”) και των «Κοινοτήτων 

Πρακτικής» (“communities of practice-cop”) στις οποίες στηρίζεται η εργασία. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο επιστημονικό πεδίο του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού και συγκεκριμένα στις βασικές αρχές του, ενώ ταυτόχρονα 

περιγράφονται τα βασικά μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων. Ομοίως, 

εκτενέστερη αναφορά γίνεται για στο μοντέλο 4C/ID που συνιστά το μοντέλο, 

σύμφωνα με το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το παρόν πρόγραμμα. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται βιβλιογραφικά και ερευνητικά 

δεδομένα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την ιδιαίτερη έμφαση να 

τίθεται στον ρόλο του εκπαιδευτή, στις απόψεις των εκπαιδευομένων και στις 

βασικές αρχές σχεδιασμού διαδικτυακών κοινοτήτων. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο 

επιδιώκει να προσεγγίσει πολύπλευρα το πεδίο της εξ αποστάσεως 

Συμβουλευτικής παρουσιάζοντας σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με 

τις μορφές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που την διακρίνουν, καθώς 

με τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά των συμβουλευόμενων. Το θεωρητικό 

μέρος ολοκληρώνεται με μία σύντομη συζήτηση των θεωρητικών ερεισμάτων 

της εργασίας (Κεφάλαιο 7) και επιδιώκει τη σύνδεση του θεωρητικού μέρους με 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έπεται. Έτσι, το όγδοο κεφάλαιο, 

παρουσιάζει την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που 

συλλέχθηκαν, ενώ για τα ποιοτικά δεδομένα των συνεντεύξεων προστίθεται η 

δομή του επαγωγικού συστήματος κατηγοριών που αναπτύχθηκε κατά τη 

διαδικασία ανάλυσης. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση που προκύπτει από τη 

συνθετική προσέγγιση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με το θεωρητικό της 

πλαίσιο, την παράθεση του αναστοχασμού του γράφοντος μέσα από τους 

τέσσερις ρόλους που κατείχε και περατώνεται με την παράθεση των 

περιορισμών της παρούσας έρευνας, καθώς και ορισμένων προτάσεων για 

μελλοντική έρευνα. 

Νίκος Μουράτογλου, 

Θεσσαλονίκη 01-01-2018 
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1. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η δομή του προγράμματος που υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Περιλαμβάνει δέκα ενότητες και επιδιώκει 

να παρουσιάσει ολιστικά τόσο τη διαδικασία όσο και το περιεχόμενο του 

προγράμματος με στόχο την εναργέστερη κατανόηση της εργασίας από τον 

αναγνώστη. Η παρούσα ενότητα βασίστηκε στα στάδια ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως αυτά προτείνονται από τη σύγχρονη 

ελληνική βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τον Σταμπουλή (2017), τα προγράμματα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με 

τον τρόπο υλοποίησης, τον τύπο διοργάνωσης, τη δυνατότητα συμμετοχής, το 

κόστος και τους τομείς επιμόρφωσης. Αν και το παρόν πρόγραμμα, δεν εμπίπτει 

στον τομέα της ΣΕΚ, ωστόσο, σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση μπορούμε 

να υποστηρίξουμε ότι αποτελεί ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα προσωπικής 

ανάπτυξης, εξω-επιχειρησιακό, ανοικτό και δωρεάν. Συνοπτικά: 

 

Πίνακας 1: Συνοπτικά Στοιχεία Προγράμματος. 

 

1.1 Τίτλος Προγράμματος 

Prepare & Present Yourself: A Personal Branding approach 

Ο τίτλος του προγράμματος διαμορφώθηκε με στόχο να προσδιορίζει το 

περιεχόμενο του προγράμματος, να αναδεικνύει την ενεργό συμμετοχή και 

Τίτλος 

Προγράμματος 

Prepare & Present Yourself: A Personal Branding 

approach 

Σκοπός Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η επαγγελματική 

και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, ώστε 

να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αποτελεσματικό 

τρόπο τη σταδιοδρομία τους 

Ομάδα - Στόχος Φοιτητές/τριες και Απόφοιτοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

Διάρκεια 33 ώρες 

Συμμετέχοντες 35 άτομα 
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ανάληψη δράσης από τους συμμετέχοντες και να εγείρει το ενδιαφέρον και την 

περιέργειά τους. 

 

1.2 Εισαγωγή 

Οι τρέχουσες συνθήκες στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ταχεία μεταβολή των 

κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, αλλά και τεχνολογικών εξελίξεων, 

τείνουν να διαμορφώνουν ένα δυσχερές περιβάλλον προσωπικής ανάπτυξης. 

Πολλές φορές τα κίνητρα μάθησης και ανάπτυξης δεν επαρκούν, ενώ η 

ανάπτυξη του ατόμου μεταφράζεται περισσότερο σε βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα, αγνοώντας τη σωρευτική διάστασή της. Προς αυτή την 

κατεύθυνση προσανατολίζεται το παρόν πρόγραμμα, επιδιώκοντας την 

ανάδειξη της σημασίας της δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας του ατόμου 

μέσω της κατάκτησης δεξιοτήτων, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει η 

«εικόνα» μας, το “brand” μας. Η βαρύτητα δεν οφείλει να τίθεται μονάχα στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο της τυπικής, μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης, αλλά και στην ορθή και αποτελεσματική τους επικοινωνία-

παρουσίαση προς τους ενδιαφερόμενους. 

 

1.3 Διερεύνηση Πλαισίου Αναφοράς και Ομάδας Πληθυσμού-Στόχου 

Η παρούσα ενότητα εξετάζει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες 

του πλαισίου αναφοράς στο οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το 

πρόγραμμα, καθώς επίσης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας 

πληθυσμού-στόχου. Ο λόγος συνίσταται στην, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, 

βελτιστοποίηση του προγράμματος εν αναφορά των κοινωνικοοικονομικών 

παραγόντων και των εξατομικευμένων αναγκών των συμμετεχόντων. Απότοκο 

των παραπάνω αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος με 

στόχο την κάλυψη των αναγκών τους σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

1.3.1 Πλαίσιο Αναφοράς 

Η αγορά εργασίας αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα απαιτητικό πεδίο 

που χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισμό και πολλαπλές εργασιακές και 

θεσμικές μεταβολές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αγορά εργασίας φαίνεται 



11 

 

να έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά με το παρελθόν, τόσο σε 

επίπεδο εργασίας και απασχόλησης, όσο και σε επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 

Διαβίωσης και Εργασίας, εργαζόμενοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όχι μόνο στην πρόσβαση, αλλά και στη διατήρηση 

της απασχόλησης. Τεκμήρια της παραπάνω κατάστασης αποτελούν οι υψηλοί 

δείκτες ανεργίας –και δη της νεανικής ανεργίας– και αντίστοιχα τα χαμηλά 

ποσοστά απασχόλησης (Eurofound, 2014). Οι οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές αλλαγές σε συνδυασμό με την εκτεταμένη, πολυεπίπεδη, οικονομική 

και κοινωνική κρίση αποτελούν δυσμενείς παράγοντες για την επαγγελματική 

αποκατάσταση και απασχόληση των ανθρώπων, με αποτέλεσμα η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας να αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας σε 

ποικίλες εκφάνσεις της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των 

ατόμων. Για τον λόγο αυτό, διαμορφώνεται η ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων 

αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας (Lo Presti, 2009) τόσο από τους 

εργαζόμενους όσο και από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, το παρόν πρόγραμμα 

επιχειρεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων και 

ειδικότερα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ορθή 

σύνταξη των εργαλείων αυτοπαρουσίασης ενός εργαζόμενου ή υποψήφιου 

εργαζόμενου. Επεξηγηματικά, τα εργαλεία παρουσίασης συνίσταται στα 

εργαλεία εκείνα που βοηθούν το άτομο να παρουσιάσει με αποτελεσματικό 

τρόπο στοιχεία της προσωπικότητάς του, σε ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζει 

και με το οποίο πρόκειται εν δυνάμει να αναπτύξει κάποια σχέση σε επίπεδο 

σταδιοδρομίας (εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική). Ενδεικτικά, τα εργαλεία 

αυτά περιλαμβάνουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες, τις εμπειρίες, τα 

επιτεύγματα και τα ενδιαφέροντα που απέκτησε το άτομο κατά την 

εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική του σταδιοδρομία τόσο σε τυπικά, όσο και 

σε μη τυπικά ή/και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Τα περισσότερο γνωστά και 

αξιοποιούμενα εργαλεία αυτοπαρουσίασης αποτελούν το βιογραφικό σημείωμα 

(curriculum vitae), η συνοδευτική επιστολή (cover letter), η αυτοπεριγραφική 
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έκθεση (personal statement) και τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(ενδεικτικά: Facebook, Twitter, LinkedIn, Research Gate, Academia). 

Ωστόσο, δύναται κανείς να εντοπίσει και άλλους τρόπους παρουσίασης της 

προσωπικότητας ενός ατόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 

συνεντεύξεις επιλογής, κατά τις οποίες ο υποψήφιος αλληλεπιδρά με έναν ή και 

περισσότερους συνεντευκτές, προκειμένου να αποκτήσει κάποια θέση 

εργασίας/πρακτικής ή κάποια θέση σε εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως τα 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Ένας άλλος τρόπος παρουσίασης –

«ετερο-παρουσίασης» θα υποστηρίζαμε– αποτελεί η σύνταξη συστατικής 

επιστολής από κάποιο άτομο που γνωρίζει τον υποψήφιο και που είχε 

συνεργαστεί μαζί του κατά το παρελθόν είτε σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό, είτε 

σε επαγγελματικό επίπεδο (π.χ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην εργοδότες ή 

προϊστάμενοι κ.ο.κ.). 

 

1.3.2 Τυπικά Χαρακτηριστικά Πληθυσμού – Στόχου 

Τα τυπικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου στο παρόν πρόγραμμα 

προέκυψαν κατόπιν σχετικής διερεύνησης, αλλά και από το περιεχόμενο και το 

περιβάλλον υλοποίησής του. Ως εκ τούτου, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συνίστανται στα παρακάτω. 

Δικαίωμα συμμετοχής φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που: 

• είναι φοιτητές/τριες ή απόφοιτοι κάποιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού ή 

Τεχνολογικού Ιδρύματος της χώρας (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.). 

• είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

• εκδηλώνουν την ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα 

σταδιοδρομίας. 

Στην περίπτωση όπου οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες υπερβούν 

τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, θα διενεργηθεί επιλογή κατόπιν 

κριτηρίων. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα επιλεχθούν οι 

υποψήφιοι περιλαμβάνουν: 

• τον τόπο διαμονής (θα ευνοηθούν οι υποψήφιοι που διαμένουν σε 

απομακρυσμένες περιοχές και όπου η πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής είναι δυσκολότερη) 
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•  την κατάσταση εργασίας (θα ευνοηθούν οι υποψήφιοι που είναι 

άνεργοι, έναντι των εργαζομένων) και 

• την πρότερη επίσκεψη δομής Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου (θα 

ευνοηθούν οι υποψήφιοι που δεν έχουν επισκεφθεί κάποια δομή).  

 

1.4 Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Ομάδας Πληθυσμού 

Στόχου 

Σύμφωνα με τη προσέγγιση του ελλείμματος ή του χάσματος (Knowles, 1970), η 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών συνιστά μία διαδικασία κατά την 

οποία επιδιώκεται ο προσδιορισμός τους μέσω της αναγνώρισης της διαφοράς 

μεταξύ των απαιτήσεων του πλαισίου αναφοράς (επιθυμητή κατάσταση 

πληθυσμού/ομάδας στόχου) και της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού 

ή τη ομάδας στόχου. Ως όρος, πολλές φορές χρησιμοποιείται κατ’ εναλλαγή με 

άλλες παρεμφερείς έννοιες, όπως η «αναγκαιότητα», η «ζήτηση» και η 

«επιθυμία», με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση (Βεργίδης, 2008). Κατά τον 

Knowles εκπαιδευτική ανάγκη συνιστά: 

«αυτό που ένας άνθρωπος πρέπει να μάθει προς όφελος δικό του, ενός 

οργανισμού ή της κοινωνίας. Είναι το χάσμα μεταξύ του υφιστάμενου 

επιπέδου προσόντων και ενός ανώτερου επιπέδου προσόντων, που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική του απόδοση, όπως αυτή ορίζεται από 

τον ίδιο ή στο πλαίσιο του οργανισμού ή της κοινωνίας που ανήκει» 

(Knowles, 1970: 85). 

Παράλληλα, συνιστά μία απαιτητική διαδικασία, καθώς η πολυπλοκότητα των 

ρόλων του ενήλικα σε συνδυασμό με τις πολυεπίπεδες περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις που πλαισιώνουν αυτούς τους ρόλους, συγκροτούν ένα διαφορετικό 

πλαίσιο αντίληψης αυτών των αναγκών από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 

(Καραλής, 2012α). Οι ανάγκες, με βάση τον βαθμό συνειδητοποίησής τους από 

τους εκπαιδευόμενους, διακρίνονται σε συνειδητές και ρητές, συνειδητές και μη 

ρητές και τέλος στις λανθάνουσες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 

ανάγκες εκείνες που έχει διαπιστώσει το άτομο και τις οποίες αναφέρει όταν 

ερωτηθεί. Η δεύτερη κατηγορία περιγράφει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, 

που ενώ έχουν διαπιστωθεί, ωστόσο, δεν τις αναφέρουν για προσωπικούς 

λόγους. Τέλος, λανθάνουσες ανάγκες συνιστούν οι ανάγκες που οι 
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εκπαιδευόμενοι δεν γνωρίζουν ότι υφίστανται λόγω της περιορισμένης εικόνας 

που έχουν για το κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον (Βεργίδης, 2003). 

Προκειμένου να σχεδιαστεί, επομένως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να 

κριθεί υλοποιήσιμο διενεργήθηκε ένας κύκλος μελέτης, έρευνας και καταγραφής 

των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας πληθυσμού-στόχου. Η διερεύνηση 

πραγματοποιήθηκε σε μικρο-επίπεδο, κατά το οποίο διερευνήθηκαν «οι ανάγκες 

που αφορούν ένα άτομο ή μία μικρή ομάδα ατόμων, όπως την ομάδα 

εκπαιδευόμενων ενός προγράμματος» (Καραλής, 2012α: 64). Η διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών διενεργήθηκε μέσω της χορήγησης ερωτηματολογίου 

στα άτομα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

με αποτέλεσμα να ληφθούν υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες τους. 

Παράλληλα, όμως, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών πλαισιώθηκε από 

τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, από δεδομένα και πληροφορίες 

αντίστοιχων προγραμμάτων σε δια ζώσης περιβάλλοντα, καθώς επίσης και από 

τρεις συνεντεύξεις με Στελέχη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δομών 

Πανεπιστημίων (Γραφεία Διασύνδεσης). Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων 

προέκυψαν οι θεματικές ενότητες που εντάχθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

διερεύνησης αναγκών και οι οποίες σε μεταγενέστερο στάδιο επιλέχθηκαν από 

τους συμμετέχοντες. 

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος ήταν η ενεργητική εμπλοκή των 

εκπαιδευόμενων, καθώς και η εναργέστερη δόμηση του προγράμματος με 

απώτερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του εν λόγω 

εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 

να ολοκληρωθεί η στοχευμένη καταγραφή των πραγματικών αναγκών των 

υποψηφίων διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες πηγών, τις πρωτογενείς 

και τις δευτερογενείς. Στις πρωτογενείς πηγές διερεύνησης ανήκουν τα ατομικά 

ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εν δυνάμει συμμετέχοντες και οι ημι-

δομημένες συνεντεύξεις. Στις δευτερογενείς πηγές συγκαταλέγονται τα 

παρακάτω προγράμματα-υπηρεσίες που παρέχονται από τα Γραφεία 

Διασύνδεσης για φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: 
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• Συμβουλευτική για Σπουδές (αίτηση μεταπτυχιακών σπουδών και 

υποτροφιών, αυτοπεριγραφική έκθεση, ερευνητική πρόταση, συστατική 

επιστολή, βιογραφικό σημείωμα για σπουδές και συνέντευξη επιλογής για 

μεταπτυχιακές σπουδές) – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(http://bit.ly/2g2gsSe)  

• Συμβουλευτική για Αναζήτηση Εργασίας (οργάνωση αναζήτησης εργασίας, 

τεχνικές αναζήτησης εργασίας, βιογραφικό σημείωμα, Ευρωπαϊκό 

βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, ευχαριστήρια επιστολή και 

συνέντευξη επιλογής) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(http://bit.ly/2g2gsSe)  

• Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική 

επιστολή, συνέντευξη επιλογής, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 

ψυχομετρικά τεστ, οδηγός νέου εργαζόμενου, εργαλεία συμβουλευτικής, 

αξιοποιώντας τις σπουδές μου, τι μπορώ να κάνω με το πτυχίο μου και 

πλάνο διαχείρισης σταδιοδρομίας) – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

(http://bit.ly/2vVcmkn)  

• Επαγγελματική Συμβουλευτική (άρθρα για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, την επαγγελματική ανάπτυξη και την προσωπική 

ανάπτυξη) – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (http://bit.ly/2vaLry1).  

Ο συνδυασμός των δεδομένων από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 

ανάλυσης αναγκών, διαμόρφωσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος 

σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς (Σταμπουλής, 2017). Εντός αυτού του 

πλαισίου, διαμορφώθηκε και το παρόν πρόγραμμα για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. Ειδικότερα, 

διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας που αποτυπώνει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του πληθυσμού-στόχου, όπως αυτές προέκυψαν από τη σύνθεση των 

αποτελεσμάτων. 

Α/Α Θεματική Ενότητα Ποσοστό 

Επιλογής 

01 Αίτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών  57,1% 

02 Αυτοπεριγραφική Έκθεση 45,7% 

http://bit.ly/2g2gsSe
http://bit.ly/2g2gsSe
http://bit.ly/2vVcmkn
http://bit.ly/2vaLry1
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03 Συστατική Επιστολή 22,9% 

04 Βιογραφικό Σημείωμα για Σπουδές και Εργασία 71,4% 

05 Συνέντευξη Επιλογής για Σπουδές και Εργασία 54,3% 

06 Οργάνωση και Αναζήτηση Εργασίας 54,3% 

07 Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 40% 

08 Συνοδευτική Επιστολή και Ευχαριστήρια Επιστολή 28,6% 

09 Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης 42,6% 

10 Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 51,4% 

Πίνακας 2: Θεματικές Ενότητες Προγράμματος. 

Ωστόσο, λόγω της χρονικής διάρκειας του προγράμματος οι θεματικές ενότητες 

που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό επιλογής και που τελικά θα 

ενταχθούν είναι: 

Πίνακας 3: Θεματικές Ενότητες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα. 

 

1.5 Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος  

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τον σκοπό και τη στοχοθεσία του 

προγράμματος, στοιχεία τα οποία καθόρισαν πλήρως τη μετέπειτα διαδικασία 

ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 

1.5.1 Σκοπός του Προγράμματος 

Σκοπό του εξ αποστάσεως προγράμματος με τίτλο “Prepare & Present 

Yourself: a Personal Branding approach” αποτελεί η προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

Α/Α Θεματική Ενότητα Ποσοστό 

Επιλογής 01 Βιογραφικό Σημείωμα για Σπουδές και Εργασία 71,4% 

02 Αίτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και 

Υποτροφιών – Αυτοπεριγραφική Έκθεση 

57,1% - 45,7% 

03 Συνέντευξη Επιλογής για Σπουδές και Εργασία 54,3% 

04 
Οργάνωση και Αναζήτηση Εργασίας - 

Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
54,3% - 51,4% 
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σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν 

με αποτελεσματικό τρόπο τη σταδιοδρομία τους. 

 

1.5.2 Στόχοι του Προγράμματος 

Στην παρούσα υποενότητα αναλύονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του 

προγράμματος, όπως αυτοί ταξινομούνται στα τρία επίπεδα που προκύπτουν 

από τον τριμερή διαχωρισμό στόχων του Bloom. Ειδικότερα, ο Bloom (1956) 

πρότεινε μία ταξινόμηση/κατάταξη ιεραρχικής μορφής των εκπαιδευτικών 

στόχων (educational objectives) σε τρεις τομείς: 

• τον γνωστικό (cognitive), που αφορά τις διεργασίες της γνώσης 

(knowledge) 

• τον συναισθηματικό (affective), που αφορά τις στάσεις (attitudes) και 

• τον ψυχοκινητικό (psychomotor), που αφορά τις δεξιότητες (skills). 

Επίσης, οι στόχοι που τίθενται σε ένα πρόγραμμα οφείλουν να είναι “SMART”. 

Το ακρωνύμιο συνίσταται στου όρους “Specific” (σαφής και συγκεκριμένος), 

“Measurable” (μετρήσιμος), “Achievable” (εφικτός ή επιτεύξιμος), “Relevant” 

(συναφής και σχετικός) και “Time-bound” (χρονικά οριοθετημένος) (Doran, 

1981). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους ειδικότερους στόχους που 

διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και αναλύονται ανά 

ενότητα σύμφωνα με τα τρία επίπεδα ταξινόμησης. Συγκεκριμένα, μετά το 

πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

01 Βιογραφικό Σημείωμα για Σπουδές και Εργασία 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

• Περιγράφουν τη 

δομή ενός 

βιογραφικού 

σημειώματος. 

• Προσδιορίζουν τις 

θεματικές 

ενότητες του 

βιογραφικού. 

• Συντάσσουν το βιογραφικό 

τους σημείωμα ανάλογα με 

την επιθυμητή θέση. 

• Παρουσιάζουν 

αποτελεσματικά τα στοιχεία 

του βιογραφικού τους 

σημειώματος. 

• Διερωτώνται για την 

ποσότητα και την 

ποιότητα των 

πληροφοριών που 

συμπεριλαμβάνουν 

στο βιογραφικό 

σημείωμα.  

• Αποδέχονται την 
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• Διακρίνουν τα είδη 

βιογραφικού 

σημειώματος. 

ανάγκη συνεχούς 

επικαιροποίησης του 

βιογραφικού. 

 

02 Αίτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών & Αυτοπεριγραφική 

Έκθεση 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

• Προσδιορίζουν 

τους στόχους της 

αυτοπεριγραφικής 

έκθεσης. 

• Περιγράφουν τη 

διαδικασία 

υποβολής αίτησης. 

• Οργανώνουν τη διαδικασία 

υποβολής αίτησης για 

μεταπτυχιακές σπουδές. 

• Συντάσσουν 

αποτελεσματικά την 

αυτοπεριγραφική τους 

έκθεση. 

• Διερωτώνται για την 

καταλληλότητα 

επιλογής των 

πληροφοριών που θα 

εντάξουν στην 

αυτοπεριγραφική 

έκθεση. 

• Αισθάνονται 

προετοιμασμένοι 

κατά τη διαδικασία 

συμπλήρωσης της 

αίτησης. 

 

03 Συνέντευξη Επιλογής για Σπουδές και Εργασία 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

• Αναγνωρίζουν τα 

είδη, τα στάδια και 

το περιεχόμενο 

της συνέντευξης. 

• Περιγράφουν τους 

τρόπους 

προετοιμασίας για 

τη συνέντευξη. 

• Οργανώνουν ένα 

αποτελεσματικό πλάνο 

προετοιμασίας για τη 

συνέντευξη. 

• Ανακαλύπτουν τρόπους 

υποστήριξης της 

υποψηφιότητάς τους σε μία 

συνέντευξη. 

• Αισθάνονται 

προετοιμασμένοι για 

τη διεξαγωγή μιας 

συνέντευξης. 

• Υιοθετούν τρόπους 

αποτελεσματικής 

διαχείρισης των 

συναισθημάτων τους. 
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04 Οργάνωση και Αναζήτηση Εργασίας - Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

• Αναγνωρίζουν τις 

τεχνικές 

αναζήτησης 

εργασίας. 

• Διακρίνουν τις 

παραδοσιακές και 

σύγχρονες 

τεχνικές 

αναζήτησης 

εργασίας. 

• Κατονομάζουν τα 

επαγγελματικά 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

• Συγκρίνουν τα 

χαρακτηριστικά 

των Μέσων 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

• Χρησιμοποιούν τις 

κατάλληλες τεχνικές 

αναζήτησης εργασίας. 

• Ανακαλύπτουν εναλλακτικές 

και αξιόπιστες πηγές 

πληροφόρησης.  

• Αποκωδικοποιούν 

αποτελεσματικά τις 

πληροφορίες/προδιαγραφές 

για μία θέση εργασίας. 

• Χειρίζονται τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. 

• Δημιουργούν και να 

οργανώνουν το προφίλ τους 

στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

 

• Υιοθετούν μία στάση 

συνεχούς ενημέρωσης 

για το συχνά 

μεταβαλλόμενο τομέα 

της αγοράς εργασίας. 

• Αισθάνονται επαρκείς 

για την αναζήτηση 

εργασίας. 

• Αποδέχονται τη 

βαρύνουσα σημασία 

των Μέσων 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

• Κρίνουν τη στόχευση 

των δημοσιεύσεών 

τους. 

• Υιοθετούν μία 

αναπτυξιακή στάση 

προς το προφίλ τους. 

Πίνακας 4: Στόχοι του Προγράμματος. 

 

 

1.6 Αναλυτικό Περιεχόμενο Προγράμματος 

Εν συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά το περιεχόμενο του παρόντος 

προγράμματος. Ειδικότερα, αναφέρεται η χρονική περίοδος της κάθε θεματικής 

ενότητας, το περιεχόμενο των ενοτήτων, η εκτιμώμενη διάρκεια, η 

αναγκαιότητα των θεματικών ενοτήτων, καθώς και οι τεχνικές και τα μέσα που 

αξιοποιήθηκαν. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ενότητα 01 Βιογραφικό Σημείωμα για Σπουδές και Εργασία 

Συνολική Διάρκεια: 8 ώρες (2 ώρες θεωρητικό και 6 ώρες πρακτικό μέρος) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ 

1. Το βιογραφικό 

σημείωμα ως 

βασικό εργαλείο 

αυτοπαρουσίασης 

2. Δομή και 

Θεματικές 

ενότητες 

Βιογραφικού 

Σημειώματος 

1 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

γνωρίζουν και να 

προσδιορίζουν τη 

δομή και τις 

θεματικές ενότητες 

ενός βιογραφικού, 

προκειμένου να 

μπορούν να το 

συντάσσουν. 

• Καταιγισμός 

Ιδεών 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

3. Είδη 

βιογραφικού 

σημειώματος 

4. Χαρακτηριστικά 

βιογραφικού 

σημειώματος 

1 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

διακρίνουν τα είδη 

βιογραφικού 

σημειώματος και τα 

χαρακτηριστικά 

τους, ώστε να 

συντάσσουν με 

αποτελεσματικό 

τρόπο το 

βιογραφικό τους 

σημείωμα. 

• Καταιγισμός 

Ιδεών 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

5. Πρακτικό Μέρος - Ανάπτυξη Βιογραφικού Σημειώματος (6 ώρες) 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν το βιογραφικό τους σημείωμα ανάλογα με τις τρέχουσες 

ανάγκες (εργασία ή σπουδές) και κατόπιν θα το αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα στον 

σύμβουλο, ώστε σε μετέπειτα χρόνο να λάβουν τη σχετική ανατροφοδότηση. 
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Ενότητα 02 Αίτηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών & Αυτοπεριγραφική 

Έκθεση 

Συνολική Διάρκεια: 8 ώρες (2 ώρες θεωρητικό και 6 ώρες πρακτικό μέρος) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ 

1. Το περιεχόμενο 

και η αίτηση 

Μεταπτυχιακών 

σπουδών και 

υποτροφιών 

 

2. Η διαδικασία 

συμπλήρωσης της 

αίτησης 

 

1 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

διακρίνουν τις 

προδιαγραφές 

συμπλήρωσης 

αιτήσεων, ώστε να 

είναι σε θέση να 

συμπληρώσουν 

αντίστοιχες αιτήσεις 

αποτελεσματικά.  

 

• Καταιγισμός 

Ιδεών 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

3. Ο στόχος της 

αυτοπεριγραφικής 

έκθεσης 

 

4. Το περιεχόμενο 

της 

αυτοπεριγραφικής 

έκθεσης 

1 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

προσδιορίζουν τον 

στόχο και το 

περιεχόμενο της 

αυτοπεριγραφικής 

έκθεσης, 

προκειμένου να 

υποστηρίξουν την 

υποψηφιότητά τους. 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

5. Πρακτικό Μέρος – Σύνταξη Αίτησης & Αυτοπεριγραφικής Έκθεσης (6 ώρες) 

Οι εκπαιδευόμενοι θα συντάξουν την αίτηση και την αυτοπεριγραφική τους έκθεση ανάλογα 

με τις τρέχουσες ανάγκες (θέση εργασίας ή θέση για μεταπτυχιακές σπουδές) και κατόπιν θα 

το αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα στον σύμβουλο, ώστε σε μετέπειτα χρόνο να λάβουν τη 

σχετική ανατροφοδότηση. 
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Ενότητα 03 Συνέντευξη Επιλογής για Σπουδές και Εργασία 

Συνολική Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες θεωρητικό και 5 ώρες πρακτικό μέρος) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ 

1. Η συνέντευξη 

ως εργαλείο 

αυτοπαρουσίασης 

 

2. Τα είδη της 

συνέντευξης 

 

 

1.5 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

αναγνωρίζουν τα 

είδη της 

συνέντευξης, ώστε 

να είναι σε θέση να 

προετοιμάζονται 

κατάλληλα. 

• Καταιγισμός 

Ιδεών 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

3. Τα στάδια και 

το περιεχόμενο 

της συνέντευξης 

 

4. Πρακτικές 

προετοιμασίας για 

μία συνέντευξη 

 

 

 

 

1.5 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

διακρίνουν τα 

στάδια και το 

περιεχόμενο μίας 

συνέντευξης, 

προκειμένου να 

επιλέγουν τις 

κατάλληλες 

πρακτικές για την 

προετοιμασία τους. 

• Καταιγισμός 

Ιδεών 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Προσομοίωση 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

5. Πρακτικό Μέρος – Προσομοίωση/Παιχνίδι Ρόλων και Συνέντευξης Επιλογής (5 ώρες) 

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να υποδυθούν τόσο τον ρόλο του συνεντευκτή όσο και του 

συνεντευξιαζόμενου μέσω τηλεδιάσκεψης (google hangouts). Στόχο της παρούσας 

δραστηριότητας αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών ερεισμάτων που έλαβαν, η 

εμπειρική κατανόηση της διαδικασίας διεξαγωγής, καθώς και η λήψη σχετικής 

ανατροφοδότησης. 
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Ενότητα 04 Οργάνωση και Αναζήτηση Εργασίας - Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Συνολική Διάρκεια: 9 ώρες (4 ώρες θεωρητικό και 5 ώρες πρακτικό μέρος) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ 

1. Οι τεχνικές 

αναζήτησης 

εργασίας 

1.1 Οι 

παραδοσιακές και 

σύγχρονες 

τεχνικές 

αναζήτησης 

 

 

 

1 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

γνωρίζουν τις 

τεχνικές 

αναζήτησης 

εργασίας, ώστε να 

τις εφαρμόζουν 

στην 

καθημερινότητά 

τους  

• Καταιγισμός 

Ιδεών 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις – 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

2. Η αναζήτηση 

εργασίας στην 

Ελλάδα 

 

3 Η αναζήτηση 

εργασίας στο 

εξωτερικό 

 

 

 

1 ώρα 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

επιλέγουν τον 

τρόπο αναζήτησης 

εργασίας ανάλογα 

με τη χώρα που 

βρίσκεται η 

επιθυμητή θέση 

εργασίας. 

• Συζήτηση  

• Μελέτη 

Περίπτωσης 

• Ερωτήσεις - 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 

4. Τα 

επαγγελματικά 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

4.1 Δημιουργία 

προφίλ και 

χαρακτηριστικά 

 

 

 

2 ώρες 

Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να 

μπορούν να 

γνωρίζουν τον 

σκοπό και τα 

χαρακτηριστικά 

των μέσων 

κοινωνικής 

• Συζήτηση,  

• Μελέτη 

Περίπτωσης, 

• Επίδειξη 

• Ερωτήσεις - 

Απαντήσεις 

• Η/Υ, 

• Διαδίκτυο 

• Υλικό 

• Βίντεο. 
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των μέσων 

κοινωνικής 

δικτύωσης 

δικτύωσης, ώστε να 

δημιουργήσουν ένα 

αποτελεσματικό 

προφίλ στα μέσα 

αυτά. 

5. Πρακτικό Μέρος – Δημιουργία προφίλ σε επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης (5 

ώρες) 

Οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν προφίλ στο LinkedIn και θα εμπλουτίσουν το προφίλ 

τους με πληροφορίες. Παράλληλα θα είναι σε θέση να αναπτύξουν το κοινωνικό τους δίκτυο 

και να προβάλλουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. 

 

Πίνακας 5: Αναλυτικό Περιεχόμενο Ενοτήτων. 

 

1.6.1 Συνοπτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

Α/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΡΩΝ 
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017 

 

8 

1. Το βιογραφικό σημείωμα ως βασικό 

εργαλείο αυτοπαρουσίασης 

2. Δομή και Θεματικές ενότητες 

Βιογραφικού Σημειώματος 

3. Είδη βιογραφικού σημειώματος 

4. Χαρακτηριστικά βιογραφικού 

σημειώματος 

5. Πρακτική εφαρμογή 

2 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017 

 

8 

1. Το περιεχόμενο και η αίτηση 

Μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών 

2. Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης 

3. Ο στόχος της αυτοπεριγραφικής έκθεσης 

4. Το περιεχόμενο της αυτοπεριγραφικής 

έκθεσης 

5. Πρακτική εφαρμογή 

3 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 

 

 

1. Η συνέντευξη ως εργαλείο 

αυτοπαρουσίασης 

2. Τα είδη της συνέντευξης 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017 

8 3. Τα στάδια και το περιεχόμενο της 

συνέντευξης 

4. Πρακτικές προετοιμασίας για μία 

συνέντευξη. 

5. Πρακτική εφαρμογή 

4 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 

ΚΥΡΙΑΚΗ 01 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2017 

 

9 

1. Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

1.1 Οι παραδοσιακές και σύγχρονες 

τεχνικές αναζήτησης 

2. Η αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα 

3 Η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό 

4. Τα επαγγελματικά μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

4.1 Δημιουργία προφίλ και χαρακτηριστικά 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

5. Πρακτική εφαρμογή 

Πίνακας 6: Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

 

1.7 Παράμετροι Υλοποίησης Προγράμματος 

Η παρούσα ενότητα εξετάζει συνοπτικά ορισμένες παραμέτρους που συνδέονται 

με την υλοποίηση του προγράμματος και περιλαμβάνει τέσσερις υποενότητες 

που αφορούν τον φορέα υλοποίησης και τον φορέα χρηματοδότησης, τον χώρο 

εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό και τη δημοσιοποίηση του προγράμματος. 

 

1.7.1 Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Χρηματοδότησης 

Το παρόν πρόγραμμα, τουλάχιστον στην τρέχουσα φάση, δεν υλοποιήθηκε από 

κάποιον επίσημο φορέα, καθώς επιδιώκεται η πιλοτική του εφαρμογή για τη 

λήψη σχετικής ανατροφοδότησης με στόχο τη βελτίωσή του για μελλοντική 

υλοποίηση. Πιθανοί φορείς υλοποίησης του προγράμματος, θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε 

θέματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ή/και θέματα επαγγελματικής-

προσωπικής ανάπτυξης. 

Ομοίως, αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, οφείλει να 

σημειωθεί πως στην παρούσα στιγμή είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα μπορούσε είτε 
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να αποτελεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, είτε να ενταχθεί ως έργο 

στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση». Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα επτά 

Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου αυτής και στοχεύει στην 

αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως μέσα από τη δημιουργία δυνατοτήτων για 

εκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και βιώσιμη απασχόληση για όλους, 

συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη 2014-2020). Συγκεκριμένα, το 

πρόγραμμα θα μπορούσε να ενταχθεί στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: 

• ΑΠ 2 Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

• ΑΠ 3 Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 

ετών 

• ΑΠ 4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και 

• ΑΠ 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. 

 

1.7.2 Χώρος Εκπαίδευσης 

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα “Prepare & Present Yourself: a Personal 

Branding Approach” αποτελεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα, ωστόσο ο 

παράγοντας του χώρου εκπαίδευσης παραμένει εξίσου σημαντικός. Ειδικότερα, 

ο χώρος εκπαίδευσης συνιστά έναν από τους βασικότερους παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την τελική έκβαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

ενηλίκων (Καραλής, 2012α), ενώ παράλληλα οι προδιαγραφές του χώρου 

οφείλουν να υποστηρίζουν τη μαθησιακή διεργασία και να διαμορφώνουν το 

κατάλληλο μαθησιακό κλίμα (Βαλάκας, 2006).  

Παρόλα αυτά, αν και το πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

διαφοροποιεί ορισμένες παραμέτρους και συνθήκες, ωστόσο, το αίσθημα του 

τόπου στις διαδικτυακές κοινότητες είναι απαραίτητο, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της μάθησης (Brook & Oliver, 2003). Σύμφωνα με 
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την Northcote (2008), οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί το 

αίσθημα αυτό περιλαμβάνουν: 

• τον εξανθρωπισμό, μέσω της αύξησης του ανθρώπινου παράγοντα (π.χ. 

ατομική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους, ανταπόκρισης στις 

κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες και κίνητρά τους, η έλλειψη 

τυπικότητας, σεβασμός, συνεργασία, ενσυναίσθητη κατανόηση, 

εμπιστοσύνη, αυθεντικότητα και αισιοδοξία) 

• τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων (π.χ. 

ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτή/ών και εκπαιδευόμενων, 

εκπαιδευόμενων μεταξύ τους, την ύπαρξη ενός διαδικτυακού χώρου 

ελεύθερης συζήτησης γνωστού ως “virtual cafe” και τη δυνατότητα 

συγχρονικής επικοινωνίας-chat) 

• τις «συνεισφορές» των εκπαιδευόμενων, μέσω των δραστηριοτήτων και 

των εργασιών που προάγουν την ενεργό συμμετοχή (π.χ. καλλιέργεια-

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για αλληλεπίδραση, 

πληροφοριακών δεξιοτήτων για διαχείριση των μαθησιακών πόρων και 

ψηφιακών δεξιοτήτων για χρήση των τεχνολογικών μέσων, προώθηση 

της κριτικής σκέψης, αξιοποίηση αυθεντικών καταστάσεων, ομαδικές 

εργασίες, κατάθεση ιδεών, απόψεων και εργασιών, αναγνώριση της 

προσπάθειας, ενθάρρυνση) 

• την παρουσία του εκπαιδευτή, μέσω της διαχείρισης και του 

συντονισμού της ομάδας (π.χ. ανοιχτή και συχνή επικοινωνία και 

υποστήριξη του κάθε εκπαιδευόμενου ατομικά, παροχή οδηγιών και 

συμβουλών, επίλυση αποριών, άμεση απάντηση)  

• τα εργαλεία γραφιστικής, μέσω της χρήσης εικόνων, βίντεο και 

γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού που δεν βασίζεται στο κείμενο 

(π.χ. χρήση υπερσυνδέσμων, εικόνες, διαγράμματα, animation, βίντεο, 

παρουσιάσεις, ανατροφοδότηση, γραφήματα και φωτογραφίες) και 

• τις οδηγίες του προγράμματος, μέσω της περιγραφής της δομής του (π.χ. 

εισαγωγικές οδηγίες, συμβουλές για εργαλεία, υπερσύνδεσμοι, 

επεξηγήσεις στο υλικό και το περιεχόμενο). 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το παρόν πρόγραμμα αντλεί πρακτικές 

και αξιοποιεί αντίστοιχες δραστηριότητες και εργαλεία με στόχο τη συγκρότηση 

ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει και θα λειτουργεί 

υποστηρικτικά προς τους συμμετέχοντες. 

 

1.7.3 Εποπτικά Μέσα και Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος 

Σύμφωνα με την Caffarella (2002), στα εποπτικά και εκπαιδευτικά μέσα 

συγκαταλέγονται το έντυπο υλικό, όπως οι φωτοτυπίες, τα άρθρα, τα βιβλία και 

τα εγχειρίδια λειτουργίας, το οπτικοακουστικό υλικό, όπως οι διαφάνειες, τα 

γραφήματα, οι αφίσες, οι χάρτες, οι φωτογραφίες, οι κασέτες ήχου, οι δίσκοι, οι 

ταινίες, καθώς και οι υπολογιστές και το διαδίκτυο εν γένει με τις παρουσιάσεις 

PowerPoint, τους ιστοτόπους, αλλά και τον προβολέα και τον υπολογιστή. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τις παραπάνω 

συνιστώσες σε ψηφιακή μορφή, αφενός λόγω της φύσης του προγράμματος, 

αφετέρου προκειμένου να παρέχει στους εκπαιδευόμενους μία οργανωμένη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του περιεχομένου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

βασιστεί στους οδηγούς Συμβουλευτικής που έχει αναπτύξει το Γραφείο 

Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο υλικό που 

υπάρχει στις ιστοσελίδες των Γραφείων Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στο υλικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

καθώς και σε ψηφιακό υλικό που είναι αναρτημένο στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, 

το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Παπακώτα, Κ. & Παυλίδου, Β. (2012). Βιογραφικό Σημείωμα και 

Συνοδευτική Επιστολή. Θεσσαλονίκη: Γραφείο Διασύνδεσης 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

• Παπακώτα, Κ. (2012). Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού. Θεσσαλονίκη: 

Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

• Παπακώτα, Κ. (2012). Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές και 

Αυτοπεριγραφική Έκθεση. Θεσσαλονίκη: Γραφείο Διασύνδεσης 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

• Παπακώτα, Κ. (2012). Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας. Θεσσαλονίκη: 

Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
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• Σταφυλά, Α. (2012). Πως θα αντιμετωπίσετε μια συνέντευξη επιλογής 

προσωπικού. Θεσσαλονίκη: Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

• MBA LinkedIn Intensive Workbook (2014), http://bit.ly/2xHg3Iv  

• Your Personal Brand Workbook (χ.χ), http://pwc.to/1ORTXsE 

• Personal Branding (χ.χ.), http://bit.ly/2wNhqIX  

• Personal Brand Week. Your name is just the Start (χ.χ.), 

http://bit.ly/2vEcJMD  

• Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της 

Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, http://bit.ly/2vyw172 

• Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (2016). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη 

των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης): Βιωματικές Ασκήσεις & Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης-

Αυτοδιερεύνησης, http://bit.ly/2xHu3BK 

Επίσης, περαιτέρω πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό δύναται να αντληθούν 

από τις παρακάτω ενδεικτικές ιστοσελίδες: 

• Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., http://www.eoppep.gr/index.php/el/  

• Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., http://www.inegsee.gr/  

• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ., https://dasta.auth.gr/  

• Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑ.ΜΑΚ., https://dasta.uom.gr/  

• Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ., http://career.duth.gr/portal/  

• Γραφείο Διασύνδεσης Ε.Κ.Π.Α., http://dasta.uoa.gr/  

 

1.7.4 Δημοσιοποίηση του Προγράμματος 

Η σημασία της δημοσιοποίησης του προγράμματος αποδίδεται τόσο στο 

δικαίωμα πληροφόρησης των δυνητικών συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, όσο 

και στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή τους (Καραλής, 2012α). Ως διαδικασία, 

συνιστά μία από τις ουσιαστικότερες κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, 

καθώς επηρεάζουν την έκβασή του σε σημαντικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό, 

σύμφωνα με τον Καραλή (2012α: 87-88), το πληροφοριακό υλικό και οι 

http://bit.ly/2xHg3Iv
http://pwc.to/1ORTXsE
http://bit.ly/2wNhqIX
http://bit.ly/2vEcJMD
http://bit.ly/2vyw172
http://bit.ly/2xHu3BK
http://www.eoppep.gr/index.php/el/
http://www.inegsee.gr/
https://dasta.auth.gr/
https://dasta.uom.gr/
http://career.duth.gr/portal/
http://dasta.uoa.gr/
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ανακοινώσεις του προγράμματος που δημοσιεύονται ηλεκτρονικά, αλλά και 

έντυπα, οφείλουν να περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες: 

• τον φορέα διοργάνωσης 

• το πλαίσιο διεξαγωγής (εθνικές ή ευρωπαϊκές δράσεις) 

• τον τόπο υλοποίησης 

• τον τίτλο, το αντικείμενο και τον σκοπό του προγράμματος 

• μία συνοπτική αναφορά στις θεματικές ενότητες 

• τη χρονική περίοδο υλοποίησης και τη συνολική διάρκεια σε διδακτικές 

ώρες 

• τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής 

• τον αριθμό συμμετεχόντων 

• το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

• τη διαδικασία επιλογής 

• τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση και τον τρόπο 

υποβολής της και  

• τα ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. 

Η δημοσιοποίηση του προγράμματος “Prepare & Present Yourself: a Personal 

Branding Approach” πραγματοποιήθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων 

LinkedIn και Facebook. Στόχος της παρούσας δημοσιοποίησης ήταν η 

προσέλκυση συμμετεχόντων στο πρόγραμμα σε έναν ικανοποιητικό βαθμό και 

παράλληλα η διασφάλιση ενημέρωσης και πληροφόρησης πιθανών 

ενδιαφερομένων. 

Παράλληλα, με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος κοινοποιήθηκε και 

σχετικό ερωτηματολόγιο με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Prepare & Present Yourself: a Personal Branding 

Approach», όπου πέρα από ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, διερευνήθηκαν τα 

κίνητρα, τα εμπόδια και οι ανάγκες των συμμετεχόντων. Με το παρόν 

ερωτηματολόγιο διερευνήθηκαν, επίσης, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εν 

δυνάμει εκπαιδευόμενων αναφορικά με τις ενότητες που θα περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα. Κατόπιν, σχετικής ανάλυσης, διαμορφώθηκε το περιεχόμενο του 

προγράμματος, καθορίστηκαν οι ειδικοί στόχοι, συλλέχθηκε και αναπτύχθηκε το 



31 

 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και διαμορφώθηκαν οι δραστηριότητες, αλλά και 

οι τεχνικές και μέθοδοι που υιοθετήθηκαν εν τέλει στο πρόγραμμα.  

 

1.8 Προϋπολογισμός του Προγράμματος 

Ο προϋπολογισμός ενός προγράμματος συνιστά έναν από τους κρισιμότερους 

παράγοντες επιτυχίας ενός προγράμματος, καθώς οι εσφαλμένες επιλογές και 

προβλέψεις μπορούν να δημιουργήσουν αποκλίσεις από τις πραγματικές 

συνθήκες υλοποίησης του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία αυτή 

οφείλει να εκπονείται από άτομα με σχετική εξειδίκευση και εμπειρία, 

προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες εκτιμήσεις και συνεπώς να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ανάκυψης προβλημάτων. 

Σύμφωνα με την Caffarella (2002), οι δαπάνες ενός προγράμματος μπορούν 

να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα σε αυτές που αναφέρονται 

στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την αξιολόγησή του. Παράλληλα, 

διακρίνονται σε άμεσες, όπως είναι οι αμοιβές των εκπαιδευτών και τα έξοδα 

μετακίνησης και έμμεσες, όπως είναι η μισθοδοσία προσωπικού, η απόσβεση 

χώρου και εξοπλισμού. Στην περίπτωση του προγράμματος “Prepare & Present 

Yourself: a Personal Branding Approach”, όπως σημειώθηκε και σε προηγούμενο 

σημείο, η σύνταξη του πραγματικού προϋπολογισμού δεν καθίσταται εφικτή, 

καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων είναι δωρεάν. Ωστόσο, στην 

περίπτωση αυτοχρηματοδότησης ή εξωτερικής χρηματοδότησης, ο 

προϋπολογισμός και η κατανομή του (Σταμπουλής, 2017) θα συνίστατο στα 

παρακάτω. 

 

1.8.1 Ανάλυση Προτεινόμενου Προϋπολογισμού 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος περιγράφεται ως εξής: 

Σύνολο Προτεινόμενου Προϋπολογισμού 3.635 € 

Κόστος ανά Καταρτιζόμενο 103,85 € 

Ωριαίο Κόστος ανά Καταρτιζόμενο 3,15 € 

Πίνακας 7: Προτεινόμενος Προϋπολογισμός. 

 

Κατηγορίες Δαπανών Προτεινόμενος Προϋπολογισμός % 
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Αμοιβές Συμβούλων 1.225 € 33,70 

Άμεσες Δαπάνες Υλοποίησης 1.010 € 27,79 

Έμμεσες Δαπάνες Υλοποίησης 1.400 € 38,51 

Σύνολο Προϋπολογισμού 3.635 € 100% 

Πίνακας 8: Κατηγορίες Δαπανών. 

 

1.8.2 Ανάλυση Δαπανών ανά Κατηγορία 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός που προκύπτει ανά 

κατηγορία. Ειδικότερα, η πρώτη υποενότητα περιλαμβάνει τις δαπάνες 

συμβούλων, η δεύτερη υποενότητα τις άμεσες δαπάνες και η τρίτη υποενότητα 

τις έμμεσες. 

 

Α.1 Αμοιβές Συμβούλων 

Ομάδες Συμβούλων Αριθμός 
Σύνολο 

ωρών 

Αμοιβή

/ώρα 
Σύνολο 

Ομάδα Α (Μεταπτυχιακός και/ή 

Διδακτορικός τίτλος και προϋπηρεσία) 
1 25 25 € 625 € 

Ομάδα Β (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΠΕΣΥΠ 

και προϋπηρεσία) 
2 30 20 € 600 € 

Σύνολο Κατηγορίας Α1 1.225 € 

Πίνακας 9: Αμοιβές Συμβούλων. 

Α.2 Άμεσες Δαπάνες Υλοποίησης 

Είδος Δαπάνης Κόστος % 

Εκπαιδευτικό υλικό (6 € * 35 άτομα) 210 € 20,80 

Δαπάνες επιλογής καταρτιζόμενων (επιτροπή επιλογής) 200 € 19,80 

Δαπάνες αξιολόγησης του προγράμματος (εσωτερική αξιολόγηση, 

εξωτερική αξιολόγηση, ανάλυση δεδομένων) 
600 € 59,40 

Σύνολο Κατηγορίας Α2 1.010 € 100% 

Πίνακας 10: Άμεσες Δαπάνες Προγράμματος. 

Α.3 Έμμεσες Δαπάνες Υλοποίησης 

Είδος Δαπάνης Κόστος % 

Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου 500 € 35,71 

Αμοιβή διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού 200 € 14,29 

Δαπάνες προετοιμασίας του προγράμματος 500 € 35,71 
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Δαπάνες δημοσιότητας 150 € 10,71 

Δαπάνες διαδικτύου 50 € 3,58 

Σύνολο Κατηγορίας Α3 1.400 € 100% 

Πίνακας 11: Έμμεσες Δαπάνες Προγράμματος. 

 

1.9 Περιγραφή Διαδικασίας Αξιολόγησης Προγράμματος  

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η μεθοδολογία αξιολόγησης που 

εφαρμόστηκε στο παρόν πρόγραμμα, ενώ παράλληλα περιγράφεται και η 

διαδικασία αξιολόγησής που ακολουθήθηκε σε δύο επίπεδα, την εσωτερική και 

εξωτερική αξιολόγηση. 

 

1.9.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση, με βάση τη στοχοθεσία του συγκεκριμένου προγράμματος, 

αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει την εσωτερική 

και εξωτερική αξιολόγηση, ανάλογα με την «προέλευση» του αξιολογητή, ενώ το 

δεύτερο επίπεδο τη διαμορφωτική και την απολογιστική, ανάλογα με τον σκοπό 

της αξιολόγησης. 

Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, ο Καραλής (2012β) επισημαίνει ότι, όταν ο 

αξιολογητής προέρχεται από τον οργανισμό που οργανώνει και υλοποιεί το 

πρόγραμμα, η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται εσωτερική, ενώ όταν ο αξιολογητής 

δεν ανήκει στο προσωπικό του οργανισμού, η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται 

εξωτερική. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί η ποιότητα του 

προγράμματος, η εσωτερική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη της το ανθρώπινο 

δυναμικό, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά μέσα, την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τα αποτελέσματα του προγράμματος και περιλαμβάνει τρεις 

φάσεις. 

Στην πρώτη φάση, αυτή του σχεδιασμού, η αξιολόγηση συνίσταται στην 

εκτίμηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων, ώστε να προσδιορίσει το επίπεδο 

των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεων τους. Παράλληλα με την 

εκτίμηση των αναγκών, πραγματοποιείται και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 

μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευόμενους, 

πριν την έναρξη του προγράμματος. Τα στοιχεία που προκύπτουν δύναται να 
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επηρεάσουν και να αναδιαμορφώσουν, τόσο τους στόχους του προγράμματος 

όσο και τους θεματικούς άξονές του, καθώς επίσης και τον ρυθμό διδασκαλίας 

(Mαυρογιώργος 2006). Οι ερωτήσεις που συνήθως αφορούν τις προσδοκίες των 

εκπαιδευομένων από το πρόγραμμα, την πρότερη εμπειρία τους, την τωρινή 

επαγγελματική τους απασχόληση, τα ενδιαφέροντα τους ως προς τις θεματικές 

ενότητες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, τη συμμετοχή τους σε παρόμοια 

προγράμματα και τις πιστοποιημένες γνώσεις τους σε χειρισμό και 

προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Στη δεύτερη φάση, κατά την ανάπτυξη δηλαδή του προγράμματος, 

συλλέγονται στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης, με 

στόχο τη διερεύνηση επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων, την ανάδειξη 

πιθανών προβλημάτων και την επίλυσή τους, την τροποποίηση του σχεδιασμού 

του προγράμματος, αν κρίνεται αναγκαίο, όπως και την αξιοποίηση στοιχείων 

που θα προκύψουν. Στη διαμορφωτική αξιολόγηση, είθισται οι εκπαιδευόμενοι 

και εκπαιδευτές του προγράμματος να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια στο 

τέλος κάθε δεύτερης θεματικής ενότητας. Τα ερωτηματολόγια αυτά αφορούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος, τις πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν τυχόν 

προκύψει και θέματα σχετικά με το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία 

του προγράμματος (OECD, 2005). 

Η τρίτη φάση αξιολόγησης συντελείται με την ολοκλήρωση υλοποίησης του 

προγράμματος και ονομάζεται απολογιστική ή τελική. Σκοπό της απολογιστικής 

αξιολόγησης αποτελεί η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των εκπαιδευτικών 

στόχων και η αξιολόγηση της μεθοδολογίας, των μέσων και των τεχνικών που 

εφαρμόστηκαν. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την ανατροφοδότηση 

και την λήψη αποφάσεων εκ μέρους των υπευθύνων του προγράμματος, ενώ τα 

ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν ερωτήσεις για τις απόψεις και τις εκτιμήσεις 

των εκπαιδευόμενων για την καταλληλότητα των μεθόδων που επιλέχθηκαν, 

των τεχνικών, του επικοινωνιακού πλαισίου και της οργάνωσης 

(Mαυρογιώργος, 2006). 

Όλα τα παραπάνω αφορούν τις μορφές εσωτερικής αξιολόγησης που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πρόγραμμα. Σχετικά με την εξωτερική 

αξιολόγηση, η σκοπιμότητά της έγκειται στην ανάγκη εκτίμησης της 
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αποτελεσματικότητας και της αποδοτικής εμπλοκής των διαφορετικών 

συντελεστών που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 

επιμορφωτικών και διδακτικών διαδικασιών. Η εξωτερική αξιολόγηση 

αναμένεται να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα που απαιτεί η διεργασία της 

αξιολόγησης. Η υλοποίησή της περιλαμβάνει έκθεση τελικής αξιολόγησης που 

θα καλύπτει τη συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης και θα στοχεύει στη 

συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων μετά την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

Τέλος, κάθε διαδικασία αξιολόγησης στοχεύει στην πληροφόρηση φορέων ή 

ατόμων σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος. 

Συνεπώς, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορεί να 

συντελείται, είτε κατά τη διάρκεια της διαμορφωτικής είτε της απολογιστικής 

αξιολόγησης. Σχετικά με τη διαμορφωτική, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

είναι συνεχής και σχετίζεται με όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. 

Δεν περιορίζεται στη γραπτή διατύπωση, αλλά μπορεί να έχει και χαρακτήρα 

προφορικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ή τη μορφή 

ανεπίσημων κειμένων και να είναι τμήμα του μηχανισμού ανατροφοδότησης. 

Αντίστοιχα, για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της απολογιστικής 

αξιολόγησης συγγράφεται μία έκθεση αξιολόγησης και κοινοποιείται στο φορέα 

που ζήτησε τη διενέργειά της, αλλά και στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, 

στους άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενους, στους φορείς χρηματοδότησης και 

κατάρτισης (Καραλής, 2012β). 

 

1.9.2 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζεται από 

µία συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια βάσει αρχών και κανόνων που 

ενσωματώνονται σε ένα θεωρητικά και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο πλαίσιο. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι συνιστά µία ερευνητική 

διαδικασία, όπου ολοκληρώνεται μία συστηματική συλλογή, επεξεργασία, 

ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ 

στοχεύει στην παροχή ανατροφοδότησης των εμπλεκόμενων μελών σε δύο 

επίπεδα. Αφενός, στη διερεύνηση επίτευξης της στοχοθεσίας του προγράμματος 
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και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, αφετέρου στην 

παροχή πολύτιμων δεδομένων και συμπερασμάτων για τον σχεδιασμό 

μελλοντικών προγραμμάτων. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η μεθοδολογία αξιολόγησης ανά επίπεδο και 

μορφή περιγράφεται ως εξής. Αρχικά, στην εσωτερική αξιολόγηση, κατά τη 

φάση του σχεδιασμού του προγράμματος διανεμήθηκε ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να 

καταγραφούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος, η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω 

συζητήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και μέσω του 

ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες (βλ. Παράρτημα). 

Τέλος, κατά την απολογιστική αξιολόγηση του προγράμματος συλλέχθηκαν 

δεδομένα μέσω της διεξαγωγής ημι-δομημένων συνεντεύξεων με δέκα 

συμμετέχοντες. Η τεχνική των ημι-δομημένων συνεντεύξεων υιοθετήθηκε με 

στόχο να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα που θα αναφέρονται σε διάφορες 

παραμέτρους του προγράμματος, όπως οι κρίσεις των υποκειμένων για τη 

χρησιμότητα του προγράμματος, τις συνθήκες υλοποίησης, τον βαθμό 

ικανοποίησής τους, τις σχέσεις τους με τον/τους συμβούλους, το εκπαιδευτικό 

υλικό, τις επιμέρους ενότητες καθώς και το εποπτικό υλικό. 

Παράλληλα με την εσωτερική αξιολόγηση διενεργήθηκε και εξωτερική 

αξιολόγηση από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ο οποίος παρατηρούσε όλη τη διαδικασία υλοποίησης του 

προγράμματος και που με την ολοκλήρωσή του συνέταξε τη σχετική αναφορά 

αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα). Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας κρίθηκε η παραγωγή 

προτάσεων από όλους τους συμμετέχοντες της διαδικασίας, που θα στοχεύει 

στη βελτίωση του προγράμματος. 

 

1.10 Αναμενόμενα Αποτελέσματα Προγράμματος  

Το σημερινό εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μία έντονη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και παράλληλα από μία έντονη μείωση της σταθερότητας, 

με αποτέλεσμα την ανάγκη διαμόρφωσης μιας δυναμικής παρουσίας στην 

αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, οι δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας του 

κάθε ατόμου οφείλουν να είναι ανεπτυγμένες και ορθώς προσανατολισμένες, 
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προκειμένου οι κάτοχοί τους να έχουν περισσότερες ή/και καλύτερες ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας. Όπως αναφέρθηκε, σκοπό του εξ αποστάσεως προγράμματος 

“Prepare & Present Yourself: a Personal Branding approach”, αποτελεί η 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης, ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο τη σταδιοδρομία τους. Συνεπώς, κύριο 

αναμενόμενο αποτέλεσμα αποτελεί η επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αλλά 

παράλληλα και των ειδικότερων στόχων που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό του 

προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία παρέμβαση που επιδιώκει 

την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων σε επίπεδο σταδιοδρομίας φέροντας μία 

πρακτική προσέγγιση. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα, λοιπόν, μπορούν να 

ενταχθούν: 

• η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης των εργαλείων αυτοπαρουσίασης 

(ανάπτυξη, εμπλουτισμός, τροποποίηση κ.λπ.) 

• η αποτελεσματική παρουσίαση του εαυτού τους στα εργαλεία 

αυτοπαρουσίασης 

• η προώθηση της αυτενέργειας και της ανάληψης δράσης των 

εκπαιδευόμενων 

• η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και 

τις συμμετέχουσες 

• η επίλυση πιθανών εσφαλμένων αντιλήψεων και 

• η ενδυνάμωση σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. 

 

  



38 

 

  



39 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η μεθοδολογία, που υιοθετήθηκε για τις 

ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας και περιλαμβάνει έξι υποενότητες. Στην πρώτη 

υποενότητα περιγράφεται η ταυτότητα της έρευνας, ενώ στη δεύτερη η 

ταυτότητα του δείγματος. Η τρίτη υποενότητα αναφέρεται στον σκοπό και τους 

στόχους της έρευνας, ενώ στην τέταρτη παρατίθενται τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Τέλος, η πέμπτη και έκτη ενότητα περιγράφουν τις τεχνικές 

συλλογής και τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. 

 

2.1 Ταυτότητα της Έρευνας 

Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας συνιστά αποτέλεσμα συνδυασμού του 

ποσοτικού και ποιοτικού παραδείγματος με στόχο την πληρέστερη προσέγγιση 

της ερευνητικής διαδικασίας. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας 

περιλαμβάνει τέσσερις περιόδους. Αρχικά, κατά το διάστημα του Δεκεμβρίου 

2016 έως τον Μάϊο του 2017 ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

εργασίας, ενώ από τον Ιούνιο του 2017 έως και τον Αύγουστο ο σχεδιασμός του 

προγράμματος. Τον Σεπτέμβριο, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, ενώ στη μέση και 

το τέλος του έλαβε χώρα η αξιολόγησή του. Συγκεκριμένα στη μέση του 

προγράμματος διανεμήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, ενώ με την ολοκλήρωσή του διενεργήθηκαν δέκα ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις.  

 

2.2 Ταυτότητα του Δείγματος 

Ο αριθμός των υποκειμένων που συμμετείχε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

ήταν 35, 29 γυναίκες και 6 άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους κυμαίνεται στα 

26,5 έτη, κατοικούν σε αστική περιοχή (88,57%), ενώ υπάρχουν και τρεις 

συμμετέχοντες που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού. Αναφορικά με το 

επίπεδο σπουδών, δέκα συμμετέχοντες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, δέκα 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και οκτώ προπτυχιακοί φοιτητές. Το 82,9% του 

δείγματος προέρχεται από Σχολές των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ έξι 

συμμετέχοντες από τμήματα του Πολυτεχνείου και της Σχολής Θετικών 
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Επιστημών. Ακόμη, η πλειονότητα των υποκειμένων δηλώνει μεγάλη εξοικείωση 

στη χρήση Η/Υ, είναι εργαζόμενοι, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε εξ 

αποστάσεως προγράμματα και δεν έχουν επισκεφθεί κάποια Δομή 

Συμβουλευτικής. Αναλυτικότερα: 

  Ν % 

Φύλο Άνδρες 6 17,1 

Γυναίκες 29 82,9 

Τόπος Διαμονής Ημι-Αστική Περιοχή 4 11,4 

Αστική Περιοχή 31 88,6 

Χώρα Διαμονής Ελλάδα 32 91,4 

Εξωτερικό 3 8,6 

 

Επίπεδο Σπουδών 

Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 8 22,9 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 10 28,6 

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 10 28,6 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 6 17,1 

Υποψήφιος Διδάκτωρ 1 2,9 

 

Αντικείμενο Σπουδών 

Φιλοσοφική Σχολή 17 48,6 

Θεολογική Σχολή 1 2,9 

Παιδαγωγική Σχολή 11 31,4 

Πολυτεχνική Σχολή 5 14,3 

Σχολή Θετικών Επιστημών 1 2,9 

 

 

Εξοικείωση με Η/Υ 

Πολύ μεγάλη εξοικείωση 5 14,3 

Μεγάλη εξοικείωση 15 42,9 

Ούτε μεγάλη ούτε μικρή εξοικείωση 12 34,3 

Μικρή εξοικείωση 2 5,7 

Πολύ μικρή εξοικείωση 1 2,9 

Κατάσταση Απασχόλησης Εργαζόμενος/η 18 51,4 

Άνεργος/η 17 48,6 

Προηγούμενη Συμμετοχή 

σε εξ αποστάσεως 

προγράμματα 

Ναι 9 25,7 

Όχι 26 74,3 

Προηγούμενη Επίσκεψη σε 

Δομή  

Ναι 7 20 

Όχι 28 80 

Πίνακας 12: Συγκεντρωτικά Στοιχεία Υποκειμένων. 
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2.3 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας αφορά στη διερεύνηση των παραμέτρων 

σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εξ αποστάσεως  προγράμματος 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Απόρροια του παραπάνω σκοπού αποτέλεσε η 

παραγωγική διαμόρφωση των ειδικών στόχων της έρευνας: 

• Ποια είναι τα κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής εκπαιδευομένων σε ένα εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα μάθησης; 

• Πως επιτυγχάνεται η μάθηση εντός μίας διαδικτυακής κοινότητας 

πρακτικής; 

• Μπορεί ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας να 

είναι αποτελεσματικό; 

• Πως αξιολογείται το πρόγραμμα μάθησης από τους εκπαιδευόμενους; 

• Ποιες προτάσεις βελτίωσης προτείνονται από τους εκπαιδευόμενους; 

 

2.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν, συνίστανται στα παρακάτω: 

• Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ως κίνητρα και ποιοι παράγοντες ως 

εμπόδια συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος; 

• Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να άρουν τα 

εμπόδια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα; 

• Ποιες πρακτικές μάθησης υιοθέτησαν οι εκπαιδευόμενοι, ως μέλη της 

κοινότητας;  

• Πως αξιολογείται το πρόγραμμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητά 

του; 

• Ποιες προτάσεις διατυπώνουν οι εκπαιδευόμενοι για τη βελτίωση του 

προγράμματος; 

 

2.5 Τεχνικές Συλλογής Δεδομένων 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με δύο τεχνικές και ειδικότερα με τη 

διανομή δύο ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και με ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις. Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο, ως τεχνική ενδείκνυται στις 
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περιπτώσεις που ο ερευνητής επιδιώκει να συγκεντρώσει έναν μεγάλο όγκο 

δεδομένων από ένα σύνολο υποκειμένων. Η δυνατότητα συλλογής δεδομένων, η 

συγκρισιμότητα, η δυνατότητα ποσοτικοποίησης, αλλά και στατιστικής 

ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγονται καθιστούν το τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο, κύριο εργαλείο της ποσοτικής έρευνας στις Κοινωνικές 

Επιστήμες (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες του 

προγράμματος περιελάμβαναν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Το 

εργαλείο της έρευνας βασίστηκε εν μέρει στο ερωτηματολόγιο των Καραλής & 

Παπαγεωργίου (2013), το οποίο αναπτύχθηκε για ερευνητικούς σκοπούς του 

ΙΝΕ, και εν συνεχεία προσαρμόστηκε στις ανάγκες και συνθήκες της παρούσας 

έρευνας. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου φέρουν εναλλακτικές, προκαθορισμένες 

απαντήσεις, από τις οποίες ο ερωτώμενος επιλέγει εκείνη που τον 

αντιπροσωπεύει περισσότερο. Ωστόσο, στο σημείο αυτό ο ερευνητής οφείλει να 

προσέξει να καλύπτεται το πιθανό φάσμα-εύρος των πιθανών απαντήσεων. 

Αντιθέτως, στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ο ερωτώμενος καλείται να εκφράσει 

τις προσωπικές του απόψεις με τον δικό του τρόπο. Θεωρούνται κατάλληλες για 

την υποστήριξη μίας άποψης, θέσης ή αντίληψης ενός σύνθετου ζητήματος, ενώ 

παράλληλα χρησιμοποιούνται στο τελικό ερωτηματολόγιο της ποσοτικής 

έρευνας, όταν ο ερευνητής επιθυμεί να προσθέσει αυτούσιες αναφορές στα 

στατιστικά του στοιχεία, προκειμένου να υποστηριχθούν και να 

στοιχειοθετηθούν, περαιτέρω, κάποια συμπεράσματα, αλλά και να εμπλουτιστεί 

η στατιστική ανάλυση. Συνεπώς, ο συνδυασμός κλειστών και ανοιχτών 

ερωτήσεων ανάλογα με το θέμα, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και 

ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης της κοινωνικής πραγματικότητας (Κυριαζή, 

2000). 

Αναφορικά με τη δεύτερη τεχνική συλλογής δεδομένων, τη συνέντευξη, 

οφείλει να σημειωθεί ότι συνιστά τη «συνάντηση και συνομιλία δύο ή 

περισσότερων προσώπων με σκοπό την επίτευξη ενός προκαθορισμένου σκοπού, 

ενώ το διαφοροποιητικό της στοιχείο από μία απλή συνομιλία συνίσταται αφενός 

στην ύπαρξη ενός σκοπού, αφετέρου στη συστηματική προσπάθεια που 

καταβάλλεται για την επίτευξή του» (Βάμβουκας, 2000: 229).  



43 

 

Οι συνεντεύξεις ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη δομή τους 

και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Έτσι, υπάρχει η 

δομημένη/κλειστή συνέντευξη στην οποία οι ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες 

και ο συνεντευκτής δεν παρεκκλίνει από αυτές, η μη δομημένη/ανοικτή στην 

οποία εφόσον έχουν καθοριστεί οι αντικειμενικοί στόχοι, ο ερωτώμενος 

προβαίνει στην απάντηση των ερωτήσεων με μεγάλη ελευθερία και τέλος η ημι-

δομημένη (Verma & Mallick, 2004). Συγκεκριμένα, η ημι-δομημένη συνέντευξη 

παρέχει περιθώρια στον ερευνητή για περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

αλλά και τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να απαντήσει με μεγαλύτερη 

ελευθερία, χωρίς να ακολουθείται πιστά η σειρά των ερωτήσεων (Ιωσηφίδης, 

2003). Τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ημι-

δομημένη συνέντευξη οδήγησαν και στην επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής 

στην παρούσα έρευνα. 

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας δομήθηκε οδηγός συνέντευξης που 

περιλαμβάνει δεκατρείς ανοικτές ερωτήσεις με στόχο την προαγωγή της 

συζήτησης και του διαμοιρασμού της εμπειρίας των υποκειμένων. Στο σημείο 

αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο διεξαγωγής της συνέντευξης, 

διατυπώνονταν επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις, καθώς επίσης και 

ερωτήσεις που εγείρονταν βάσει των πληροφοριών που κοινοποιούσαν οι 

συμμετέχοντες. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε δέκα συμμετέχοντες με δύο 

βασικά κριτήρια. Το πρώτο αφορά στην επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη 

συνέντευξη και το δεύτερο στο επίπεδο της συμμετοχής τους στην κοινότητα 

όπως ορίζεται από τον Wenger (1999). Επεξηγηματικά, ο ερευνητής επεδίωξε να 

λάβει δεδομένα από συμμετέχοντες που ανήκουν στο πρώτο επίπεδο-πυρήνας 

(core group), από το δεύτερο επίπεδο-πλήρης ένταξη (full membership), το 

τρίτο επίπεδο-περιφερειακή συμμετοχή (peripheral participation) και το 

τέταρτο επίπεδο-διεκπεραιωτική συμμετοχή (transactional participation). Οι 

πληροφορίες για τη διαδικτυακή δραστηριότητα των συμμετεχόντων 

ανιχνεύθηκε μέσω Analytics, καταγράφοντας τη συχνότητα εισόδου στην 

κοινότητα, τις αλληλεπιδράσεις και τις συνεισφορές των μελών. 
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2.6 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων 

Τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των παραπάνω τεχνικών, ήταν 

ποσοτικά και ποιοτικά. Τα ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 

Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS 23.0 και τη διενέργεια 

των αντίστοιχων στατιστικών ελέγχων. Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν 

από τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, αλλά και από τις ημι-

δομημένες συνεντεύξεις αναλύθηκαν με τη μέθοδο της Ποιοτικής Ανάλυσης 

Περιεχομένου (Mayring, 2000a) και ειδικότερα σύμφωνα με τα επιστημολογικά 

«παραδείγματα» της Δόμησης Περιεχομένου και της Πρότυπης Δόμησης 

(Μπονίδης, 2004 ; 2014 ; 2015 ; 2016). 

Σύμφωνα με τον Mayring, η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί «μία εμπειρική 

προσέγγιση, μεθοδολογικά ελεγχόμενη ανάλυση κειμένων μέσα στα 

επικοινωνιακά τους συμφραζόμενα, σύμφωνα με κανόνες και βήματα, χωρίς 

απόλυτη ποσοτικοποίηση» (Mayring, 2000b). Η πορεία που ακολουθεί ο 

ερευνητής περιλαμβάνει τα παρακάτω δέκα στάδια:  

• καθορισμός του υπό έρευνα υλικού 

• ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε το υλικό 

• τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού 

• κατεύθυνση της ανάλυσης 

• ερωτήματα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου 

• καθορισμός των τεχνικών ανάλυσης και επιλογή του παραδείγματος με το 

οποίο θα γίνει η έρευνα 

• σύστημα κατηγοριών και αποδελτίωση 

• ανάλυση βάσει συστήματος κατηγοριών (συγκεφαλαίωση, εξήγηση, δόμηση) 

• επανεξέταση συστήματος κατηγοριών και  

• ερμηνεία δεδομένων στην κατεύθυνση των βασικών ερωτημάτων 

(Μπονίδης, 2004: 100). 

Αναφορικά με το σύστημα κατηγοριών που διαμορφώνεται στο πλαίσιο της 

ερευνητικής διαδικασίας, οφείλει να σημειωθεί ότι προκύπτει επαγωγικά, 

καθώς επιδιώκεται η στενή συνάφεια του εξεταζόμενου υλικού με αυτό. 

Συνεπώς, η επαγωγική διαμόρφωση του συστήματος κατηγοριών ακολουθεί 

διαδικασίες μείωσης/απλοποίησης (reductive processes) (Mayring, 2000b). 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  

ΜΕΡΟΣ 

 

3. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιδιώκει να παρουσιάσει με συνοπτικό και 

εύληπτο τρόπο βασικές διαστάσεις της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού εννοιολογικού πλαισίου 

στον αναγνώστη1. Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τις βασικές 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που συνδέονται με το πεδίο της δια βίου μάθησης 

και εισάγει τον όρο της διαπεριβαλλοντικής μάθησης2. Παράλληλα, στη δεύτερη 

ενότητα περιγράφονται διάφορες συνιστώσες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

σχετικές με την παρούσα εργασία, όπως τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τα 

εμπόδια των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία 

σύντομη αναφορά στις βασικότερες θεωρίες μάθησης, ενώ παρουσιάζεται 

εκτενέστερα η θεωρία της πλαισιωμένης μάθησης. 

 

3.1 Δια Βίου Μάθηση και Διαπεριβαλλοντική Μάθηση 

Η έννοια της δια βίου μάθησης συνιστά μία διττή έννοια με έτερο 

επιστημολογικό και σημασιολογικό υπόβαθρο. Επεξηγηματικά, από τη μία 

πλευρά, η δια βίου μάθηση περιγράφεται ως μία διαδικασία κατά την οποία ένα 

άτομο είναι ικανό να μάθει νέα δεδομένα, με νέους τρόπους και για ποικίλους 

λόγους. Αν και η διαδικασία αυτή φαίνεται να αποτελεί μία ατομική υπόθεση, 

ωστόσο, διέπεται από κοινωνικά ή δι-υποκειμενικά χαρακτηριστικά και 

                                                           
1 Η χρήση του αρσενικού γένους χρησιμοποιείται προκειμένου να υπάρχει διευκόλυνση 
ως προς την ανάγνωση και ως εκ τούτου με τη χρήση αυτού νοείται και η αντίστοιχη 
αναφορά στο θηλυκό γένος. 
2 Ο όρος «διαπεριβαλλοντική μάθηση» αποτελεί μετάφραση-απόδοση του αγγλικού 
όρου “lifewide learning” από τον γράφοντα. Σκοπό της απόδοσης αποτελεί η χρήση 
ενός ελληνικού όρου για λειτουργικούς, κυρίως, λόγους κατά την ανάγνωση και 
αναφορά στη συγκεκριμένη έννοια. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί, 
είναι ότι, στην παρούσα εργασία δεν προκύπτει πλήρως ο εννοιολογικός προσδιορισμός 
του όρου «διαπεριβαλλοντική μάθηση» βάσει επιστημολογικών αναφορών. 
Ολοκληρώνοντας, ο όρος θα μπορούσε καλύτερα να αποδοθεί περιφραστικά ως η 
μάθηση η οποία «συντελείται» σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα (τυπικά, μη 
τυπικά και άτυπα). 
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παράγοντες που επιφέρουν αλλαγή τόσο στο ατομικό, όσο και στο κοινωνικό 

επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η δια βίου μάθηση φαίνεται να σκιαγραφείται 

στη μετα-μοντέρνα εποχή, μέσω ποικίλων εννοιολογικών προσδιορισμών, όπως 

για παράδειγμα, η εμπειρική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

δυτικού πολιτισμού, η θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου, καθώς και η αντίληψη ότι η ανθρώπινη ζωή αυτή 

καθεαυτή συνιστά μία μαθησιακή διαδρομή (Καραβάκου, 2011). 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα τον σχετικά πρόσφατο 

Νόμο 3879 του 2010 και το άρθρο 2, η δια βίου μάθηση ορίζεται ως: 

«όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του 

ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και 

την άτυπη μάθηση» (Νόμος 3879/2010: 3401). 

Από τον παραπάνω ορισμό, διαπιστώνεται ότι η δια βίου μάθηση αντανακλά μία 

περισσότερο ουμανιστική αντίληψη, η οποία, ωστόσο, φέρει και 

χαρακτηριστικά μιας τεχνοκρατικής προσέγγισης. Η έμφαση επικεντρώνεται 

στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα συμβάλλουν όχι 

μόνο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και στη 

διαμόρφωση ενός ενεργού πολίτη σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό 

επίπεδο. Επιπλέον, διάχυτη φαίνεται να είναι η επιρροή του «Μνημονίου για τη 

Δια Βίου Μάθηση» (Memorandum on Lifelong Learning) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στη συγκρότηση του παραπάνω ορισμού, καθώς υιοθετούνται σε 

πολλαπλά σημεία όμοιοι ή/και παραπλήσιοι όροι και στόχοι (Commission οif the 

European Communities, 2000: 5-6). 

Παράλληλα, στον ορισμό της δια βίου μάθησης της Ελληνικής Νομοθεσίας, η 

εκπαίδευση διακρίνεται σε τυπική και μη τυπική, ενώ γίνεται αναφορά και στην 

άτυπη μάθηση. Ο ίδιος Νόμος (3879/2010) προβαίνει στον εννοιολογικό 

προσδιορισμό των παραπάνω και συγκεκριμένα ορίζει: 
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«Τυπική εκπαίδευση: η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος 

της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση 

εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων» (Νόμος 3879/2010: 

3401). 

«Μη τυπική εκπαίδευση: η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί 

να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό 

επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων» (Νόμος 

3879/2010: 3401-3402). 

«Άτυπη μάθηση: οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός 

οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους 

δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή 

μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων 

εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική του εμπειρία» (Νόμος 

3879/2010: 3402). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διάκριση μεταξύ τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης, καθώς και η άτυπη μάθηση, αποτελούν διαστάσεις της 

εκπαίδευσης και της μάθησης που διαφοροποιούνται, κυρίως, ανάλογα με το 

περιβάλλον-εκπαιδευτικό πλαίσιο (θεσμοθετημένο ή μη), την αναγνώριση-

πιστοποίησή της (αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ή όχι) και τους εκπαιδευτικούς 

της στόχους (απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη, 

αυτομόρφωση). 

Εν αναφορά της παραπάνω διάκρισης, στη διεθνή βιβλιογραφία εισάγεται ο 

όρος “lifewide learning”, ο οποίος θα μπορούσε να αποδοθεί στην ελληνική 

γλώσσα ως «διαπεριβαλλοντική μάθηση» και υποδηλώνει τη μάθηση που 

συντελείται σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα. Ως όρος συναντάται για 

πρώτη φορά σε θεσμικό κείμενο του Σουηδικού Οργανισμού Εκπαίδευσης το 
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2000, στο οποίο περιγράφεται η σχέση ανάμεσα στη δια βίου μάθηση και την 

διαπεριβαλλοντική μάθηση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: 

«Η δια βίου διάσταση αναπαριστά το τι μαθαίνει το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής. Η γνώση σύντομα γίνεται παρωχημένη και είναι απαραίτητο για το 

άτομο να επικαιροποιήσει τη γνώση και τις ικανότητες σε μία συνεχή 

διαδικασία μάθησης. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιοριστεί στον χρόνο του 

σχολείου, το άτομο πρέπει να έχει μία αληθινή ευκαιρία να μάθει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής. Η διάσταση της δια βίου μάθησης δεν είναι προβληματική, 

αυτό που είναι απαραίτητο είναι το άτομο να μαθαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής. Η διαπεριβαλλοντική διάσταση αναφέρεται στο γεγονός ότι η μάθηση 

λαμβάνει χώρα σε μία ποικιλία διαφορετικών περιβαλλόντων και 

καταστάσεων, και δεν περιορίζεται μόνο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η 

διαπεριβαλλοντική μάθηση καλύπτει την τυπική, άτυπη και μη τυπική μάθηση» 

(Skolverket 2000: 18). 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ορισμό, η διαπεριβαλλοντική μάθηση δεν 

συνιστά μία αντίθετη έννοια που τείνει να συγκρουστεί με αυτή της δια βίου 

μάθησης, αλλά μία έννοια συμπληρωματική που δίνει έμφαση στον «χωρικό» 

(spatial) παράγοντα εμπερικλείοντας την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση 

και που παράλληλα εμπλουτίζει την έννοια της δια βίου μάθησης (Jackson, 

2011). Εάν, δηλαδή, υπήρχε η δυνατότητα αναπαράστασης των δύο αυτών 

μορφών μάθησης σε δύο άξονες, τότε η δια βίου μάθηση θα τοποθετούνταν 

στον κάθετο άξονα με τα διακριτά χρονικά της πλαίσια, ενώ η 

διαπεριβαλλοντική στον οριζόντιο άξονα, με τα διάφορα μαθησιακά 

περιβάλλοντα (Jackson, 2016). 

Η διαπεριβαλλοντική μάθηση φέρει τα επιστημολογικά της ερείσματα στην 

οικοσυστημική προσέγγιση, κατά την οποία προκειμένου να κατανοηθεί η 

ανθρώπινη ανάπτυξη οφείλει να ληφθεί υπόψη ολόκληρο το οικολογικό 

σύστημα στο οποίο συντελείται η ανάπτυξη. Το σύστημα αυτό αποτελείται από 

επιμέρους κοινωνικά υποσυστήματα και εκτείνεται από το μικροσύστημα (όπως 

η οικογένεια και το σχολείο) στο μακροσύστημα (οικονομία, έθιμα, σύστημα 

πεποιθήσεων) (Bronfenbrenner, 1994). Σε μαθησιακό επίπεδο, η παραπάνω 

θεωρία αποδόθηκε με τον όρο «οικολογίες μάθησης» (“learning ecologies”). 

Κατά τον Siemens (2007: 63) η οικολογία μάθησης αποτελεί «τον χώρο όπου 



49 

 

συντελείται η μάθηση», ενώ συνεχίζοντας επισημαίνει ότι «σε μία οικολογία 

μάθησης η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου στην πληροφορία δεν παρεμποδίζεται, 

οι πειραματισμοί και οι αποτυχίες είναι ανεκτές και ότι η γνώση διαμοιράζεται και 

είναι διαφανής, επιτρέποντας τη συν-δημιουργία και την ανά-δημιουργία της από 

άλλους» (Siemens, 2007: 54). 

 

3.2 Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα στενά συνυφασμένο πεδίο με αυτό της 

δια βίου μάθησης. Στον Νόμο 3879/2010 για την ανάπτυξης της δια βίου 

μάθησης, ορίζεται η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και συγκεκριμένα αναφέρεται 

ότι: 

«περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που 

απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην 

ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και 

στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από 

φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης» 

(Νόμος 3879/2010: 3402). 

Μία σημαντική ειδοποιός διαφορά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συγκριτικά με 

άλλες μορφές εκπαίδευσης, αποτελεί ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή 

είναι ενήλικα και φέρουν τόσο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο και ανάγκες. 

Στο σημείο αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο το σημασιολογικό 

υπόβαθρο της ενηλικότητας, καθώς δεν προσδιορίζεται με κριτήριο την ηλικία 

ενηλικίωσης. Ο λόγος συνίσταται στο ότι το κριτήριο αυτό υπόκειται σε αλλαγές 

ανάλογα με το πολιτισμικό και χρονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Κατά τον 

Jarvis, η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτομο αντιμετωπίζεται από τους 

άλλους ανθρώπους ως κοινωνικά ώριμο και ταυτόχρονα όταν το ίδιο το άτομο 

θεωρεί ότι έχει κατακτήσει αυτό το επίπεδο (Jarvis, όπως αναφέρεται στο 

Κόκκος, 2005).  

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, ο Rogers (1999) 

υποστηρίζει ότι οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι και ότι βρίσκονται 

σε ένα προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, έχοντας συγκροτήσει το δικό τους 

εμπειρικό και αξιακό σύστημα. Το ευρύ φάσμα των εμπειριών των ενηλίκων 
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μπορεί είτε να αποτελέσει όφελος, είτε εμπόδιο στην εκπαιδευτική διεργασία, 

καθώς στην πρώτη περίπτωση δύναται να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες του 

ατόμου για τη νέα μάθηση, ενώ στη δεύτερη, λειτουργούν ανασταλτικά λόγω 

της άκαμπτης στάσης του ενήλικα και συνεπώς στη δυσκολία αποδοχής νέων 

γνώσεων και εμπειριών. 

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένες προθέσεις, προσδοκίες και 

στόχους που εμπίπτουν στη σφαίρα της επαγγελματικής και προσωπικής τους 

ανάπτυξης. Ακόμη, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη διαμορφώσει τους 

προσωπικούς τρόπους, τις στρατηγικές και τα στυλ μάθησης που είναι 

αποδοτικότερα για τους ίδιους, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτής ενηλίκων να 

οφείλει να λαμβάνει υπόψη του αυτά τα δεδομένα και να μεριμνά για την 

τροποποίηση των δικών του μεθόδων και τεχνικών. Επιπλέον, οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, 

υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις, που διαμορφώνουν ένα ετερογενές 

πλαίσιο κινήτρων και εμποδίων για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διεργασία. H έρευνα στον σχετικό χώρο, παρά το γεγονός ότι εστιάζει σε 

ενήλικες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, ωστόσο, υποδεικνύουν έμμεσα όχι 

μόνο τα χαρακτηριστικά των μη συμμετεχόντων στην εκπαίδευση, αλλά και του 

λόγους για τη μη συμμετοχή τους (Ζαρίφης, 2010). 

Σχετικά με τα κίνητρα των εκπαιδευόμενων3, ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, ο Houle διερεύνησε τους λόγους συμμετοχής των ενηλίκων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία καταλήγοντας στη διαμόρφωση μιας τυπολογίας 

τριών τύπων εκπαιδευόμενων. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε αυτούς που είναι 

προσανατολισμένοι στον στόχο, ο δεύτερος τύπος περιγράφει τους ενήλικες που 

είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση και ο τρίτος τύπος στους 

προσανατολισμένους στη δράση (Houle, 1961). Ο Boshier (1971), βασιζόμενος 

στην παραπάνω τυπολογία δημιούργησε την Κλίμακα Εκπαιδευτικής 

Συμμετοχής, στην πρόσφατη μορφή της οποίας συγκαταλέγονται επτά 

κατηγορίες: η βελτίωση της επικοινωνίας, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, η 

εκπαιδευτική προετοιμασία, η επαγγελματική εξέλιξη, η βελτίωση 

                                                           
3 Για μία ενδελεχή προσέγγιση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες βλ. Ζαρίφης, 2011. 
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οικογενειακών σχέσεων, η επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων και το γνωστικό 

ενδιαφέρον σε ένα αντικείμενο (Boshier, 1991). Αντίστοιχα, η Cross (1981), 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κίνητρα 

συμμετοχής, αυτό που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους ενήλικες είναι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου και ειδικότερα όσο υψηλότερο το επίπεδο, 

τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε περαιτέρω 

εκπαίδευση. 

Αντίστοιχα η διερεύνηση των εμποδίων συμμετοχής των ενηλίκων στην 

εκπαιδευτική διεργασία αποτέλεσε αντικείμενο εκτενών ερευνών και μελετών. 

Η Cross (1981) κατατάσσει τα εμπόδια σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα 

στα καταστασιακά (situational), τα οργανωσιακά (organizational) και στα 

προδιαθετικά (dispositional). Η πρώτη κατηγορία εμποδίων αναφέρεται στην 

κατάσταση του ενήλικα και αφορούν ζητήματα όπως η ανεπάρκεια χρόνου και 

χρημάτων, καθώς και οι οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα η 

φροντίδα των παιδιών στην περίπτωση των γονέων. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει τους παράγοντες που αποθαρρύνουν ή αποκλείουν τους ενήλικες 

από τη συμμετοχή τους, όπως η κακή οργάνωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, οι εγκαταστάσεις και οι ώρες λειτουργίας, ενώ η τρίτη 

κατηγορία συνδέεται με τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ενηλίκων προς τον 

ρόλο τους ως εκπαιδευόμενους, αλλά και προς τη μάθηση εν γένει (Αθανασίου, 

Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014). Κατ’ αναλογία, ο Κόκκος (2005) επισημαίνει 

ότι τα εμπόδια μάθησης δύναται να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που οφείλονται 

στην κακή οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, στα εμπόδια που 

απορρέουν από κοινωνικές υποχρεώσεις και καθήκοντα των εκπαιδευόμενων 

και τέλος από εσωτερικά εμπόδια που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και αξίες, αλλά και λοιπούς ψυχολογικούς παράγοντες. 

Μία σχετικά πρόσφατη μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που 

δημοσιεύτηκε το 2013, προέβη στη διερεύνηση των κινήτρων και των εμποδίων 

συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διεργασία. Αναφορικά με τα 

κίνητρα συμμετοχής, τα δέκα ισχυρότερα κίνητρα των συμμετεχόντων της 

έρευνας είναι η επιθυμία για νέα μάθηση (90%), η αύξηση της αποδοτικότητας 

στην εργασία (86,4%), η αντίληψη της δια βίου διάστασης της εκπαίδευσης 

(85,1%) και η αύξηση των τυπικών προσόντων (79,2%). Με μικρότερα ποσοστά 
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ακολουθούν η αύξηση των οικονομικών απολαβών (76,3%), η διατήρηση της 

θέσης εργασίας (71,8%), η εύρεση μιας καλύτερης θέσης εργασίας (63,9%) και η 

απόκτηση πιστοποιητικού/βεβαίωσης συμμετοχής (58%). Τέλος, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι μέσω της συμμετοχής τους γίνονται 

πιο ολοκληρωμένοι πολίτες (57,7%) και συναντούν νέους ανθρώπους 

βελτιώνοντας το κοινωνικό τους δίκτυο (56,1%). Σχετικά με τα εμπόδια 

συμμετοχής τους, στην πρώτη θέση συγκαταλέγεται το κόστος συμμετοχής 

(81,4%), ενώ έπονται η έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα 

σεμινάρια που υλοποιούνται (68,2%), οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των 

προγραμμάτων (56,5%) και η έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 

(48%). Χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η ποιότητα και η οργάνωση των 

σεμιναρίων (47,4%), η μεγάλη διάρκειά τους (44,7%) και η δυσκολία 

μετακίνησης στον τόπο υλοποίησης των σεμιναρίων (42%). Τέλος, η μη παροχή 

βεβαίωσης/πιστοποιητικού παρακολούθησης (29,7%), η έλλειψη χρόνου λόγω 

άλλων ασχολιών (29,2%) και η έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας των παιδιών 

(28,3%) αποτέλεσαν εξίσου παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Καραλής, 2013). 

 

3.3 Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Κατά την ανασκόπηση των θεωριών μάθησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο 

αναγνώστης εντοπίζει διάφορα μοντέλα τα οποία προτάθηκαν με στόχο τη 

συστηματοποιημένη προσέγγιση της εκπαιδευτικής, και εν γένει μαθησιακής, 

διαδικασίας. Τα μοντέλα αυτά, ανάλογα με τα δομικά χαρακτηριστικά τους και 

το επιστημολογικό τους υπόβαθρο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

κατηγορίες και ειδικότερα, στα ψυχολογικά και ανθρωπολογικά μοντέλα, τα 

μοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής παρόρμησης και τα φιλοσοφικά-

αναστοχαστικά μοντέλα (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το μοντέλο της Ανδραγωγικής 

(Andragogy) του Knowles (1984) και το μοντέλο χαρακτηριστικών των 

ενηλίκων μαθητών (Characteristics of Adult Learners) της Cross (1981). 

Αναφορικά με το μοντέλο της Ανδραγωγικής, ο Knowles βασιζόμενος στις 

θεωρίες προσωπικότητας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι διαφοροποιούνται από τους ανηλίκους σε έξι τομείς και κατ’ 
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επέκταση η Ανδραγωγική διαφοροποιείται από την Παιδαγωγική ως Επιστήμη 

Αγωγής. Οι τομείς διαφοροποίησης περιλαμβάνουν την ανάγκη των ενηλίκων να 

γνωρίζουν το τι πρόκειται να μάθουν, την αυτοαντίληψή τους ως αυτό-

καθοδηγούμενα υποκείμενα, τις πρότερες εμπειρίες τους, τη μαθησιακή τους 

ετοιμότητα, τον προσανατολισμό στη μάθηση και δη στην επίλυση 

προβλημάτων και τα κίνητρα με τα οποία προσέρχονται στη μαθησιακή 

διαδικασία (Knowles, 2005: 62-63). Παρόλα αυτά, ασκήθηκε έντονη κριτική στη 

θεωρία, ή όπως την ονομάζει ο Brookfield (1986) «εκπαιδευτική ιδεολογία», 

καθώς φαίνεται ότι αδυνατεί να συμπεριλάβει το κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το υποκείμενο. 

Με παραπλήσια στοχοθεσία, το μοντέλο της Cross (1981), βασίζεται στη 

θεωρία της Ανδραγωγικής και της εμπειρικής μάθησης του Rogers. Αφενός, 

επιδιώκει να διασαφηνίσει τις διαφορές ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά, 

ως εκπαιδευόμενους, αφετέρου να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία των ενηλίκων 

από τη διδασκαλία των παιδιών. Σύμφωνα με τη θεωρία, υπάρχουν δύο 

διαφορετικές κατηγορίες μεταβλητών, τα «προσωπικά χαρακτηριστικά» και τα 

«περιστασιακά χαρακτηριστικά». Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα 

βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά του ατόμου, 

ενώ στη δεύτερη η διάρκεια εκπαίδευσης και ο βαθμός δέσμευσης σε αυτήν. 

Συνεπώς, με βάση την παραπάνω διάκριση, διαφοροποιούνται τα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων από τα αντίστοιχα των ανηλίκων. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι δεν προτείνονται συγκεκριμένες μέθοδοι και ότι η κάθε κατηγορία 

μεταβλητών αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο, αποτέλεσαν ορισμένα από τα 

στοιχεία κριτικής που της ασκήθηκαν. Ακόμη, καθώς η θεωρία δεν έχει 

διερευνηθεί εκτενώς σε εμπειρικό επίπεδο καθιστά την εγκυρότητά της αβέβαιη 

(Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). 

Στα μοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής παρόρμησης, εντοπίζουμε το 

μοντέλο του Ενεργειακού Περιθωρίου (Theory of Margin) που προτάθηκε από 

τον McClusky το 1963 και τη θεωρία της Επάρκειας (Proficiency Theory) του 

Knox το 1980. Κατά τον McClusky, οι ενήλικες τείνουν να εμπλουτίζουν και να 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές εμπειρίες, ανάλογα με το βάρος, τη διαθέσιμη 

ενέργεια και το περιθώριο ενέργειας. Η μεταβλητή του βάρους συνίσταται στις 

υποχρεώσεις που έχει ο ενήλικας και στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί, ενώ η 
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διαθέσιμη ενέργεια αντανακλά τις «δυνάμεις» που έχει το άτομο στη διάθεσή 

του. Το περιθώριο της ενέργειας, συνεπώς, περιγράφει το πλεόνασμα που 

υπολείπεται στο άτομο, όταν διαιρέσουμε το βάρος με τη διαθέσιμη ενέργεια. 

Σύμφωνα με τον McClusky (1974), το άτομο θα λάβει την απόφασή του να 

εμπλακεί σε μία εκπαιδευτική/μαθησιακή δραστηριότητα βάσει του 

πλεονάσματος αυτού. Η κριτική που ασκήθηκε στο μοντέλο αναφέρεται στην 

εστίαση του στη χρονική επιλογή της συμμετοχής του ατόμου και όχι στον 

τρόπο δόμησης της εμπειρίας, ενώ ακόμη συνίσταται στην αμφισβήτηση της 

αναγκαιότητας ύπαρξης του περιθωρίου ενέργειας, καθώς το άτομο μπορεί να 

συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες ακόμη και υπό πίεση (Merriam, 

Caffarella & Baumgartner, 2007). 

Η θεωρία του Knox (1980) περιγράφει τη διαδικασία διαμόρφωσης της 

παρακίνησης ενός ατόμου για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

μέσω της ανάγκης συνεχούς προσαρμογής των προσωπικών, κοινωνικών και 

επαγγελματικών του προσόντων (επάρκεια). Συγκεκριμένα, για τον Knox, η 

επάρκεια αναφέρεται στην «ικανότητα του ατόμου να παρουσιάζει μία 

ικανοποιητική απόδοση σε μία δεδομένη στιγμή» και η οποία «επάρκεια» 

συναποτελείται από ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων (Knox, 

1980: 378). Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία, ο ενήλικος εκπαιδευόμενος 

επιδιώκοντας να συσχετίσει τη μάθηση με την πράξη, διαθέτει μία υφιστάμενη 

«επάρκεια», αλλά αποβλέπει σε ένα ανώτερο επίπεδο αυτής μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτή η διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου και 

επιθυμητού επιπέδου επάρκειας, οδηγεί στην ενεργοποίηση των μηχανισμών 

παρακίνησης για την επίτευξη των στόχων που θέτει το άτομο τόσο σε επίπεδο 

δραστηριοτήτων, όσο και σε επίπεδο ρόλων (Knox, 1980). Σύμφωνα με τους 

Κοντάκο & Γκόβαρη (2006), τα δύο σημεία κριτικής της θεωρίας του Knox 

επικεντρώνονται στην έννοια της απόδοσης (performance) και στην επιρροή 

των λοιπών παραγόντων στη λειτουργία του μοντέλου. Συγκεκριμένα, η 

απόδοση υποδηλώνει την αντιληπτή μεταβολή του επιπέδου της επάρκειας, 

παραγνωρίζοντας τις μεταβολές που μπορεί να συντελεστούν σε μη εμφανή 

στοιχεία, όπως είναι οι στάσεις. Αντίστοιχα, η έλλειψη αναφορών και δεδομένων 

στην επιρροή που ασκούν οι διάφορες μεταβλητές, όπως το γενικό περιβάλλον, 

η αυτοαντίληψη του ατόμου, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η 
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παρουσία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, στο μοντέλο, διαμορφώνουν ένα 

αδιευκρίνιστο πλαίσιο αλληλεπίδρασης (Merriam, Caffarella & Baumgartner, 

2007). 

Τέλος, στα φιλοσοφικά μοντέλα συγκαταλέγονται το μοντέλο της 

Μαθησιακής Διεργασίας (Learning Process) (Jarvis, 1995), η Θεωρία της 

Μετασχηματιστικής Μάθησης (Transformational Learning) (Mezirow, 1977) και 

η Θεωρία της Κοινωνικής Χειραφέτησης (Learning) (Freire, 1973). Το μοντέλο 

του Jarvis, προσεγγίζοντας συστημικά τη μάθηση των ενηλίκων, υποστηρίζει ότι 

η μάθηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τόσο τις ατομικές εμπειρίες του 

ατόμου, όσο και το κοινωνικο-πολιτισμικό του πλαίσιο. Υπάρχουν εννιά 

διαφορετικές διεργασίες στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί το άτομο και οι οποίες 

κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Ειδικότερα, η πρώτη 

κατηγορία διεργασιών, η οποία δεν οδηγεί το άτομο στη μάθηση (non learning), 

περιλαμβάνει τη μηχανική αντίδραση (presumption), την έλλειψη 

ενδιαφέροντος (non-consideration) και την απόρριψη (rejection). Η δεύτερη 

κατηγορία, η μη αναστοχαστική μάθηση (non-reflective learning) περιλαμβάνει 

την προ-συνειδητή μάθηση (preconscious learning), την εκμάθηση δεξιοτήτων 

(skills learning) και την απομνημόνευση (memorization). Τέλος, η τρίτη 

κατηγορία, η αναστοχαστική μάθηση (reflective learning) συνίσταται στις τρεις 

«ανώτερες μορφές μάθησης» (Jarvis, 1987: 27), οι οποίες είναι η περισυλλογή 

(contemplation), η μάθηση δια μέσου αναστοχαστικών δεξιοτήτων (reflective 

skills learning) ή αλλιώς η αναστοχαστική πρακτική (reflective practice) και η 

πειραματική μάθηση (experimental learning). Η θετική κριτική του μοντέλου 

εστιάζει στο ότι υπάρχει μία λεπτομερής προσέγγιση της μαθησιακής 

διεργασίας, από την οποία προκύπτουν διαφορετικά είδη μάθησης, γεγονός που 

το καθιστά ένα αρκετά πλήρες και περιεκτικό μοντέλο (Merriam, Caffarella & 

Baumgartner, 2007: 103). 

Η θεωρία της Μετασχηματιστικής Μάθησης του Mezirow εδραιώνεται στις 

διαφορετικές ατομικές οπτικές (perspectives) της πραγματικότητας, οι οποίες 

τροφοδοτούνται, μεταβάλλονται και ενισχύονται από το ευρύτερο κοινωνικο-

πολιτισμικό περιβάλλον (Mezirow, 1978). Ουσιαστικά, πρόκειται για τον τρόπο 

με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν, νοηματοδοτούν και αναδομούν τις εμπειρίες 

τους. Όταν οι οπτικές αυτές μεταβάλλονται ή μετασχηματίζονται και έρχονται 
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σε αντίθεση με την εμπειρία του ατόμου, τότε το άτομο αναστοχάζεται την 

εμπειρία του και προβαίνει σε μία συνολική αποτίμηση της κατάστασης, με 

αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό τους. Για τον Mezirow, η μάθηση αποτελεί μία 

δραστηριότητα κατασκευής νοήματος, η οποία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, 

τα «νοηματικά σχήματα» (meaning schemes) και τις «νοηματικές πεποιθήσεις ή 

δομές» (meaning perspectives) (Παρθένη & Ζαρίφης, 2009: 99). Ως εκ τούτου, 

ιδιαίτερη βαρύτητα τίθεται στη διαδικασία του αναστοχασμού, η οποία 

διέρχεται από επτά διαφορετικά στάδια στοχασμού: τον στοχασμό, τον 

συναισθηματικό, τον διαφοροποιητικό, τον αξιολογικό, τον εννοιολογικό, τον 

ψυχικό και τον θεωρητικό (Δολιώτη & Ζαρίφης, 2009). Αναφορικά, ο Mezirow 

(2000) πρότεινε δέκα στάδια μέσω των οποίων διέρχεται η μετασχηματιστική 

μάθηση. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν, το αποπροσανατολιστικό δίλημμα, τη 

διαδικασία αυτοελέγχου, τον κριτικό έλεγχο των αυταπόδεικτων 

προϋποθέσεων, την αναγνώριση ότι μία δυσάρεστη εμπειρία του ατόμου μπορεί 

να αποτελεί και εμπειρία άλλων ατόμων και τη διερεύνηση επιλογών για νέους 

ρόλους, σχέσεις και δράσεις. Ακόμη, περιλαμβάνονται το σχέδιο δράσης, η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, η 

δοκιμαστική εφαρμογή των νέων ρόλων και η δόμηση της αίσθησης ικανότητας 

και αυτοπεποίθησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επανενσωμάτωση του 

ατόμου στη ζωή του, με βάση τη νέα, αναδιαμορφωμένη οπτική. Ενδεικτικά, η 

κριτική της θεωρίας συνίσταται στη διάκριση του στοχασμού από τον κριτικό 

στοχασμό (Brookfield, 1986), αλλά και στην ατομοκεντρική διάσταση της 

διαδικασίας του μετασχηματισμού, παρά το γεγονός ότι δίνει έμφαση στο 

κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον (Taylor, 1997). 

Τέλος, η Θεωρία της Κριτικής Χειραφέτησης του Freire (1973) φέρει μία 

ανθρωποκεντρική θεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο την 

προσωπική ενδυνάμωση και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τη 

Σιπητάνου (2011), ο Freire επηρεασμένος από την καταπιεσμένη κοινωνία της 

εποχής διαμόρφωσε τη θεωρία του, βασική αρχή της οποίας αποτελεί ότι η 

εκπαίδευση δεν συνιστά μία ουδέτερη διαδικασία, αλλά αντίθετα μία πολιτική 

πράξη, η οποία δύναται είτε να απελευθερώσει είτε να καταπιέσει τα άτομα 

(Freire, 1978). Για τον Freire η κοινωνική πραγματικότητα συνιστά ένα 

κατασκεύασμα της γλώσσας, η οποία αναπαράγει με τη σειρά της το αξιακό 
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σύστημα και τις κυρίαρχες δομές εξουσίας. Συνεπώς, μέσω των προγραμμάτων 

αλφαβητισμού δύναται ο μετασχηματισμός του κυρίαρχου Λόγου (Discourse), 

υπό την έννοια ότι τα άτομα θα είναι πλέον σε θέση να κατανοήσουν τον εαυτό 

τους εντός του κοινωνικο-πολιτισμικού τους πλαισίου. Σε αυτή τη διαδικασία, ο 

ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι καταλυτικός, καθώς είναι αυτός ο οποίος 

θα απομακρυνθεί από την τραπεζική αντίληψη της γνώσης (bank education) 

που χαρακτηρίζεται από τη στείρα μετάδοση γνώσεων σε παθητικούς δέκτες-

εκπαιδευόμενους, και θα οδηγηθεί στην εκπαίδευση που θέτει προβληματισμούς 

(problem-posed education), κατά την οποία το άτομο αναπτύσσει την κριτική 

του συνειδητοποίηση για την πραγματικότητα μέσω του διαλόγου. Η κριτική 

συνειδητοποίηση αφορά στη μάθηση η οποία στοχεύει στον εντοπισμό των 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αντιφάσεων και στη δράση ενάντια στα 

καταπιεστικά στοιχεία της πραγματικότητας στην οποία ζει το άτομο. Συνδέεται 

άμεσα με τη διαδικασία απόταξης (μέσω της αμφισβήτησης, αποκωδικοποίησης 

και επαναπροσδιορισμού) της επιρροής που ασκεί μια κυρίαρχη ιδεολογία 

(Freire, 1970) Ουσιαστικά, η εκπαίδευση που θέτει προβληματισμούς οδηγεί 

στον αναστοχασμό, ενώ η πραγματική απελευθερωτική εκπαίδευση οφείλει να 

οδηγεί στον μετασχηματισμό της συνείδησης, διεργασία την οποία ο Freire 

ονομάζει συνειδητοποίηση (conscientization). Σύμφωνα με τους Κιουπεγλόγλου 

& Ζαρίφη (2009: 148) ο κύκλος της συνειδητοποίησης περιλαμβάνει τρία 

στάδια, την έρευνα (identification), όπου ανακαλύπτονται τα στοιχεία, οι αξίες 

και οι έννοιες που έχουν κωδικοποιηθεί από την κυρίαρχη ιδεολογία, την 

κωδικοποίηση (codification), όπου προσδιορίζονται τα συστατικά στοιχεία μιας 

υπάρχουσας κατάστασης με την εμπειρία του ατόμου και την αποκωδικοποίηση 

(decodification), όπου συντελείται η κριτική ανάλυση των κωδικοποιημένων 

επιμέρους στοιχείων της κατάστασης και η ανασύνθεσή τους στο πλαίσιο της 

αποκωδικοποιημένης εμπειρίας. Το τελευταίο στάδιο, ακολουθεί την 

αποτύπωση, την αποδόμηση, την αναδόμηση και τον μετασχηματισμό (όπ.π.: 

149-150).  

 

3.3.1 Η Θεωρία της Πλαισιωμένης Μάθησης και των Κοινοτήτων Πρακτικής 

Αρχικά, οφείλει να διευκρινιστεί ότι η μετάφραση του όρου “situated learning” 

στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται με τους όρους «εγκατεστημένη», 
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«εγκαθιδρυμένη» ή/και «πλαισιωμένη» μάθηση, γεγονός που αναδεικνύει 

αφενός τους ερευνητικούς νεωτερισμούς, αφετέρου τους γλωσσικούς 

νεολογισμούς (Ζούρου, 2009). Ο όρος υποδηλώνει ότι η μάθηση εκδηλώνεται ως 

μία δραστηριότητα που τοποθετείται στα πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια 

από όπου προκύπτει και συνεπώς αναδεικνύει τόσο την έννοια της αυθεντικής 

παραγωγής μάθησης, όσο και την έννοια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 

εμπλεκομένων.  

Η θεωρία της πλαισιωμένης μάθησης, εισηγήτρια της οποίας είναι η Lave 

(1988), αποτελεί μία κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία μάθησης που αντλεί τα 

ερείσματά της από την κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky. Η 

θεωρία αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως μία δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα 

σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αλληλεπιδρώντας με το 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (Lave, 1991). Ουσιαστικά, πρόκειται για τη 

μάθηση των εκπαιδευόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 

ενός συγκεκριμένου πλαισίου, ή μιας κοινότητας πρακτικής, και η οποία 

προκύπτει από τη διαδικασία της βαθμιαίας ένταξής τους σε αυτήν (Lave & 

Wenger, 1991).  

Βασική προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας κοινότητας, ως «κοινότητα 

πρακτικής», αποτελεί η ύπαρξη μιας ανεπίσημης ομάδας ατόμων που θα 

επιδείξουν ενδιαφέρον για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους, σε κάποιον 

τομέα (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Συνεπώς, οι κοινότητες πρακτικής 

είναι ομάδες ατόμων που μοιράζονται έναν προβληματισμό ή ένα πάθος για 

αυτό με το οποίο ασχολούνται και αλληλεπιδρούν με τρόπο, ώστε να μπορούν 

να το βελτιώσουν (Wenger, 1998 ; 2011).  

Το περιβάλλον μιας κοινότητας πρακτικής δομείται κυρίως γύρω από 

αυθεντικά προβλήματα που αναφέρονται στον πραγματικό κόσμο, ενώ ο 

σκοπός της συνίσταται στη διεύρυνση των ικανοτήτων των μελών της, καθώς 

και στην ανταλλαγή και παραγωγή γνώσης (Wenger & Snyder, 2000). Η γνώση 

δεν παρουσιάζεται απομονωμένη από τις πραγματικές εφαρμογές που έχει, 

καθώς η πρακτική εφαρμογή της συνιστά και τον σημαντικότερο λόγο ύπαρξής 

της. Επιπλέον, η κοινότητα επιτρέπει τις αλληλεπιδράσεις και τη 

διαπραγμάτευση της πληροφορίας, μέσω της απόκτησης εμπειρίας των μελών 

από τη συμμετοχή τους, αλλά και της μεταπήδησής τους από την περιφέρεια 
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προς το κέντρο (Lave & Wenger, 1991). Έτσι, τα μέλη εμπλέκονται σε κοινές 

δραστηριότητες και συζητήσεις, βοηθά το ένα το άλλο, ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και οικοδομούν σχέσεις που επιτρέπουν την ανταλλαγή της 

μάθησης (Wenger, 1998). Οι κοινότητες πρακτικής συνιστούν ένα παιδαγωγικό 

μοντέλο που βασίζεται στη θεωρία της πλαισιωμένης μάθησης και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο μέσω των δικτύων γνώσης, των 

δικτύων ασύγχρονης μάθησης και άλλων διαδικτυακών, συνεργατικών και 

επικοινωνιακών τεχνολογιών (Wenger & Snyder, 2000). Προς την παραπάνω 

κατεύθυνση προσανατολίζεται και η διαπίστωση ότι «οι διαδικτυακές 

κοινότητες μάθησης αποτελούν παράδειγμα κοινοτήτων πρακτικής» (Van 

Merriënboer & Stoyanov, 2008: 85). 

Όπως επισημαίνουν οι Lave & Wenger (1991), όταν η μάθηση προσεγγίζεται 

ως μία τοποθετημένη δραστηριότητα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία 

που αποκαλείται «νομιμοποιημένη περιφερειακή συμμετοχή» (“legitimate 

peripheral participation”). Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει 

την ένταξη των νεοεισερχόμενων μελών σε μία κοινότητα πρακτικής, αλλά και 

τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τα έμπειρα μέλη της. Προκειμένου η ένταξή 

τους να είναι επιτυχής και να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινότητα, οφείλουν 

να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι 

προκαθορισμένες από την κοινότητα (Lave & Wenger, 2005).  

Σύμφωνα με τον Wenger (1999: 218-219) σε μία κοινότητα πρακτικής 

παρατηρούνται πέντε επίπεδα συμμετοχής και ένταξης. Το πρώτο επίπεδο 

αποτελεί ο πυρήνας (core group), όπου πρόκειται για μία μικρή ομάδα 

ανθρώπων που επηρεάζει και κινητοποιεί την κοινότητα. Το δεύτερο στάδιο, η 

πλήρης ένταξη (full membership), αφορά στα ενεργά μέλη που ορίζουν την 

κοινότητα, ενώ το τρίτο στάδιο, η περιφερειακή συμμετοχή (peripheral 

participation) περιγράφει τα νεοεισερχόμενα άτομα που ανήκουν στην 

κοινότητα με μικρότερη δέσμευση και ευθύνη. Το τέταρτο στάδιο, η 

διεκπεραιωτική συμμετοχή (transactional participation), αναφέρεται στα 

εξωτερικά άτομα που αλληλεπιδρούν με την κοινότητα περιστασιακά, 

παρέχοντας ή λαμβάνοντας υπηρεσίες χωρίς να είναι μέλη και τέλος το πέμπτο 

στάδιο, η παθητική πρόσβαση (passive access), η οποία αναφέρεται στην ευρεία 

ομάδα ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της κοινότητας. 
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Όπως διαφαίνεται, η ένταξη των νεοεισερχόμενων μελών στην κοινότητα 

πρακτικής γίνεται σταδιακά, καθώς ανάλογα με την ενεργό συμμετοχή του στην 

απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων της κοινότητας, κινούνται προς το 

εσωτερικό της τμήμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, λοιπόν, 

αναπτύσσεται ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων μεταξύ των μελών της 

κοινότητας, μερικές από τις οποίες είναι περισσότερο ισχυρές λόγω της 

αυξημένης επιρροής των συμμετεχόντων σ’ αυτή, ενώ άλλες λιγότερο ισχυρές 

(Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Το χαρακτηριστικό στοιχείο, ωστόσο, 

είναι ότι το ανώτερο μέλος της κοινότητας δεν ηγείται των υπολοίπων μελών, 

αλλά η συνεισφορά του έγκειται στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους.  

Προκειμένου να συνδεθούν τα παραπάνω με την έννοια της πλαισιωμένης 

μάθησης, οφείλει να καταστεί σαφές ότι η γνώση πρέπει να παρουσιάζεται σε 

ένα αυθεντικό πλαίσιο, ενώ η επίτευξη της μάθησης απαιτεί την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και συνεργασία (Lave, 1993). Στις παραπάνω αρχές, ο Wegner 

προσθέτει πως όλοι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, καθώς και ότι η γνώση 

είναι ένα ζήτημα ικανότητας που σχετίζεται με αξιόλογα εγχειρήματα. Ακόμη, η 

γνώση αναδεικνύεται σε ζήτημα ενεργούς συμμετοχής στον κόσμο, ενώ η 

ικανότητά μας να βιώνουμε τον κόσμο (το νόημα) είναι αυτό που τελικά 

παράγει η μάθηση (Wegner, 1998). Συνεπώς, η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω των 

διαπροσωπικών σχέσεων των συμμετεχόντων μιας κοινότητας, οι οποίοι είναι 

ανοιχτοί στον διάλογο και μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης και της 

μετάδοσης εμπειριών μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό η επίτευξη της μάθησης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεισφορά των μελών της κοινότητας 

(Wenger, McDermott & Snyder, 2002).  
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρητική προσέγγιση του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει δύο επιμέρους ενότητες. Η 

πρώτη αφορά στην οριοθέτηση του πεδίου με την παράθεση των σχετικών 

ορισμών και παραδοχών, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται τα μοντέλα 

σχεδιασμού που έχουν αξιοποιηθεί κατά κόρον από τους σχεδιαστές 

προγραμμάτων. 

 

4.1 Οριοθέτηση του Επιστημονικού Πεδίου 

Κατά την ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας συναντώνται οι 

όροι “instructional design” και “learning design” και αντιστοίχως στην ελληνική 

«εκπαιδευτικός σχεδιασμός», «διδακτικός σχεδιασμός», «ανάπτυξη 

προγραμμάτων» και «μαθησιακός σχεδιασμός». Όπως παρατηρείται, ο πρώτος 

όρος αποδίδεται στα ελληνικά με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ενώ ο δεύτερος 

πολλές φορές συγχέεται με τον πρώτο. Για τον λόγο αυτό, πολύ σύντομα θα 

αναφερθούμε στον όρο «μαθησιακός σχεδιασμός», ενώ στη συνέχεια το 

ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στον «εκπαιδευτικό σχεδιασμό» (instructional 

design). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Cross & Conole (2009), ο «μαθησιακός 

σχεδιασμός» (learning design) αναφέρεται είτε στη διαδικασία, είτε στο προϊόν. 

Στην πρώτη περίπτωση αφορά στον σχεδιασμό, τη δόμηση και την αλληλουχία 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση στο προϊόν της 

διαδικασίας σχεδιασμού, που δημιουργείται είτε κατά τη φάση του σχεδιασμού, 

είτε αργότερα και περιλαμβάνει τα έγγραφα, τις παρουσιάσεις, τα σχέδια ή τη 

δομή. Παράλληλα, ο μαθησιακός σχεδιασμός, μέσω των παραπάνω προϊόντων, 

στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, 

όσο και σε τεχνολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο (Agostinho, Bennett, Lockyer, 

Jones & Harper 2013). 

Ο «εκπαιδευτικός σχεδιασμός» αναφέρεται στη συστηματική και 

αναστοχαστική διαδικασία «μετάφρασης» των αρχών μάθησης και διδασκαλίας 

σε σχέδια για εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, πηγές πληροφορίας και 

αξιολόγηση (Smith & Ragan, 2005). Αντίστοιχα, οι Reiser & Dempsey (2007) 

ορίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως μία συστηματική διαδικασία, κατά την 
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οποία αναπτύσσονται και συνθέτονται εκπαιδευτικά προγράμματα και 

προγράμματα κατάρτισης που στοχεύουν στην ουσιαστική βελτίωση της 

μάθησης. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα ο Reiser (2012) ορίζει τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη τεχνολογία (instructional design and 

technology) ως: 

«Το πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τεχνολογίας (γνωστό επίσης ως 

εκπαιδευτική τεχνολογία) περιλαμβάνει την ανάλυση της μάθησης και τα 

προβλήματα επιτέλεσης μιας ενέργειας, καθώς και τον σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη, την εφαρμογή την αξιολόγηση και τη διαχείριση εκπαιδευτικών και 

μη-εκπαιδευτικών διαδικασιών και πόρων, που στοχεύουν στο να βελτιώσουν 

τη μάθηση και την επίδοση σε ένα εύρος περιβαλλόντων και ειδικότερα σε 

εκπαιδευτικά ινστιτούτα και εργασιακούς χώρους. Οι επαγγελματίες στο πεδίο 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τεχνολογίας, συχνά χρησιμοποιούν 

συστηματικές εκπαιδευτικές διαδικασίες σχεδιασμού και επιστρατεύουν 

εκπαιδευτικά μέσα προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Επιπλέον, 

προσφάτως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μη-εκπαιδευτικές λύσεις σε 

ορισμένα προβλήματα επιτέλεσης μιας ενέργειας. Η έρευνα και η θεωρία που 

σχετίζεται με τα προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές, είναι, επίσης, 

σημαντικό μέρος του πεδίου» (Reiser, 2012: 5). 

Σύμφωνα με τους Smith & Ragan (2005) οι αξίες-υποθέσεις στις οποίες 

αναπτύσσονται οι θεωρίες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι οι εξής: 

• προκειμένου να σχεδιαστεί μία εκπαιδευτική παρέμβαση, ο σχεδιαστής 

προγραμμάτων πρέπει να έχει αποφασίσει, εκ των προτέρων, τι επιδιώκεται 

να επιτευχθεί από τον εκπαιδευόμενο με την ολοκλήρωση της παρέμβασης 

• μία εκπαιδευτική παρέμβαση κρίνεται επιτυχής όταν είναι αποτελεσματική, 

δηλαδή διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αποδοτική όταν 

απαιτεί τον μικρότερο δυνατό χρόνο για την επίτευξη των στόχων και 

ελκυστική όταν παρακινεί τους εκπαιδευόμενους και τους ενθαρρύνει να 

συμμετέχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες 

• οι εκπαιδευόμενοι δύναται να μάθουν μέσω ποικίλων μέσων που 

αξιοποιούνται, χωρίς την απαραίτητη δια ζώσης παρουσία ενός εκπαιδευτή 

• ανεξαρτήτως θεματικού πεδίου, υπάρχουν αρχές που εφαρμόζονται σε 

όλους τους εκπαιδευόμενους, όπως η ενεργός συμμετοχή τους στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η αλληλεπίδρασή τους με το 

εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση 

• η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλει να περιλαμβάνει τόσο 

την αξιολόγηση της παρέμβασης από τους εκπαιδευόμενους, όσο και την 

αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων, με στόχο τη συνεχή 

βελτίωσή της 

• οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να αξιολογούνται με γνώμονα την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων και όχι συγκριτικά με την επίδοση της ομάδας που 

ανήκουν 

• οφείλει να υφίσταται συνάφεια μεταξύ των εκπαιδευτικών στόχων, των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης, καθώς οι στόχοι είναι 

αυτοί που θα διαμορφώσουν τις δραστηριότητες και μετέπειτα την 

αξιολόγηση 

• είναι αναγκαία η βελτιστοποίηση των παραμέτρων του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Με βάση τα παραπάνω, στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά 

ορισμένα από τα μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων, τα οποία ουσιαστικά 

αποτελούν τη συστηματοποιημένη πρακτική διάσταση της θεωρίας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Νωρίτερα, όμως οφείλουμε να αναφερθούμε στις 

αλλαγές που σημειώθηκαν και που συνεχίζουν να σημειώνονται σε επίπεδο 

μαθησιακού περιεχομένου, μαθησιακού πλαισίου, αλλά και στο προφίλ των 

εκπαιδευόμενων. 

Οι Van Merriënboer και Stoyanov (2008) προβαίνουν στην ανάλυση των 

μεταβολών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ανάδειξη 

των προεκτάσεων του παραδοσιακού παραδείγματος του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και όχι την αντικατάστασή του. Ακόμη, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα, ότι οι σχεδιαστές προγραμμάτων οφείλουν να έχουν επίγνωση 

των μεταβολών αυτών, να μην χρησιμοποιούν μοντέλα που αναπτύχθηκαν τις 

δεκαετίες του 1970 και 1980, αλλά να εξελίσσουν τα μοντέλα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Ακόμη, επισημαίνουν ότι τα νέα αυτά μοντέλα οφείλουν να βασίζονται σε 

αυθεντικές, πραγματικές μαθησιακές εργασίες και να αξιοποιούν διαφορετικούς 
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τύπους μάθησης εμπλέκοντας μεταγνωστικές διεργασίες. Παράλληλα, 

υφίσταται, πλέον, ευελιξία στα εργαλεία και τις μεθόδους που μπορούν να 

αξιοποιηθούν, λόγω της έντονης εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι οι 

οποιεσδήποτε μέθοδοι είναι αποτελεσματικές για συγκεκριμένες υπο-ομάδες 

εκπαιδευόμενων και όχι για όλους και, συνεπώς, προτείνεται η χρήση 

συνδυασμού μεθόδων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων από όλους 

τους εκπαιδευόμενους.  

Συνοπτικά, παρατίθεται ο πίνακας με τις υφιστάμενες συνθήκες κατά τους 

Van Merriënboer και Stoyanov (2008) και οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 

ιδιαίτερα υπόψη κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

 Στο παρελθόν Στο παρόν 

 

 

Περιεχόμενο 

Μάθησης 

Δομημένα προβλήματα Ασθενώς δομημένα προβλήματα 

Συγκεκριμένες δεξιότητες 

πεδίου 

Γενικές δεξιότητες πεδίου 

Γνωστικές διεργασίες Μεταγνωστικές διεργασίες 

Ειδικός-Αρχάριος Ειδικός -Ειδικός 

Συγκεκριμένα μαθησιακά 

αντικείμενα 

Αυθεντικές καταστάσεις 

αναφοράς 

 

 

Πλαίσιο 

Μάθησης 

 Μάθηση ανεξαρτήτως τόπου και 

χρόνου (Τ.Π.Ε.) 

Μαζική εξατομίκευση της 

εκπαίδευσης 

Επίδραση της τεχνολογίας στις 

εκπαιδευτικές μεθόδους 

 

 

Εκπαιδευόμενοι 

Εκπαιδευόμενοι μεγαλύτερης 

ηλικίας 

Εκπαιδευόμενοι με γνώσεις και 

δεξιότητες 

Εκπαιδευόμενοι με διαφορετικά 

στυλ μάθησης 

Πίνακας 13: Αλλαγές στις Συνθήκες Μάθησης. 
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4.2 Μοντέλα Σχεδιασμού Προγραμμάτων 

Σύμφωνα με την Caffarella (2002) ένα μοντέλο σχεδιασμού συνίσταται στην 

απλοποιημένη περιγραφή μιας διαδικασίας, όπου αποτυπώνονται τα βασικά της 

στοιχεία, οι μεταξύ τους σχέσεις και δύναται να αξιοποιηθεί ως οδηγός για το 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μία παραπλήσια προσέγγιση των 

Gustafson & Branch (2002) αντιλαμβάνεται την έννοια του μοντέλου ως τον 

τρόπο με τον οποίο μία εργασία, ένα παράδειγμα ή ένα σχέδιο μπορεί να 

επιτελεστεί, καθορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών, στοιχείων 

και φαινομένων εντός ενός κανονιστικού πλαισίου. 

Σύμφωνα με τους Branch & Merrill (2012: 10-11), υπάρχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα μοντέλα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Έτσι, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός οφείλει να είναι 

μαθητοκεντρικός, προσανατολισμένος στον στόχο, να επικεντρώνεται σε 

ουσιαστικές ενέργειες, να μπορεί να μετρήσει τα αποτελέσματα με αξιόπιστο και 

έγκυρο τρόπο, να είναι εμπειρικός, επαναλαμβανόμενος, με αυτοδιορθωτικούς 

μηχανισμούς και να αποτελεί ομαδική προσπάθεια. 

Στις παρακάτω υποενότητες, εξετάζονται τα γνωστότερα και περισσότερο 

αξιοποιούμενα μοντέλα σχεδιασμού. Ειδικότερα, τα μοντέλα αυτά είναι, το 

«μοντέλο» του Gagné, το μοντέλο των Dick & Carey, το μοντέλο του Merrill, το 

μοντέλο ADDIE και το μοντέλο 4C/ID. 

 

4.2.1 Το Μοντέλο του Gagné 

Το μοντέλο του Gagné, αποτελεί την πρώτη συστηματοποιημένη προσπάθεια 

οριοθέτησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ανήκει στην πρώτη γενιά 

μοντέλων και όπως σημειώνεται βιβλιογραφικά, ανεπιφύλακτα επηρέασε όλα 

τα μετέπειτα. Συγκεκριμένα, ο Gagné υποστηρίζει ότι υπάρχουν πέντε 

διαφορετικοί τύποι μάθησης, οι λεκτικές πληροφορίες, οι νοητικές δεξιότητες, οι 

γνωστικές στρατηγικές, οι κινητικές δεξιότητες και οι στάσεις, των οποίων η 

εκτέλεση συνδέεται με εσωτερικές και εξωτερικές διεργασίες (Driscoll, 2012). 

Μία συγκεκριμένη κατηγορία εξωτερικών διεργασιών αποτελούν τα εννέα 

διδακτικά συμβάντα, τα οποία αν και δεν παράγουν άμεσα μάθηση, 

υποστηρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες. Στον παρακάτω πίνακα 
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αντιστοιχίζονται τα διδακτικά συμβάντα με τις αντίστοιχες ενέργειες κατά τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Gagné et al, 2005). 

Διδακτικά Συμβάντα Ενέργειες 

1. Προσέλκυση της προσοχής Εισαγωγή ερεθίσματος για να διεγείρουμε την 

περιέργεια των εκπαιδευόμενων 

2. Πληροφόρηση του 

εκπαιδευόμενου για τους 

μαθησιακούς στόχους 

Περιγραφή των επιδιωκόμενων 

εκτελούμενων ενεργειών 

3. Διέγερση ανάκλησης 

προηγούμενης μάθησης  

Ανάκληση των προγενέστερων 

εννοιών/κανόνων μέσω δραστηριοτήτων 

4. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

υλικού 

Παρουσίαση παραδειγμάτων 

εννοιών/κανόνων 

5. Παροχή καθοδήγησης για μάθηση Αξιοποίηση λεκτικών στοιχείων, εικόνων 

κ.λπ. 

6. Πρόκληση της εκτέλεσης 

ενεργειών  

Εφαρμογή της έννοιας/κανόνα  

7. Παροχή ανατροφοδότησης Επιβεβαίωση ορθότητας της ενέργειας 

8. Αξιολόγηση της επίδοσης Έλεγχος της εφαρμογής της έννοιας/κανόνα 

9. Ενίσχυση της μνήμης και της 

μεταβίβασης  

Παροχή ενός εύρους άλλων εφαρμογών 

Πίνακας 14: Τα εννέα Διδακτικά Συμβάντα του Gagné. 

Σύμφωνα με τον Seel και τους συνεργάτες του (2017), τα πρώτα τρία συμβάντα 

συνδέονται με την προετοιμασία της μάθησης, τα επόμενα τρία με την απόκτηση 

της μάθησης και την ενέργεια και τα τρία τελευταία με την μεταβίβαση της 

μάθησης. 

 

4.2.2 Το Μοντέλο των Dick & Carey 

Σύμφωνα με τους Gustafson & Branch (2002: 59), το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 

αξιοποιηθεί ευρέως σε διάφορα περιβάλλοντα, ενώ βάσει αυτού γίνεται η 

σύγκριση με τα υπόλοιπα. Οι βασικές παραδοχές του εντοπίζονται στη 

συστημική θεωρία, η οποία αντιλαμβάνεται τα φαινόμενα και τους οργανισμούς 

ως ολότητες, που αποτελούνται από διάφορα μέρη που αλληλεπιδρούν (Dick, 

Carey & Carey, 2009). Περιλαμβάνει δέκα στάδια σχεδιασμού, τα οποία είναι: 
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Στάδια Περιεχόμενο 

Προσδιορισμός των 

εκπαιδευτικών 

στόχων 

Διατυπώνονται οι στόχοι περιγράφοντας τη δεξιότητα, τη 

γνώση ή τη στάση που επιδιώκεται να αποκτήσει ο 

εκπαιδευόμενος 

Διεξαγωγή 

εκπαιδευτικής 

ανάλυσης 

Διευκρινίζεται το τι πρέπει να ανακαλέσει ο 

εκπαιδευόμενος ή τι να μπορεί να κάνει για να επιτελέσει 

μία συγκεκριμένη εργασία 

Ανάλυση 

εκπαιδευόμενων και 

πλαισίων 

Προσδιορίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόμενων, όπως οι γνώσεις, δεξιότητες, πρότερες 

εμπειρίες και τα βασικά δημογραφικά στοιχεία. Επίσης, 

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με 

τη δεξιότητα και αναλύονται τα περιβάλλοντα μάθησης 

και εφαρμογής των γνώσεων 

Σύνταξη στόχων 

επίδοσης 

Οι στόχοι αποτελούνται από την περιγραφή της 

συμπεριφοράς που αναμένεται να αποκτήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι, τις συνθήκες με τις οποίες θα επιδειχτεί 

η ικανότητα αυτή και τα κριτήρια της επίδοσής τους 

Ανάπτυξη εργαλείων 

αξιολόγησης 

Τα εργαλεία στοχεύουν στον έλεγχο της συμπεριφοράς 

πριν και μετά το πρόγραμμα καθώς και στη μεταβίβαση 

της γνώσης 

Ανάπτυξη 

εκπαιδευτικής 

στρατηγικής 

Διευκρινίζονται οι προ-μαθησιακές δραστηριότητες, το 

περιεχόμενο, οι παρουσιάσεις, η συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων και η αξιολόγηση 

Σχεδιασμός-επιλογή 

εκπαιδευτικού υλικού 

Αναπτύσσεται το υλικό από τον εκπαιδευτή ή επιλέγεται 

υπάρχον υλικό κατάλληλο για την εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

Σχεδιασμός-

διεξαγωγή 

διαμορφωτικής 

αξιολόγησης 

Προσδιορίζονται τα σημεία του εκπαιδευτικού υλικού, 

αλλά και τα κενά και οι ελλείψεις της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθούν 

Αναθεώρηση 

εκπαιδευτικής 

παρέμβασης 

Με βάση τα παραπάνω, αναδιαμορφώνονται τα στοιχεία 

που κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Σχεδιασμός- Συγκεντρώνονται δεδομένα για το βαθμό επιτυχίας της 
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διεξαγωγή 

απολογιστικής 

αξιολόγησης 

παρέμβασης 

Πίνακας 15: Τα Δέκα Στάδια Σχεδιασμού κατά τους Dick & Carey. 

 

4.2.3 Το μοντέλο του Merrill  

Για τον Merrill (2007, 2009) υπάρχουν πέντε αρχές, γνωστές ως “First 

Principles” που βελτιώνουν την εκπαιδευτική ποιότητα σε όλες τις καταστάσεις. 

Κάθε μία από τις αρχές αυτές αναλύεται εκτενώς στο μοντέλο του, 

υποστηριζόμενη από σχετικές έρευνες και θεωρίες, και διαμορφώνουν την 

“Component Display Theory”, η οποία επιγραμματικά συνοψίζεται στα 

παρακάτω: 

Αρχή με επίκεντρο 

τη δραστηριότητα 

Η μάθηση προάγεται όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε 

μία εκπαιδευτική στρατηγική με επίκεντρο μία 

δραστηριότητα 

Αρχή της επίδειξης Η μάθηση προάγεται όταν οι εκπαιδευόμενοι 

παρακολουθούν μία επίδειξη 

Αρχή της 

εφαρμογής 

Η μάθηση προάγεται όταν οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τη 

νέα γνώση 

Αρχή της 

ενεργοποίησης 

Η μάθηση προάγεται όταν οι εκπαιδευόμενοι ενεργοποιούν 

την πρότερη σχετική γνώση ή εμπειρία 

Αρχή της 

ενσωμάτωσης 

Η μάθηση προάγεται όταν οι εκπαιδευόμενοι ενσωματώνουν 

τη νέα γνώση στην καθημερινότητά τους 

Πίνακας 16: Οι Πέντε Αρχές του Merrill στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. 

Σύμφωνα με τον Reigeluth (2012), οι παραπάνω αρχές φαίνονται να μπορούν να 

εφαρμοστούν καθολικά σε όλες τις εκπαιδευτικές καταστάσεις, ωστόσο η αρχή 

που προσανατολίζεται στη δραστηριότητα/πρόβλημα μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με την κατάσταση, όπως επίσης και η καθοδήγηση που αποτελεί μέρος 

της αρχής της εφαρμογής.  
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4.2.4 Το Μοντέλο ADDIE 

Το διαδικαστικό μοντέλο ADDIE αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Analysis-

Ανάλυση, Design-Σχεδιασμός, Development-Ανάπτυξη, Implementation-

Εφαρμογή και Evaluation-Αξιολόγηση (Branch, 2009). Κατά την ανασκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας, εντοπίστηκε η διαπίστωση πως όλα τα 

διαδικτυακά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι συναφή με το ADDIE και 

για αυτόν τον λόγο οι ίδιοι ερευνητές δεν το θεωρούν ως ένα μοντέλο αυτό 

καθεαυτό, αλλά ως μία έννοια ομπρέλα που περιλαμβάνει τις 

συστηματοποιημένες διαδικασίες σχεδιασμού ενός προγράμματος (Kruse & Keil, 

2000). Μία από τις αδυναμίες, λοιπόν, που του αποδίδονται, αναφέρεται στην 

ανεπαρκή επαναληψιμότητά του ως προς τα πολύπλοκα προβλήματα (complex 

problems), καθώς ακολουθεί μία γραμμική διαδικασία σχεδιασμού και συνεπώς 

είναι κατάλληλο για περισσότερο στατικά πλαίσια (Seel et al, 2017). Στον 

παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα πέντε στάδια του μοντέλου. 

Στάδια Περιεχόμενο 

Ανάλυση Προσδιορίζεται τι πρόκειται να μάθει ο εκπαιδευόμενος. Αντίστοιχα, 

το περιεχόμενο, οι μέθοδοι, οι δραστηριότητες και η αξιολόγηση των 

μαθησιακών εμπειριών πρέπει να είναι εμφανείς στα αποτελέσματα 

της ανάλυσης. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση αναγκών, τον 

προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων, την ανάλυση του πλαισίου, 

την ανάλυση του περιεχομένου και την ανάλυση κόστους-οφέλους 

Σχεδιασμός Επικεντρώνεται στις δραστηριότητες και τη γνώση που θα 

υποστηρίξει την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Καλύπτει, 

δηλαδή, όλη τη διαδικασία σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, τις 

μεθόδους, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τα μέσα, τη διεπαφή και το 

περιβάλλον μάθησης 

Ανάπτυξη Λαμβάνονται οι αποφάσεις και γίνονται οι τελικές επιλογές από όσα 

προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο. Συγκεκριμενοποιείται, 

δηλαδή, το περιβάλλον, το εκπαιδευτικό υλικό και συντελείται η 

κατανομή των μαθησιακών εργασιών και του αντίστοιχου υλικού 

Εφαρμογή Οι σχεδιασμένες δραστηριότητες μετατρέπονται σε πράξη. Οι 

εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την εφαρμογή του προγράμματος, τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα, τη μέθοδο και τις διαδικασίες ελέγχου, ενώ 

οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία. Ως 

στάδιο συνδυάζεται με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, προκειμένου να 

ελεγχθεί τι είναι αποτελεσματικό και τι όχι, ώστε να αλλάξει και 

βελτιωθεί, καθώς ως μορφή αξιολόγησης είναι επικεντρωμένη στη 

διαδικασία 

Αξιολόγηση Μέσω της απολογιστικής αξιολόγησης, η οποία είναι 

προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, επιδιώκεται η μέτρηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος, όπως η αυξημένη γνώση και οι 

αυξημένες δεξιότητες κατ’ αντιστοιχία των εκπαιδευτικών στόχων 

Πίνακας 17: Τα Πέντε Στάδια του Μοντέλου ADDIE. 

 

4.2.5 Το μοντέλο 4C/ID 

Το μοντέλο 4C/ID (Four-Component Instructional Design) αποτελεί ένα από τα 

«νέα» μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, που βασίζεται στη θεωρία του 

γνωστικού φόρτου και της σύνθετης μάθησης (“complex learning”), ενώ, 

παράλληλα, ενσωματώνει επιτυχώς τα στοιχεία κριτικής του μοντέλου ADDIE, 

που παρατέθηκαν παραπάνω. 

Το μοντέλο επιδιώκει τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων που 

στοχεύουν στην απόκτηση και βελτίωση γνωστικών ικανοτήτων και 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε σύνθετους τομείς (Van Merriënboer et al, 2002). 

Ως εκ τούτου επικεντρώνεται στην αξιοποίηση διαφόρων ικανοτήτων για την 

ολοκλήρωση σύνθετων γνωστικών δραστηριοτήτων, βασιζόμενο σε γνωστικά 

σχήματα (“schemata”), γεγονός που επιτρέπει την επαναληψιμότητα για την 

επίλυσή τους. Συνεπώς, τα προγράμματα που βασίζονται στη θεωρία αυτή 

στοχεύουν στη μεταβίβαση της μάθησης, στην ικανότητα, δηλαδή, «να 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευόμενοι τη σύνθετη γνωστική δεξιότητα σε ένα εύρος 

πραγματικών καταστάσεων» (όπ.π.: 43).  

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι οι μαθησιακές 

δραστηριότητες, το υποστηρικτικό υλικό, η συγχρονική πληροφόρηση και η 

τμηματική-μερική πρακτική. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά το 

περιεχόμενο του κάθε στοιχείου, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες 

συμπληρωματικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά. 
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Στοιχεία Περιεχόμενο 

Μαθησιακές 

δραστηριότητες 

Πρόκειται για συγκεκριμένες, αυθεντικές και ολοκληρωμένες 

μαθησιακές εμπειρίες που παρέχονται στους 

εκπαιδευόμενους, ώστε να προαχθεί η κατασκευή σχημάτων, 

κυρίως, για μη επαναλαμβανόμενες πτυχές. Οι 

δραστηριότητες αυτές παρουσιάζονται ανάλογα με τον 

βαθμό δυσκολίας, ξεκινώντας από τις ευκολότερες προς τις 

δυσκολότερες, ενώ η υποστήριξη του εκπαιδευτή προς τους 

εκπαιδευόμενους σιγά-σιγά αποσύρεται (scaffolding) 

Υποστηρικτικό 

υλικό 

Αναφέρεται σε υποστηρικτικές πληροφορίες που σχετίζονται 

με τη μάθηση και εκτέλεση μη επαναλαμβανόμενων πτυχών 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά, αποτελούν 

τη γέφυρα ανάμεσα στην προϋπάρχουσα γνώση και τις 

μαθησιακές δραστηριότητες 

Συγχρονική 

πληροφόρηση 

Αφορά στις πληροφορίες που προϋποτίθενται για τη μάθηση 

και την εκτέλεση των επαναλαμβανόμενων πτυχών των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων 

Τμηματική-μερική 

πρακτική 

Περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που προάγουν την 

αυτοματοποίηση των κανόνων για επιλεγμένες 

επαναλαμβανόμενες πτυχές της συνολικής σύνθετης 

δεξιότητας 

Πίνακας 18: Τα Τέσσερα Στοιχεία του Μοντέλου 4C/ID. 

Οι μαθησιακές δραστηριότητες αποτελούν τον βασικό πυλώνα κάθε 

προγράμματος που στοχεύει στη σύνθετη μάθηση και πραγματοποιούνται σε 

πραγματικά περιβάλλοντα ή προσομοιώσεις. Επιπλέον, οι μαθησιακές 

δραστηριότητες, ιδανικά, παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν 

όλες ή τουλάχιστον εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη σύνθετη 

δεξιότητα που επιδιώκει να καλλιεργήσει το πρόγραμμα. Ως αποτέλεσμα 

οικοδομούνται γνωστικά σχήματα με έναν αφαιρετικό τρόπο από τις 

συγκεκριμένες μαθησιακές εμπειρίες που παρέχουν οι δραστηριότητες. Τα 

γνωστικά αυτά σχήματα μπορούν να είναι είτε νοητικά μοντέλα, τα οποία 

επιτρέπουν τον συλλογισμό εντός του πλαισίου, είτε γνωστικές στρατηγικές 
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που επιτρέπουν κάποιον να προσεγγίσει συστηματικά προβλήματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο αυτό (Van Merriënboer et al, 2002). 

Το υποστηρικτικό υλικό απαιτείται προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι 

σε θέση να αξιοποιήσουν τη μάθηση τους και σε άλλα περιβάλλοντα, αλλά και 

καταστάσεις. Γνωστό και ως «θεωρία», το υποστηρικτικό υλικό παρουσιάζεται 

σε βιβλία και διαλέξεις σε όλους τους εκπαιδευόμενους και όχι εξατομικευμένα 

σε κάθε έναν ξεχωριστά. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αντανακλά και τα δύο είδη 

γνωστικών σχημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω με στόχο την απόκτηση της 

δεξιότητας.  

Το υποστηρικτικό υλικό με βάση τα νοητικά μοντέλα, βοηθά το άτομο να 

οργανώσει τη μάθησή του, τόσο με γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο, όσο και 

με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αποτελούν παράδειγμα αυτής της γνώσης. 

Παράλληλα, ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών αυτών, επαγωγικός ή 

παραγωγικός, οφείλει να λαμβάνεται υπόψη καθώς διαφοροποιεί σε μεγάλο 

βαθμό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. επηρεάζονται 

παράγοντες όπως ο απαιτούμενος χρόνος, η πρότερη εμπειρία και γνώση των 

εκπαιδευόμενων και η κατανόηση των γενικών πληροφοριών). Το 

υποστηρικτικό υλικό με βάση τις γνωστικές στρατηγικές, βοηθά το άτομο να 

οργανώσει τη μάθησή του με μία γενική και αφηρημένη δομή, αξιοποιώντας, 

παράλληλα, συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης. Η διαφοροποίησή του, σε 

σχέση με το προηγούμενο, είναι ότι το παρόν υλικό προάγει σε μεγαλύτερο 

βαθμό την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό, καθώς η μάθηση που 

αποκτάται εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, ανάγεται σε «καθολική» μάθηση 

για όλα τα παρεμφερή πλαίσια. Για τον λόγο αυτό, η παρουσίαση των 

πληροφοριών είναι επαγωγική και ξεκινάει με την παρουσίαση ενός ή 

περισσοτέρων παραδειγμάτων και κατόπιν παρουσιάζονται οι φάσεις της 

επίλυσης προβλημάτων. Στο στάδιο αυτό, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η γνωστική 

ανατροφοδότηση που παρέχεται για την ποιότητα εκτέλεσης της διαδικασίας 

(Van Merriënboer et al, 2002). 

Τρίτο στοιχείο του μοντέλου αποτελεί η συγχρονική πληροφόρηση. Το 

στοιχείο αυτό συνίσταται, ουσιαστικά, στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει 

ένας εκπαιδευόμενος, μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να επιτελέσει 

αποτελεσματικά τη δεξιότητα που απέκτησε. Ως στοιχείο, μπορεί να έχει τη 
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μορφή οδηγιών που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής εφαρμογής. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν μικρές μονάδες 

πληροφορίας, οι οποίες χρειάζονται ώστε να αποφευχθεί ο πιθανός γνωστικός 

φόρτος στον εκπαιδευόμενο. Παρά το γεγονός ότι η κλασική προσέγγιση των 

μονάδων πληροφόρησης προτείνει την εκ των προτέρων απομνημόνευση των 

πληροφοριών για μελλοντική χρήση, στο παρόν μοντέλο, η προσέγγιση που 

υιοθετείται προτείνει την παρουσίαση των μονάδων όταν οι εκπαιδευόμενοι τη 

χρειαστούν. Αντίστοιχα, στην παραδοσιακή προσέγγιση οι μονάδες αυτές 

περιλαμβάνουν γενικές διατυπώσεις και κανόνες, ενώ στην προκειμένη 

περίπτωση, το μοντέλο 4C/ID προτείνει την αξιοποίηση επιδείξεων και 

περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο, δεν υφίσταται γνωστική 

ανατροφοδότηση, αλλά άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση προκειμένου η 

σωστή πράξη να παραμείνει στη μνήμη εργασίας και να διατηρηθεί η 

πληροφορία και οι συνθήκες της. Από τη μία πλευρά, φαίνεται απίθανη η 

παροχή άμεσης διορθωτικής ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους, ενώ 

από την άλλη, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν τα δικά 

τους λάθη, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα ξεπεράσουν. 

Για τον λόγο αυτό, η ανατροφοδότηση οφείλει να εστιάζει στο «γιατί» υπήρξε 

ένα λάθος και να παρέχει μία πρόταση-μία συμβουλή για την επίτευξη του 

στόχου . 

Τέλος, το τέταρτο στοιχείο του μοντέλου αποτελεί η τμηματική-μερική 

πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Η διαδικασία αυτή προάγει τη συλλογή των διαδικασιών και 

των κανόνων, με αποτέλεσμα να απαιτεί χρόνο και πολλαπλούς πόρους 

πρακτικής εφαρμογής. Οι συγκεκριμένοι πόροι πρέπει να σχετίζονται με τις 

μαθησιακές δεξιότητες, προκειμένου να διαμορφώνουν μία ολιστική προσέγγιση 

στην κατάκτηση της σύνθετης δεξιότητας (Van Merriënboer et al, 2002). 

Πέντε χρόνια αργότερα οι Van Merriënboer & Kirschner (2007), 

επιχειρώντας τη μερική αναθεώρηση και τον εμπλουτισμό του μοντέλου, 

συστηματοποίησαν και πρότειναν δέκα βήματα που σχετίζονται με το κάθε 

στοιχείο. Η αναθεώρηση, αρχικά, αφορά στη μετονομασία της συγχρονικής 

πληροφόρησης (just in time information) σε διαδικαστική πληροφόρηση 

(procedural information) και την προσθήκη έξι επιπλέον διεργασιών-βημάτων. 
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Στοιχεία Βήματα 

Μαθησιακές 

δραστηριότητες 

1. Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2. Διαδοχή διεργασιών τάξης 

3. Προσδιορισμός στόχων εκτέλεσης  

Υποστηρικτικό υλικό 4. Σχεδιασμός υποστηρικτικού υλικού 

5. Ανάλυση γνωστικών στρατηγικών 

6. Ανάλυση νοητικών μοντέλων 

Διαδικαστική πληροφόρηση 7. Σχεδιασμός πληροφοριών διαδικασίας 

8. Ανάλυση γνωστικών κανόνων 

9. Ανάλυση προϋπάρχουσας γνώσης 

Τμηματική-μερική πρακτική 10. Σχεδιασμός τμηματικής-μερικής πρακτικής 

Πίνακας 19: Τα Τέσσερα Στοιχεία και τα Δέκα Βήματα του Μοντέλου 4C/ID. 
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5. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

Το τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιδιώκοντας να 

αναδείξει τα κύρια χαρακτηριστικά της, διαστάσεις που σχετίζονται με τους 

εκπαιδευόμενους, καθώς και τις διαφοροποιήσεις της συγκριτικά με τα δια 

ζώσης εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στη δεύτερη υποενότητα γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

καθώς ερευνητικά πορίσματα κατέληξαν στη διαπίστωση ότι ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αποτελεσματικότητας στα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2002), ενώ η τρίτη υποενότητα 

ολοκληρώνεται με την εξέταση των διαδικτυακών κοινοτήτων και το μοντέλο 

σχεδιασμού της Kim (2000). 

 

5.1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευόμενοι 

Όπως διαπιστώνουν οι Van Merriënboer & Stoyanov (2008), εκπαιδευόμενοι και 

εκπαιδευτές βρίσκονται σε ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο τοπίο, όπου τόσο το 

περιεχόμενο (content), όσο και το πλαίσιο (context) διαφοροποιούνται κατά 

έναν αδιάλειπτο τρόπο. Λόγω της έντονης αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. κατά τη 

διαδικασία της μάθησης, το ίδιο το πλαίσιο μάθησης φαίνεται να έχει εδραιωθεί 

σε μία ανεξάρτητη από τον τόπο και τον χρόνο βάση, γεγονός που έχει επιφέρει 

μεγάλες συνακόλουθες αλλαγές στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας.  

Άρρηκτα συνδεδεμένη έννοια με τα παραπάνω, αποτελεί η έννοια της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, μία μορφή εκπαίδευσης που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. και 

χαρακτηρίζεται από τις προαναφερθείσες συνθήκες. Ο όρος της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, κατά τις οποίες υφίσταται φυσική απόσταση ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο.  

Ήδη από την δεκαετία του 1980, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γνώρισε 

τεράστια επέκταση της εφαρμογής της παγκοσμίως, αφενός λόγω κοινωνικο-

οικονομικών αιτιών, αφετέρου λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων (Gunawardena & McIsaac, 2004). Στην Ελλάδα, 

ξεκίνησε να αναπτύσσεται συστηματικά και με έντονο ρυθμό από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, κυρίως μέσω της ίδρυσης του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), αλλά και της παράλληλα αυξανόμενης αξιοποίησης των 
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Τ.Π.Ε. (Γκιόσος κ.ά., 2008). Η θεσμοποιημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 

χώρα μας αναφέρεται ως «η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον 

μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία 

ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2006). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, 

δηλαδή, σε μεταγνωστικές διεργασίες, αλλά και στην αυτονομία, την ενεργό 

συμμετοχή και την αυτορρύθμιση του εκπαιδευόμενου.  

Η Hillary Perraton (1988) προσδιορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως 

«τη διδασκαλία από κάποιον εκπαιδευτή που βρίσκεται μακριά από τον 

εκπαιδευόμενο τόσο σε φυσική απόσταση όσο και σε επίπεδο χρόνου» (όπως 

αναφέρεται στο Μουζάκης, 2006). Αναφορικά με τις διαστάσεις του χώρου και 

του χρόνου, ο κυβερνοχώρος φαίνεται να αποδομεί δύο από τις βασικότερες 

αρχές που διέπουν τον πραγματικό κόσμο, την αρχή της «αποκλειστικότητας» 

και την αρχή της «οριοθέτησης». Σύμφωνα με την πρώτη, ο χώρος συγκροτεί μία 

μοναδικότητα και είναι υπαρκτός, ενώ κατά τη δεύτερη, ο φυσικός χώρος 

περικλείεται από συγκεκριμένα σύνορα, τα οποία βοηθούν στη διαφοροποίησή 

του (Γιαννακόπουλος, 2005). Ακόμη, ο Giddens (2001) χρησιμοποιεί τον όρο 

«αποσύνδεση» για να περιγράψει την εκρίζωση των κοινωνικών σχέσεων από 

τοπικά πλαίσια αλληλεπίδρασης και την αναμόρφωσή τους σε απροσδιόριστα 

χωροχρονικά διαστήματα (Giddens, όπως αναφέρεται στο Γιαννακόπουλος, 

2005). Για αυτό το λόγο στηρίζεται στις έννοιες της «αποχωροποίησης» 

(Enträumlichung) και της «αποχρονοποίησης» (Entzeitlichung), για να δηλώσει 

την «κατάλυση» των χρονικών και χωρικών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση συνδέεται αδιαμφισβήτητα με τον όρο της 

«αποχωροποίησης», ενώ παράλληλα δύναται να εντοπιστούν και στοιχεία 

«αποχρονοποίησης», ανάλογα με τον χαρακτήρα του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

προγράμματος (συγχρονική ή ασύγχρονη εκπαίδευση). Ο χαρακτήρας, δε, ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος συνδέεται άμεσα με τον σκοπό και του στόχους 

που έχουν τεθεί εξ αρχής κατά τον εκπαιδευτικό/διδακτικό σχεδιασμό. 

Μία εναλλακτική προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης εντοπίζεται από τον Keegan (1986), ο οποίος 

προσπαθεί να την οριοθετήσει μέσω πέντε βασικών χαρακτηριστικών. Αρχικά, η 

κατά κοινή ομολογία, γεωγραφική, χωρική απόσταση ανάμεσα στον εκπαιδευτή 

και τον εκπαιδευόμενο κατά τη χρονική πλειονότητα της διάρκειας της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστά το βασικότερο χαρακτηριστικό της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπλέον, υφίσταται η ευθύνη κάποιου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο θα σχεδιάσει, παραγάγει και διανέμει το 

εκπαιδευτικό υλικό, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την εξυπηρέτηση του 

εκπαιδευόμενου μέσα από υπηρεσίες υποστήριξης. Η χρήση τεχνολογικών 

μέσων, όπως ποικίλα έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα, οι υπολογιστές και το 

Διαδίκτυο, συντελούν στη διαδικασία γεφύρωσης της απόστασης ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ η επιζήτηση 

αμφίδρομης επικοινωνίας υφίσταται σε κυρίαρχο επίπεδο. Τέλος, η πλήρωση 

των διδακτικών και κοινωνικών σκοπών επιτυγχάνεται μέσω της οργάνωσης 

της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό επίπεδο, με την παράλληλη, ωστόσο, 

ύπαρξη και ομαδικών συναντήσεων. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μία 

εποικοδομητική μορφή μάθησης, κυρίως λόγω των πλεονεκτημάτων που την 

χαρακτηρίζουν. Ειδικότερα, η άρση φυσικών εμποδίων, η κατάργηση 

γεωγραφικών περιορισμών και η διάδοση της γνώσης συνιστούν σημαντικά 

προτερήματα που ευνοούν την αξιοποίησή της. Ακόμη, προσφέρει προοπτικές 

ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της 

επικράτειας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, ειδικά σε θέματα που 

αφορούν την απόσταση, την επιλογή του χρόνου επιμόρφωσης και το γνωστικό 

αντικείμενο. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας 

μεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους, αλλά και η 

δημιουργία μιας εικονικής τάξης με εξομοίωση όλων των λειτουργιών μιας 

παραδοσιακής τάξης, συνιστούν, ομοίως, θετικές συνιστώσες της. Τέλος, η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την εξοικονόμηση χρόνου και 

εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και από την ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και 

στο ρυθμό μάθησης. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται ο έλεγχος από την πλευρά του 

εκπαιδευόμενου για τη μαθησιακή διαδικασία (Σκίκος κ.ά., 2010). 

Παρόλα αυτά, εκτός από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε ζητήματα πρόσβασης, διευκόλυνσης, αυτοδιαχείρισης του 

χρόνου και αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, φέρει και ορισμένα μειονεκτήματα. 

Δύο από αυτά αποτελούν, η απομόνωση των εκπαιδευόμενων και η απουσία της 
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κοινωνικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας4 (Panagiotakopoulos, 

Lionarakis & Xenos, 2003), δύο χαρακτηριστικά που συχνά οδηγούν στις 

χαμηλές επιδόσεις των εκπαιδευόμενων, αλλά και στον μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων που αποχωρούν πρόωρα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα5. Οι 

συνήθεις λόγοι πρόωρης αποχώρησης περιλαμβάνουν τη μη πραγματική 

πρόθεση προς ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς πολλοί εκπαιδευόμενοι, 

είτε λαμβάνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα από περιέργεια, είτε επιδιώκουν να 

γνωρίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ψηφιακό περιβάλλον αδιαφορώντας για το 

περιεχόμενό του. Ακόμη, η έλλειψη χρόνου σε συνδυασμό με την πιθανή 

δυσκολία ενός προγράμματος, καθώς και η απουσία υποστήριξης σε συνδυασμό 

με την έλλειψη ψηφιακών και μαθησιακών δεξιοτήτων δύναται να δυσχεράνουν 

τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Αρνητικά επίσης, επιδρούν οι ελλείψεις στις 

υλικοτεχνικές υποδομές, όπως ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός και η ψηφιακή 

πλατφόρμα για τη συγχρονική και ασύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχόντων 

(Gravani, Hatzinikita & Zarifis, 2012). Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

κακές εμπειρίες, όπως οι ανάρμοστες συμπεριφορές συνεκπαιδευόμενων και 

εκπαιδευτών, η ετεροαξιολόγηση από συνεκπαιδευόμενους (peer review), η μη 

ικανοποίηση των προσδοκιών που μπορεί να θέσει ένας συμμετέχοντας και η 

αργή ένταξη στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι 

εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη υλοποιείται, είναι δύσκολο να 

φτάσουν το επίπεδο στο οποίο ήδη βρίσκονται οι υπόλοιποι, αλλά και να 

ενταχθούν στην ήδη υπάρχουσα δομημένη κοινότητα μάθησης (Onah, Sinclair & 

Boyatt, 2014). 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις Palloff & Pratt (2003: 5-6) τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που κρίνουν την επιτυχία των εκπαιδευομένων σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα μάθησης, περιλαμβάνουν, αρχικά, την πρόσβασή τους σε έναν 

υπολογιστή και το διαδίκτυο, καθώς και τις αντίστοιχες δεξιότητες χρήσης τους. 

                                                           
4 Αναφορικά, σε έρευνα που διεξήχθη για εκπαιδευομένους σε διαδικτυακές 
πλατφόρμες μάθησης (MOOCs) διαπιστώθηκε πως η πλειονότητα των συμμετεχόντων 
(80%-90%) δεν δραστηριοποιούνται κοινωνικά, παρά μονάχα παρακολουθούν, 
διαβάζουν ή ακούν το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ η ενεργή συμμετοχή έφτασε 
μόλις το 10% (Rodriguez, 2012). 
5 Ο Meyer (2012) αναφέρει ότι τα αντίστοιχα ποσοστά εγκατάλειψης στα MOOC των 
πανεπιστημίων του Stanford, MIT και UC Berkley κυμαίνονται περίπου στο 80%-95%, 
ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. 
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Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα οφείλουν να είναι 

«ανοιχτόμυαλοι», προκειμένου να μοιράζονται προσωπικές λεπτομέρειες για τη 

ζωή τους, την εργασία τους και λοιπές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον οι εμπειρίες αυτές 

αξιοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία και παράλληλα η μάθηση που 

συντελείται δύναται να συνδεθεί με τις εμπειρίες τους. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευόμενοι δεν παρεμποδίζονται από την απουσία ηχητικών ή οπτικών 

στοιχείων στην επικοινωνιακή διαδικασία, αλλά νιώθουν άνετα να εκφραστούν 

και να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση γραπτώς.  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αναφέρεται στην αυτοπαρακίνηση και 

αυτοπειθαρχία τους, καθώς διαδικτυακά απαιτείται έντονη αφοσίωση και 

πειθαρχία για να συμβαδίσει το άτομο με τη ροή της διαδικασίας. Απόρροια του 

παραπάνω συνιστά και η προθυμία τους να αφιερώσουν χρόνο εβδομαδιαίως, 

καθώς το διαδικτυακό περιβάλλον δεν οφείλει να μεταφράζεται με όρους 

ευκολίας. Αντιθέτως, καθώς συνεργάζονται με άλλα μέλη της κοινότητας 

προκειμένου να μάθουν, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι με 

την έλλειψη συμμετοχής τους, τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας δεν μπορούν να 

επωφεληθούν στο μέγιστο δυνατόν. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα είναι ή μπορούν να αναπτυχθούν σε κριτικά σκεπτόμενα άτομα, 

καθώς συνειδητοποιούν ότι ο εκπαιδευτής είναι απλός συντονιστής και 

επομένως η επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

και από τους ίδιους. Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο 

αναστοχασμός των εκπαιδευόμενων, διότι η διαδικτυακή μάθηση αποτελεί μία 

μετασχηματιστική εμπειρία, όπου το άτομο διαβάζει, αναστοχάζεται και 

απαντά. Τέλος, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό από όλα είναι η πεποίθηση 

των εκπαιδευόμενων ότι η υψηλής ποιότητας μάθηση μπορεί να επιτευχθεί 

οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και όχι μόνο στα δια ζώσης περιβάλλοντα. 

Συνεπώς, δεν νιώθουν την απαίτηση να δουν ή να ακούσουν τους 

συνεκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους, προκειμένου να μάθουν και 

νιώθουν άνετα να εργάζονται σε ένα σχετικά ελεύθερα δομημένο περιβάλλον 

(Palloff & Pratt, 2003: 6-8). 

Αντίστοιχα, η Dabbagh (2007: 220-221), διαπιστώνει ότι τα χαρακτηριστικά 

πετυχημένων εκπαιδευόμενων σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, 
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περιλαμβάνουν την ισχυρή ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη, την ευχέρεια χρήσης 

διαδικτυακών τεχνολογιών και την κατοχή διαπροσωπικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία η κατανόηση και εκτίμηση της 

αλληλεπίδρασης και της συνεργατικής μάθησης, η κατοχή ενός εσωτερικού 

κέντρου ελέγχου, δεξιοτήτων αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, αλλά και η ύπαρξη 

ανάγκης σύνδεσης-ένταξης σε μία κοινότητα.  

Πέρα, όμως, από τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους, οι εκπαιδευόμενοι 

προσέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία και με συγκεκριμένες ανάγκες. 

Σύμφωνα με τις Palloff & Pratt (2003), όταν οι σχεδιαστές των προγραμμάτων 

γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, τότε 

δύναται να αναπτύξουν προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

αυτές και που θα αξιοποιούν τις αντίστοιχες τεχνικές. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα υποενότητα κρίνεται σκόπιμη η ανάδειξη 

των διαφοροποιήσεων ανάμεσα στην παραδοσιακή εκπαίδευση και την εξ 

αποστάσεως. Συγκεκριμένα, οι τομείς διαφοροποίησης επικεντρώνονται στον 

πληθυσμό, τη χωρική διάσταση, τη μορφή μάθησης, την επικοινωνία, το 

εκπαιδευτικό υλικό και το ρυθμό μάθησης. Στην παραδοσιακή εκπαίδευση ο 

πληθυσμός είναι ομοιογενής, γεγονός που δεν υφίσταται κατ’ ανάγκην στην εξ 

αποστάσεως. Στην πρώτη, απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων 

και συνεπώς υπάρχουν μετακινήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, ενώ στη 

δεύτερη, παρά τη φυσική απόσταση των εκπαιδευόμενων, η διδασκαλία και η 

μάθηση επιτυγχάνεται άνευ μετακινήσεων. Επιπλέον, στην παραδοσιακή 

εκπαίδευση, η διδασκαλία πραγματοποιείται σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

ενώ στην εξ αποστάσεως υπάρχει ευελιξία ως προς τον τόπο και τον χρόνο της 

διδασκαλίας. Παράλληλα, ενώ στην παραδοσιακή διδασκαλία γίνεται λόγος για 

τη «διδασκαλία» μέσω μιας μοναδικής πηγής γνώσης, το εγχειρίδιο, στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση συντελείται η αυτό-ελεγχόμενη και εξατομικευμένη 

μάθηση μέσω της άμεσης πρόσβασης σε πηγές για ενημέρωση και 

πληροφόρηση. Ακόμη, η συνθήκη της δια ζώσης επαφής στην πρώτη 

περίπτωση, διευκολύνει την άμεση επικοινωνία, ενώ στην εξ αποστάσεως η 

συνεργασία και η επικοινωνία συντελείται από απόσταση. Τέλος, στην 

παραδοσιακή διδασκαλία, η μελέτη γίνεται σε καθορισμένο πλαίσιο, σε αντίθεση 
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με την εξ αποστάσεως, όπου ο εκπαιδευόμενος επιλέγει το ρυθμό 

παρακολούθησης (Μουζάκης, 2006). 

 

5.2 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στην εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 

Όπως προαναφέρθηκε, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση επέφερε 

αλλαγές σε όλο το εκπαιδευτικό πλαίσιο, επηρεάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

τον ρόλο ή τους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι στη 

μαθησιακή διαδικασία. Η παρούσα υποενότητα εστιάζει στον ρόλο του 

εκπαιδευτή, χωρίς να παραβλέπει τις αλλαγές που σημειώθηκαν και 

εξακολουθούν να σημειώνονται σε επίπεδο εκπαιδευόμενων, καθώς η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται σε ένα μαθητοκεντρικό σύστημα που 

επικεντρώνεται στην προαγωγή της μάθησης (Beaudoin, 1990). Σύμφωνα με 

έρευνα που διεξήχθη σε τέσσερις περιοχές της Ευρώπης (Δ. Ελλάδα, Καταλονία, 

Αόστα, Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν), κυριότερο παράγοντα αποτελεσματικότητας 

στην εκπαίδευση ενηλίκων συνιστά ο εκπαιδευτής και ειδικότερα οι ικανότητες-

δεξιότητες του εκπαιδευτή (Κόκκος, 2002). Επομένως, βιβλιογραφικά, αλλά και 

εμπειρικά, προκύπτει, πλέον, η απαίτηση για μία νέα δόμηση-διαμόρφωση του 

προφίλ των εκπαιδευτών με έμφαση στην καινοτομία, την ποιότητα, την 

επικοινωνία, τη διαχείριση και τη συνεργατικότητα. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει 

διαφοροποιηθεί πολυδιάστατα σε σχέση με τον ρόλο του εκπαιδευτή που δρα σε 

ένα συμβατικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Η μεταβολή του εκπαιδευτικού πλαισίου, ο 

πολλαπλασιασμός των μαθησιακών πόρων, η διαφοροποίηση της μαθησιακής 

διαδικασίας, η έντονη ρευστότητα των συνθηκών που επικρατούν στη 

μαθησιακή διαδικασία και η εκτενής ποικιλία εργαλείων μάθησης, 

αδιαμφισβήτητα συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον 

Κόκκο (1998) καθοριστικής σημασίας για την εκπαιδευτική διεργασία 

αναδεικνύεται η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η φύση της επικοινωνίας 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς δεν 

υφίσταται η ίδια ευκολία πρόσβασης στους εκπαιδευτές. Συγκεκριμένα, η 

επικοινωνία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν κρίνεται αναγκαία μόνο για 
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την διαπροσωπική διάσταση της επικοινωνίας, αλλά παράλληλα και για 

ψυχολογικούς, συναισθηματικούς, εκπαιδευτικούς και μεθοδολογικούς λόγους. 

Επεξηγηματικά, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να 

επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτή (ή τους εκπαιδευτές) του προγράμματος 

που παρακολουθούν, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το 

εκπαιδευτικό υλικό, καθώς πολλές φορές οι κατάλληλες δεξιότητες μελέτης δεν 

υφίστανται (Κόκκος, 2001). Επομένως, ο εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση οφείλει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε 

θέση να καθοδηγήσει, να συμβουλεύσει και να διαχειριστεί τους 

εκπαιδευόμενους αποτελεσματικά (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011). 

Επιπλέον, ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως 

άλλωστε και στη συμβατική, οφείλει να εδραιώνεται στην εμψύχωση, τον 

συντονισμό και τη διαχείριση και όχι στην απλή, στείρα μετάδοση γνώσεων 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2006). Ο εκπαιδευτής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

οφείλει να είναι παρών στη διαδικτυακή βάση, να παρακολουθεί, να συντονίζει 

και να προάγει τον διάλογο που λαμβάνει χώρα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και 

παράλληλα να δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες που θα διαμορφώσουν ένα 

ασφαλές και φιλικό περιβάλλον μάθησης. Η διαμόρφωση των κατάλληλων 

συνθηκών σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον συνιστά μία πολύ σημαντική 

διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ενισχύει την ίδια τη μαθησιακή 

διαδικασία και τα αποτελέσματά της, τα κίνητρα μάθησης των εκπαιδευόμενων, 

αλλά και την συγκρότηση μιας σταθερής, αυθεντικής συμμετοχής τους στην 

μάθηση (Mouratoglou & Tziouvara, 2016). 

Οι Fung & Carr (2000) (όπως αναφέρεται στο Παπαδημητρίου & 

Λιοναράκης, 2010), εξετάζοντας τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων, που 

συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τους εκπαιδευτές, κατέληξαν 

σε ορισμένα συμπεράσματα. Ειδικότερα, αναμένεται οι εκπαιδευτές να είναι σε 

θέση να συντονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να συνεργάζονται μαζί τους. Επίσης, να 

συμβουλεύουν και να κατανοούν τους προβληματισμούς των εκπαιδευόμενων, 

αλλά και να αποκρίνονται άμεσα στις ερωτήσεις τους για την επίλυση αποριών 

και ερωτημάτων. Ακόμη, επισημάνθηκαν ως επιθυμητές πρακτικές, η ανταλλαγή 

απόψεων, η ύπαρξη κατάλληλης καθοδήγησης στις δραστηριότητες, αλλά και η 



83 

 

σαφής περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων-προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων της κάθε δραστηριότητας. Σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας, 

αναφέρθηκε ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αξιοποίηση 

πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, η 

ύπαρξη νέων ιδεών, προτάσεων, τεχνικών και μαθησιακών προσεγγίσεων, αλλά 

και η καλή οργάνωση του εκπαιδευτή και η αντίληψη των εξατομικευμένων 

αναγκών τους. 

Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω, ο εκπαιδευτής στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση καλείται ουσιαστικά να ανταποκριθεί σε βασικές 

απαιτήσεις, όπως οι αντίστοιχες ενός εκπαιδευτή σε ένα συμβατικό, 

εκπαιδευτικό ή κοινωνικό πρόγραμμα, με τις διαφορές να επικεντρώνονται 

κυρίως σε θέματα επικοινωνίας και μεθοδολογίας. Γενική διαπίστωση, ωστόσο, 

συνιστά ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζονται συχνή αναβάθμιση ή 

επανακατάρτιση αναφορικά με τις δεξιότητές τους (Σταμπουλής, 2010). 

 

5.3 Διαδικτυακές Κοινότητες και Σχεδιασμός Κοινοτήτων 

Οι διαδικτυακές κοινότητες, όντας μία μορφή μη τυπικής συνεργατικής 

μάθησης, επιτρέπουν τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν και να παράγουν 

υλικό, είτε όταν αυτές διαμορφώνονται από εκπαιδευτές, είτε από τους ίδιους 

τους εκπαιδευόμενους (European Commission, 2015). Ωστόσο, προκειμένου να 

καταστεί εφικτή η μελέτη των διαδικτυακών κοινοτήτων, κρίνεται εξ αρχής 

απαραίτητος ο προσδιορισμός του όρου «κοινότητα».  

Ο όρος «κοινότητα», δεν χρησιμοποιείται μόνο ως προς τη γεωγραφική 

εγγύτητα κάποιων ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο, ως προς τη διαμόρφωση 

της αίσθησης του «ανήκειν» σε μία ομάδα και των διακριτών χαρακτηριστικών 

που την προσδιορίζουν και την κάνουν ξεχωριστή σε σχέση με τις υπόλοιπες 

κοινότητες (Sergiovanni, 1994). Σύμφωνα με τους McMillan & Chavis (1986) μία 

κοινότητα μπορεί να προσδιοριστεί μέσω τεσσάρων χαρακτηριστικών. Το 

πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην ιδιότητα του μέλους (membership), το 

οποίο συνίσταται στην αίσθηση του ατόμου ότι ανήκει κάπου ή ότι μοιράζεται 

ένα αίσθημα προσωπικής εγγύτητας-συνάφειας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό 

είναι η επιρροή, όπου το άτομο νιώθει ότι νοιάζεται ή ότι κάνει τη διαφορά σε 

μία ομάδα και αντίστοιχα ότι η ομάδα νοιάζεται για τα μέλη της. Τρίτο 
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χαρακτηριστικό αποτελεί η ενίσχυση-ενθάρρυνση, κατά την οποία υφίσταται η 

αίσθηση ότι οι ανάγκες των μελών ενσωματώνονται και εκπληρώνονται μέσω 

των πόρων που αποκομίζονται από τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Τέλος, το 

τέταρτο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει μία κοινότητα είναι η κοινή 

συναισθηματική σύνδεση, δηλαδή, η αφοσίωση και πεποίθηση ότι τα μέλη έχουν 

μοιραστεί και θα μοιραστούν από κοινού τον χρόνο τους και τις εμπειρίες τους. 

Ωστόσο, μία δεύτερη προσέγγιση του όρου, αναδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό 

την ύπαρξη ενός κοινού ενδιαφέροντος, την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα δεν αντιλαμβάνεται την ταυτόχρονη παρουσία 

των μελών στον χώρο και τον χρόνο ως υποχρεωτική (Garber, 2004). 

Επεξηγώντας, ένας κοινός στόχος δεν αρκεί για να αναπτυχθεί μία κοινότητα. 

Εντούτοις, το σύνολο των αλληλεπιδράσεων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί 

αυτός ο κοινός στόχος, καθώς και το σύνολο των σχέσεων που θα 

δημιουργηθούν ανάμεσα στα μέλη, είναι οι δύο καίριοι παράγοντες που 

περιγράφουν μία κοινότητα (Preece, 2000). 

Κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της διαδικτυακής 

τεχνολογίας σχηματίζονται διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες ορίζονται κατ’ 

αναλογία με τις φυσικές, αν και ο τρόπος υλοποίησής τους διαφέρει. Κατά τον 

Rheingold (1993: 6) η έννοια των διαδικτυακών κοινοτήτων αναφέρεται «στις 

κοινωνικές δομές που αναδύονται από το δίκτυο, όταν αρκετοί άνθρωποι 

παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για αρκετό καιρό, με επαρκές συναίσθημα, ώστε να 

σχηματίζουν διαπροσωπικές σχέσεις στο διαδίκτυο». Αντίστοιχα, σύμφωνα με 

την Preece (2000), μία διαδικτυακή κοινότητα αποτελείται από άτομα που 

αλληλεπιδρούν κοινωνικά, επιδιώκοντας να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ιδιαίτερες ανάγκες, ή να υποδυθούν ειδικούς ρόλους (ηγετικούς, 

διαμεσολαβητικούς). Επιπλέον, ως κοινότητα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

ενός κοινού σκοπού (ενδιαφέρον, ανάγκη, ανταλλαγή πληροφοριών ή παροχή 

υπηρεσιών), ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί τον λόγο ύπαρξης της κοινότητας. 

Ολοκληρώνοντας, η Garber βασιζόμενη στην ανάλυση του Schwier (2002) 

και το σύστημα της Preece (2000) διαμόρφωσε τα πέντε στάδια ζωής μιας 

διαδικτυακής κοινότητας. Συγκεκριμένα τα στάδια αυτά αναφέρονται ως εξής: 

• Προ-γένεση: το στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνεται η ανάπτυξη, το 

λογισμικό και οι πολιτικές της κοινότητας 
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• Διαμόρφωση: η είσοδος νέων μελών στην ομάδα και η ανάπτυξη της 

ταυτότητάς της μέσω της επικοινωνίας των μελών της 

• Ωρίμανση: το στάδιο κατά το οποίο η κοινότητα μπορεί να λειτουργήσει 

ανεξάρτητα από άμεση καθοδήγηση, καθώς ο σκοπός και οι λειτουργίες 

της έχουν εδραιωθεί και ο ρόλος του συντονιστή είναι λιγότερο 

κεντρικός 

• Μεταμόρφωση: κατά τον Schwier το στάδιο αυτό συντελείται όταν η 

κοινότητα μετατρέπεται σε κάτι που δεν ήταν εξ αρχής (όταν δηλαδή 

αλλάζουν ο σκοπός, οι στόχοι, οι πρακτικές, τα μέλη) και τέλος 

• Θάνατος: είναι το τελικό στάδιο μιας διαδικτυακής κοινότητας, όταν τα 

μέλη της αποχωρούν και συνεπώς η συζήτηση μειώνεται σε βαθμό που 

δεν παρέχει κίνητρα επιστροφής ή/και όταν η κοινότητα πέτυχε τον 

σκοπό της (Garber, 2004: 4-5). 

Η επόμενη υποενότητα παρουσιάζει το μοντέλο σχεδιασμού διαδικτυακών 

κοινοτήτων, το οποίο αφενός μεν λαμβάνει υπόψη του τα μέλη της κοινότητας, 

αφετέρου παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον ρόλο ή/και τους ρόλους, τη 

συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

 

5.3.1 Το Μοντέλο Σχεδιασμού Διαδικτυακών Κοινοτήτων της Amy Jo Kim 

Το μοντέλο σχεδιασμού διαδικτυακών κοινοτήτων της Kim (2000) αποτελείται 

από εννέα βασικές αρχές και συνιστά μία από τις πληρέστερες και εναργέστερες 

προσεγγίσεις, συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες. Η συνεισφορά του 

μοντέλου έγκειται στην πολυπρισματική προσέγγιση των διαδικτυακών 

κοινοτήτων και στην ταυτόχρονη πολυπαραγοντική θεώρηση της επιτυχίας της. 

Πριν, όμως, προχωρήσουμε στις εννέα αρχές σχεδιασμού, οφείλει να σημειωθεί 

πως η Kim αναπτύσσει το μοντέλο της βασιζόμενη σε τρεις βασικές αρχές. 

Πρώτη και βασικότερη αρχή αποτελεί ο «σχεδιασμός για την ανάπτυξη και 

την αλλαγή». Μία φαινομενικά απλή αρχή, η οποία, ωστόσο, αντανακλά ριζικές 

διαστάσεις μιας διαδικτυακής κοινότητας. Επεξηγηματικά, αυτό το οποίο 

επισημαίνεται είναι ότι κατά τον σχεδιασμό των διαδικτυακών κοινοτήτων δεν 

θα πρέπει να ορίζονται εξ αρχής τα ποσοτικά μεγέθη της κοινότητας, καθώς 

αυτά μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα και ως εκ τούτου ο σχεδιαστής μιας 
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κοινότητας οφείλει κατά τον αρχικό σχεδιασμό να μεριμνήσει για ορισμένα 

περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.  

Η δεύτερη βασική αρχή είναι η «δημιουργία και διατήρηση διαύλων 

ανατροφοδότησης». Κατά την Kim η επιτυχής δημιουργία μιας διαδικτυακής 

κοινότητας έγκειται στην επίτευξη συνεχούς ισορροπίας ανάμεσα στις 

προσπάθειες διαχείρισης, οργάνωσης και εποπτείας της κοινότητας από τους 

διαχειριστές και των ιδεών, προτάσεων και αναγκών των συμμετεχόντων. 

Συνεπώς, η δημιουργία διαύλων ανάδρασης σφυρηλατεί αποτελεσματικά τη 

βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας (Γιαννακόπουλος, 

2005).  

Η τρίτη και τελευταία συνθήκη συνιστά την ενδυνάμωση των 

συμμετεχόντων σταδιακά. Ουσιαστικά προτείνεται η παροχή περισσότερων 

αρμοδιοτήτων στα μέλη της κοινότητας με σταδιακό τρόπο. Αναλυτικότερα, ο 

σχεδιαστής μιας διαδικτυακής κοινότητας, σε ένα αρχικό επίπεδο, είναι 

υπεύθυνος να ορίσει τους επιθυμητούς στόχους, να θεσπίσει ένα 

αποτελεσματικό σύστημα κανόνων συμπεριφοράς και να ρυθμίσει τις διάφορες 

λειτουργίες της κοινότητας. Όσο όμως ο κοινοτικός ιστός αναπτύσσεται και 

εξαπλώνεται, τα άτομα-μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν πιο υπεύθυνους και 

παραγωγικούς ρόλους. 

Με βάση τις παραπάνω τρεις αρχές, το μοντέλο της Kim (2000) 

αναπτύσσεται ως εξής. Αρχικά, πρωταρχικό στοιχείο αποτελεί ο ορισμός της 

σκοποθεσίας. Μία κοινότητα ανθρώπων αποκτά υπόσταση και νόημα, όταν 

θέσει συγκεκριμένους στόχους από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ειδάλλως, όπως 

επισημαίνουν οι Isakovic & Sulcic (2011), εάν δεν ορισθούν εξ αρχής οι σωστοί 

στόχοι της κοινότητας, τότε κατά συνέπεια αυτή αποτυγχάνει. Συνεπώς, η 

εύρεση μιας συγκεκριμένης ανάγκης ή ενός συγκεκριμένου αιτήματος από μία 

ομάδα ανθρώπων και η προσπάθεια ικανοποίησής του, δύναται να αποτελέσει 

καθοριστικό γνώμονα οικοδόμησης της κοινότητας. Έτσι μπορούν να 

προκύψουν οι γεωγραφικές κοινότητες (που ορίζονται με βάση τη φυσική 

τοποθεσία, όπως μία πόλη ή περιοχή), οι δημογραφικές (που ορίζονται με βάση 

την ηλικία, το φύλο, τη φυλή ή την εθνικότητα), οι θεματικές (που ορίζονται με 

βάση ένα κοινό ενδιαφέρον όπως ένα χόμπι ή ένας επαγγελματικός οργανισμός) 

και οι βασιζόμενες σε δραστηριότητα (που ορίζονται με βάση μία κοινή 
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δραστηριότητα όπως τα ψώνια, η επένδυση, τα βιντεοπαιχνίδια ή δημιουργία 

μουσικής). 

Δεύτερη βασική αρχή του μοντέλου, αποτελεί η δημιουργία σημείων 

συνάντησης των μελών της κοινότητας. Ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο στη 

δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας είναι η δυνατότητα συνεχούς και 

τακτικής συνάντησης των μελών της κοινότητας και μάλιστα σε ένα 

συγκεκριμένο και θεματικά περιτειχισμένο ιστοχώρο, ο οποίος βέβαια προωθεί 

και ικανοποιεί τις διάφορες επικοινωνιακές ανάγκες. Επομένως, ο σχεδιαστής 

οφείλει πρωτίστως να χρησιμοποιήσει τα σωστά εργαλεία και το κατάλληλο 

λογισμικό, ώστε να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντησης που θα καθιστά εύκολη 

την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη.  

Κατόπιν, τα προφίλ των μελών μιας διαδικτυακής κοινότητας συνιστούν 

την τρίτη βασική αρχή. Η δημιουργία προφίλ των μελών κρίνεται απαραίτητη, 

ώστε τα μέλη της κοινότητας να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και πάνω σε 

αυτήν την ειλικρινή βάση να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι σχέσεις 

εμπιστοσύνης οφείλουν να αναπτύσσονται ανάμεσα σε όλα τα μέλη της 

κοινότητας συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστή. Προκειμένου, λοιπόν, να 

αποφευχθούν πιθανά προβλήματα προτείνεται η δημιουργία μοναδικών προφίλ 

μέσω της αντιστοίχισης του προφίλ με την ταυτότητα ενός ατόμου, ώστε το 

κάθε άτομο να έχει ένα και μοναδικό προφίλ. Ακόμη, η ενεργός συμμετοχή των 

μελών μιας κοινότητας αποτελεί βασικό δείκτη για τη διαδικτυακή παρουσία 

των ατόμων στην κοινότητα, καθώς όπως αναφέρει και η Kim “I post therefore I 

am” (δημοσιεύω άρα υπάρχω). 

Τέταρτη αρχή του μοντέλου αποτελούν οι ρόλοι των μελών στην κοινότητα. 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας προκύπτουν 

από την ύπαρξη ορισμένων κοινωνικών ρόλων που καθορίζονται βάσει 

ορισμένων κριτηρίων διαχωρισμού. Στις διαδικτυακές κοινότητες, το 

σημαντικότερο κριτήριο διαχωρισμού είναι η χρονική διάρκεια της παραμονής 

του ατόμου στην καθημερινή ζωή της κοινότητας. Έτσι διαγράφεται ένας 

«κύκλος ζωής» για το κάθε άτομο, ο οποίος αποτελείται από πέντε διαδοχικά 

εξελικτικά στάδια, τον επισκέπτη, τον αρχάριο-πρωτάρη και τον τακτικό (που 

διαμορφώνουν την ιδιότητα του μέλους), τον ηγέτη και τον «γηραιότερο-παλιό» 

(που διαμορφώνουν την ιδιότητα του ηγέτη). Οι στρατηγικές που προτείνει η 
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Kim (2000) για τον κάθε ρόλο είναι το καλωσόρισμα του επισκέπτη, η διδαχή 

του αρχάριου-πρωτάρη, η επιβράβευση του τακτικού, η ενδυνάμωση του ηγέτη-

αρχηγού και ο σεβασμός προς τον «γηραιότερο-παλιό»6.  

Επιπρόσθετα, οφείλει να εκπονηθεί ένα ορθολογικό σχέδιο διοίκησης, ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής διοίκηση της διαδικτυακής 

κοινότητας. Άτομα τα οποία βρίσκονται αρκετό καιρό στην κοινότητα και 

συμμετέχουν ενεργά-παραγωγικά στις διάφορες δραστηριότητες, θα πρέπει να 

τους παραχωρείται το δικαίωμα διοίκησης της κοινότητας ή τμημάτων αυτής. 

Με το ρόλο του ηγέτη καθίστανται υπεύθυνοι να καλωσορίζουν τους επισκέπτες 

και να τους πληροφορούν γενικά για την κοινότητα, να υποδέχονται τα νέα 

μέλη, να απαντούν σε διάφορες ερωτήσεις, να φροντίζουν για τη διατήρηση ενός 

ειρηνικού και αρμονικού κλίματος, να διοργανώνουν εκδηλώσεις και γενικότερα 

να διαχειρίζονται τις ανάγκες, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της ομάδας. Τα 

είδη των «αρχηγών» μιας κοινότητας περιλαμβάνουν τους «ενθουσιώδεις», τους 

«εθελοντές», τους «εξωτερικούς συνεργάτες» και το «προσωπικό». 

Προκειμένου να υφίσταται ένα αρμονικό κλίμα εντός της κοινότητας, 

κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση και τήρηση δίκαιων κοινωνικών κανόνων 

συμπεριφοράς που περιορίζουν ως ένα βαθμό την ανθρώπινη αυθαιρεσία και 

ελαχιστοποιούν ειδεχθή ενδεχόμενα τύπου «free ride». Στην έκτη βασική αρχή 

της, η Kim (2000) επισημαίνει ότι ο σχεδιαστής οφείλει να προβεί σε μία 

δυναμική και αναστοχαστική διεργασία θέσπισης και τήρησης κανόνων 

συμπεριφοράς που θα περιλαμβάνει τρία στάδια. Αρχικά, τη δημιουργία 

πινάκων, όπου εκτίθενται αναλυτικά οι κανόνες συμπεριφοράς και συμμετοχής 

στην κοινότητα. Έπειτα, πρέπει να επιτυγχάνεται η εφαρμογή αυτών των 

κανόνων από ειδικευμένα μέλη και τέλος να αναπτύσσονται και να 

αναπροσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, για να είναι λειτουργικότεροι.  

                                                           
6 Αναφορικά, μία περισσότερο σύγχρονη θεώρηση των ρόλων των μελών μιας 
διαδικτυακής κοινότητας προτείνεται από τους Li & Bernoff (2008) επισημαίνοντας ότι 
οι συμμετέχοντες μπορούν να διαχωριστούν στους ανενεργούς, αυτοί που δεν 
συμμετέχουν στις διαδικτυακές κοινότητες και στους παρατηρητές, δηλαδή στους 
παθητικούς συμμετέχοντες-καταναλωτές περιεχομένου. Επίσης, διακρίνονται στους 
συμμετέχοντες, αυτούς που λαμβάνουν μέρος, δηλαδή, σε κοινωνικά δίκτυα και στους 
συλλέκτες, αυτούς που οργανώνουν και διαμοιράζονται πληροφορίες. Τέλος, υπάρχουν, 
επίσης, οι κριτικοί, αυτοί που γράφουν κριτικές για το περιεχόμενο και το αξιολογούν 
και οι δημιουργοί, αυτοί, δηλαδή, που δημιουργούν περιεχόμενο. 
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Έβδομη βασική αρχή σχεδιασμού κοινοτήτων αποτελεί η διοργάνωση και ο 

σχεδιασμός ποικίλων εκδηλώσεων (events). Κατά την Kim, οι εκδηλώσεις 

μπορούν να λάβουν τρεις μορφές, τις «συναντήσεις», όπου τα μέλη 

συγκεντρώνονται με στόχο τη συμμετοχή, τις «παρουσιάσεις», όπου τα μέλη 

συγκεντρώνονται περισσότερο συστηματικά με επίκεντρο κάποιο άτομο (π.χ. 

προσκεκλημένο) ή κάποιο θέμα και τους «διαγωνισμούς», όπου τα μέλη 

ανταγωνίζονται για κάποιο βραβείο ή για τη «δόξα». Οι εκδηλώσεις αυτές 

συνιστούν έναν τρόπο ενδυνάμωσης του κοινοτικού ιστού και του συλλογικού 

αισθήματος του «συνανήκειν», όπως επίσης και οι απλές, καθημερινές 

«τελετουργίες», όπως το καλωσόρισμα των μελών, οι εκφράσεις καλημέρα-

καλησπέρα, οι αλληλεπιδράσεις των ατόμων και τα «γενέθλια» της κοινότητας. 

Οι «τελετουργίες» αυτές διαμορφώνουν την όγδοη αρχή σχεδιασμού 

διαδικτυακών κοινοτήτων. 

Τέλος, το μοντέλο της Kim (2000) ολοκληρώνεται με την μέριμνα του 

σχεδιαστή για την ανάπτυξη υποομάδων. Επειδή συνήθως οι διαδικτυακές 

κοινότητες είναι αρκετά μεγάλες και κοσμοβριθείς, τείνουν να διασπώνται σε 

μικρότερες υποομάδες. Έτσι, λοιπόν, ο σχεδιαστής πρέπει να παρέχει στα άτομα 

τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

νέων υποομάδων εντός πάντα του ιστοχώρου της διαδικτυακής κοινότητας.  
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6. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται βασικές παραδοχές που 

συνδέονται με την εξ αποστάσεως Συμβουλευτική και ειδικότερα 

περιγράφονται οι μορφές με τις οποίες δύναται να εφαρμοσθεί, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνδέονται με την εν λόγω πρακτική. 

Ακόμη, στην τρίτη υποενότητα αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά και οι 

απόψεις των συμβουλευόμενων αναφορικά με την εξ αποστάσεως 

συμβουλευτική. 

 

6.1 Το Πεδίο της εξ Αποστάσεως Συμβουλευτικής 

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο (American Psychological 

Association, A.P.A.), οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το 

τηλέφωνο και τα e-mail για να παρέχουν υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου της 

ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής και της εποπτείας (A.P.A., 2010). Ως εκ 

τούτου, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς 

αυτήν την κατεύθυνση, επιδιώκοντας τη διερεύνηση του πεδίου της εξ 

αποστάσεως Συμβουλευτικής. Εναλλακτικοί όροι που συναντώνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία αποτελούν οι “online counselling”, “internet counselling”, “cyber-

counselling”, “e-counselling”, “technology assisted distance counselling”και “web 

counselling”. Αντίστοιχα, στην ελληνική βιβλιογραφία εντοπίζονται οι όροι 

«Διαδικτυακή Συμβουλευτική», «Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική», 

«Τηλεσυμβουλευτική» και «Συμβουλευτική με τη χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (Μουράτογλου, 2017). 

Σύμφωνα με τους Mallen & Vogel (2005), η εξ αποστάσεως Συμβουλευτική 

ορίζεται ως: 

«κάθε παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που περιλαμβάνει, αλλά δεν 

περιορίζεται στη θεραπεία, τη συμβουλευτική και τη ψυχοεκπαίδευση, από 

έναν επαγγελματία προς έναν πελάτη σε ένα μη δια ζώσης περιβάλλον, μέσω 

τεχνολογιών εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, τα 

ασύγχρονα μηνύματα, τα συγχρονικά μηνύματα και οι βίντεο-συσκέψεις» 

(Mallen & Vogel, 2005: 764). 

Από τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνεται ότι η εξ αποστάσεως Συμβουλευτική 

δεν διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό, σε σχέση με την «παραδοσιακή» 
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Συμβουλευτική, σε επίπεδο σκοπού, αλλά σε επίπεδο μέσου διεξαγωγής και 

συνεπώς των ιδιόμορφων συνθηκών που διαμορφώνονται από αυτό. Η αλλαγή 

του μέσου διεξαγωγής της Συμβουλευτικής συγκροτεί ένα έτερο πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, με 

αποτέλεσμα να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις πρακτικές και τη μεθοδολογία 

που αξιοποιούνται. 

Αναφορικά με τη μεθοδολογία, στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία εντοπίζεται 

το μοντέλο βραχύχρονης εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής CARE2. Αποτελεί 

ακρωνύμιο των λέξεων “Connect and Contain” (συνδέω και περιλαμβάνω), 

“Assess and Affirm” (αξιολογώ και επιβεβαιώνω), “Reorient and Reaffirm” 

(επανα-προσανατολίζω και επανα-επιβεβαιώνω) και “Encourage and Empower” 

(ενθαρρύνω και ενδυναμώνω). Στο πρώτο δίπτυχο γίνεται αναφορά στη 

ρεαλιστικότητα και τη δυνατότητα διαχείρισης της πρόκλησης που 

αντιμετωπίζει ο συμβουλευόμενος. Το επόμενο, στη διερεύνηση των ικανοτήτων 

και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πρόκλησης, ενώ 

το τρίτο δίπτυχο στον επαναπροσδιορισμό των συνθηκών και την 

επαναξιολόγηση των χειρισμών και ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν. 

Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο δίπτυχο περιλαμβάνει την ενθάρρυνση και την 

ενδυνάμωση του συμβουλευόμενου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής 

διαδικασίας (Speyer, 2010). Στο μοντέλο CARE2, ο σύμβουλος παρατηρεί χωρίς 

να κρίνει, φέρνει στην επιφάνεια τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις προθέσεις 

και αναδεικνύει τις επιλογές που υποστηρίζουν την ολιστικότητα της 

προσωπικότητας. Στόχος είναι ο συμβουλευόμενος να αποκτήσει επίγνωση των 

θετικών μοτίβων και διαδικασιών του, ώστε κατόπιν της βραχύχρονης 

διαδικασίας να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε προβλήματα που θα 

ανακύψουν μελλοντικά. 

Σε επίπεδο εφαρμογής, η εξ αποστάσεως Συμβουλευτική δύναται να 

υλοποιηθεί με διάφορες μορφές. Συγκεκριμένα, η παλαιότερη μορφή εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικής περιελάμβανε τη χρήση του τηλεφώνου ως μέσο 

διεξαγωγής. Σύμφωνα με την έρευνα των VandenBos & Williams (2000) 

διαπιστώθηκε ότι το 98% των συμβούλων-μελών της Αμερικάνικης 

Ψυχολογικής Εταιρείας (American Psychological Association) παρέχουν 

υπηρεσίες δια τηλεφώνου. Οι πέντε συχνότερες υπηρεσίες υγείας που 
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παρέχονται περιλαμβάνουν την παραπομπή (91%), κάποια επείγουσα φροντίδα 

(79%), τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση (71%), την ατομική 

ψυχοθεραπεία (69%) και την κλινική επίβλεψη (58%) (Mallen, Vogel, Rochlen & 

Day, 2005). 

Η ανταλλαγή μηνυμάτων αποτελεί μία δεύτερη μορφή παρεχόμενης εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικής. Η «διαδικτυακή συμβουλευτική βασιζόμενη σε 

κείμενο» (text-based online counseling), δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γραπτή 

διάσταση της επικοινωνίας, εν συγκρίσει με τη φωνητική, κατά τη διάρκεια μιας 

δια ζώσης συμβουλευτικής συνάντησης (Yaphe & Speyer, 2011). Ουσιαστικά, 

πρόκειται για την ασύγχρονη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), η οποία 

αναδεικνύει τη θεραπευτική διάσταση της γραφής (Finfgeld, 1999 ; Wright, 

2002 ; Walker, 2007). Η θεραπευτική διάσταση της γραφής περιγράφει τη 

διαδικασία κατά την οποία ο συμβουλευόμενος αναστοχάζεται σχετικά με τον 

προβληματισμό του, καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει το αίτημά του σε ένα 

μήνυμα όσο το δυνατόν σαφέστερα. Σύμφωνα με τον Suler (2000 ; 2011) η 

διαδικασία αυτή περιγράφεται ως «ζώνη αναστοχασμού» και παρέχει στο άτομο 

τον χρόνο να προσεγγίσει τα συναισθήματά του, να ανακαλύψει τον πραγματικό 

προβληματισμό του, να εξωτερικεύσει τη σκέψη του και να την προσεγγίσει 

περισσότερο αντικειμενικά (Murphy & Mitchell, 1998 ; Yager, 2001 ; Gatti, Brivio 

& Calciano, 2016). Επιπλέον, η εν λόγω μορφή εξ αποστάσεως συμβουλευτικής 

συνδέεται με τον περιορισμό της ντροπής και του φόβου εμπλοκής λόγω της 

ανωνυμίας και της προστασίας που παρέχει ο κυβερνοχώρος (Dunn, 2014). Σε 

έρευνα των Gatti, Brivio & Calciano (2016), οι συμβουλευόμενοι δήλωσαν ότι 

γράφουν μηνύματα σε ώρες που δεν είναι διαθέσιμος ο σύμβουλος, γεγονός που 

τους παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο, καθώς δεν είναι κανείς εκεί «για να τους 

ακούσει». Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτουν στοιχεία και προσωπικές 

πληροφορίες πολύ ευκολότερα, αλλά και γράφουν περισσότερο πολύπλοκα και 

πλούσια, σε πληροφορίες, μηνύματα.  

Μία ακόμη, περισσότερο συναφής με την προηγούμενη, μορφή εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικής αποτελεί η συγχρονική ανταλλαγή μηνυμάτων 

(chat). Σύμφωνα με την έρευνα των Dowling & Rickwood (2013), η εν λόγω 

πρακτική αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές εξ αποστάσεως 

συμβουλευτικής, ενώ τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά της είναι 
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ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, οι συμβουλευόμενοι έχουν πρόσβαση όταν αυτοί 

το επιθυμούν, ενώ με έναν μικρό αριθμό συναντήσεων επιτυγχάνουν τον στόχο 

τους. Σε δεύτερη έρευνα των ίδιων ερευνητών, διαφαίνεται ότι οι νέοι 

συμβουλευόμενοι, παρά την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου, αξιοποιούν τη 

συμβουλευτική μέσω διαδικτύου μόνο ως συμπληρωματική και δεν την 

αντιλαμβάνονται ως αντικατάσταση μιας δια ζώσης συμβουλευτικής 

συνάντησης (Dowling & Rickwood, 2014). Ομοίως, σχετική έρευνα που 

διερευνούσε τις απόψεις των φοιτητών Συμβουλευτικής καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η τηλεσυμβουλευτική θα ήταν μία αποτελεσματική πρακτική 

εάν συνδυαζόταν με δια ζώσης συναντήσεις (Tanrikulu, 2009). Από όλες τις 

παραπάνω μορφές εξ αποστάσεως συμβουλευτικής, οι οποίες συγκρίθηκαν 

μεταξύ τους στο πλαίσιο μετα-ανάλυσης (Barak, Hen, Boniel-Nissim & Shapira, 

2008), προκύπτει ότι η ανταλλαγή συγχρονικών και ασύγχρονων μηνυμάτων 

(chat και e-mail αντίστοιχα) είναι περισσότερο αποτελεσματικές μέθοδοι, εν 

συγκρίσει με τα fora και τις βίντεο-διασκέψεις (Dowling & Rickwood, 2013).  

Τέλος, η τέταρτη μορφή συνίσταται στη βίντεο-διάσκεψη (εναλλακτικά 

τηλεδιάσκεψη), στη συγχρονική –φωνητική και γραπτή– επικοινωνία με τη 

χρήση κάποιου αντίστοιχου λογισμικού (ενδεικτικά μέσω skype) και υλικού 

εξοπλισμού (κάμερα ή μικρόφωνο). Ως πρακτική, επισημαίνεται ότι προσφέρει 

καλύτερες συνθήκες για να αναπτυχθεί η συμβουλευτική σχέση και 

αλληλεπίδραση του συμβούλου με τον συμβουλευόμενο, ενώ η ποιότητα της 

συμβουλευτικής συνάντησης κρίνεται από την πρόσβαση του διαδικτύου καθώς 

και από το λογισμικό και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν, τόσο ο 

σύμβουλος, όσο και ο συμβουλευόμενος (Tyler & Guth, 2003). Στην περίπτωση 

που και οι δύο διαθέτουν εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, αλλά και διαδίκτυο 

υψηλής ταχύτητας, δύναται να επιτευχθεί μία αποτελεσματική επικοινωνία που 

θα λάβει υπόψη της ακόμη και στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας. Σχετικά, τα 

ευρήματα των Zamani, Nasir & Yusooff (2010), καταδεικνύουν ότι παρά το 

γεγονός ότι οι σύμβουλοι αποδέχονται και είναι ενημερωμένοι για τη 

τηλεσυμβουλευτική (90%), ωστόσο, δεν δηλώνουν υψηλή χρήση της εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικής (70%) λόγω της ανεπάρκειας της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. 
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Βασικό χαρακτηριστικό της τηλεδιάσκεψης αποτελεί η μετάδοση ήχου και 

εικόνας, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποσότητας των πληροφοριών, τις 

οποίες χρειάζεται να συγκεντρώσει ο σύμβουλος για να βοηθήσει τον 

συμβουλευόμενο. Η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει στον σύμβουλο να συλλέξει 

στοιχεία και από τις λεκτικές εκφράσεις, το ύφος και τον τόνο του λόγου, αλλά 

και από τις μη λεκτικές, όπως οι εκφράσεις του προσώπου και η στάση του 

σώματος (Παπάνης & Μπαλάσα, 2011). Τα τελευταία αυτά στοιχεία, ενισχύουν 

την αποτελεσματικότητα της εν λόγω πρακτικής σε βαθμό, μάλιστα, όπου τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Rees & Stone (2005) να καταδεικνύουν ίση 

αποτελεσματικότητα με τις δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις.  

Καθώς, όμως, οι έρευνες χρησιμοποιούν μικρά δείγματα συμμετεχόντων, η 

ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων αποβαίνει δύσκολη. Ειδικότερα, το πεδίο 

της εξ Αποστάσεως Συμβουλευτικής επέφερε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στην 

επιστημονική κοινότητα με κύρια ζητήματα την αποτελεσματικότητά της, αλλά 

και ζητήματα ηθικής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του 

συμβουλευόμενου. Βασικό στοιχείο, εν αναφορά του οποίου αναπτύσσεται η 

εκάστοτε επιχειρηματολογία, αποτελεί η ποιότητα των υπηρεσιών 

συμβουλευτικής που παρέχονται (Mallen, Vogel & Rochlen, 2005). 

Επεξηγηματικά, το κατά πόσο η εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική μπορεί να 

προσφέρει αποτελεσματικές και ικανοποιητικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου 

αμφισβητήθηκε ιδιαίτερα, καθώς στις περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει η άμεση 

ανθρώπινη επαφή, η αλληλεπίδραση συμβουλευόμενου και συμβούλου είναι 

μικρή και δυσχερής (Zeithaml, Parasuraman & Malhota, 2000). 

 

6.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα  

Διερευνώντας τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες που επικρατούν στην εξ 

αποστάσεως Συμβουλευτική, διαπιστώθηκε πως η εν λόγω πρακτική 

συνοδεύεται από θετικά και αρνητικά στοιχεία τα οποία αντίστοιχα είτε της 

προσδίδουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, είτε της προσάπτουν αδυναμίες. 

Ειδικότερα, κατά την ανασκόπηση της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας διακρίνεται πως η εξ αποστάσεως Συμβουλευτική δύναται να 

αποτελέσει μία εξίσου διευκολυντική και αποτελεσματική διαδικασία, που, 

ωστόσο, συνοδεύεται από μειονεκτήματα και περιορισμούς.  
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Σχετικά με τα προτερήματα χρήσης της εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής, 

επισημαίνεται πως οι συμβουλευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση 

άμεσα σε υποστηρικτικές «δομές» και υπηρεσίες, όταν αυτοί το χρειαστούν 

(Skinner & Zack, 2004). Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα παροχής 

υπηρεσιών σε ανθρώπους, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν σε θέση να 

παραστούν σε μία δια ζώσης συμβουλευτική συνάντηση (Sussman, 2004 ; 

Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007). Ενδεικτικά, ομάδες ανθρώπων που κατοικούν σε 

απομακρυσμένες περιοχές (Boer, 2001) και επομένως δεν έχουν πρόσβαση σε 

δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και όσοι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε 

συμβούλους της περιοχής τους, κυρίως σε μικρές πόλεις όπου φοβούνται την 

έκθεση (Efstathiou, 2009), θεωρούνται ομάδες ανθρώπων που επωφελούνται 

ιδιαίτερα από την εξ αποστάσεως Συμβουλευτική (Barnett, 2005 ; Chester & 

Glass, 2006).  

Ωφέλιμη, επίσης, αναδεικνύεται για άτομα που δυσκολεύονται να 

εμπλακούν σε συνεδρίες λόγω εργασιακού φόρτου ή και άλλων κοινωνικών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και για άτομα με κινητική αναπηρία (Βλαχάκη & 

Σγουράκη, 2007 ; Maples & Han, 2008 ; Pelling, 2009). Αναφορικά με τον 

γεωγραφικό και κατ’ επέκταση χωρικό παράγοντα, επισημαίνεται ότι η εξ 

αποστάσεως Συμβουλευτική διευκολύνει, επίσης, έναν εξίσου μεγάλο αριθμό 

συμβούλων, καθώς αφενός έχουν πρόσβαση σε περισσότερους 

συμβουλευόμενους (Suler, 2011), αφετέρου επωφελούνται οικονομικά στην 

περίπτωση που διαθέτουν μόνο διαδικτυακό περιβάλλον παροχής 

συμβουλευτικής, γεγονός που μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, εν συγκρίσει με τη 

διατήρηση ενός γραφείου (Kraus, 2011a). 

Ένα ακόμη γνώρισμα, που συνιστά πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως 

Συμβουλευτικής, αποτελεί το γεγονός ότι το υλικό των συμβουλευτικών 

συναντήσεων χαρακτηρίζεται από μονιμότητα, καθώς τα γραπτά μηνύματα 

(κυρίως τα e-mail) παραμένουν αποθηκευμένα  (Murphy & Mitchell, 1998 ; 

Suler, 2011). Ο λόγος συνίσταται στο ότι και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη μπορούν 

ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν σε ό,τι έχει συζητηθεί, να παραπέμψουν σε 

κάποια προηγούμενη συζήτηση, αλλά και σε πληροφορίες, υλικό και πόρους που 

παράχθηκαν ή ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής 

συνάντησης (Suler, 2011). Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μία δυνατότητα 
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ολιστικής προσέγγισης της διαδικασίας, οποιαδήποτε στιγμή, και συνεπώς 

δύναται ο επαναπροσδιορισμός αυτής, με στόχο την καλύτερα διαμορφωμένη 

επικοινωνία (Mallen, Vogel & Rochlen, 2005). Προς τα παραπάνω, φαίνεται να 

συμφωνεί και ο Barak (1999), που υποστηρίζει ότι το να ανατρέχει ο σύμβουλος 

στα e-mail μπορεί να είναι βοηθητικό για αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

θεραπευτικών συναντήσεων. 

Επιπλέον, οι σύμβουλοι μπορούν εύκολα να προωθήσουν υλικό και 

πληροφορίες στους συμβουλευόμενους, ενώ γενικότερα η παρακολούθηση 

γίνεται ευκολότερη και υπάρχει ευελιξία στο χρόνο. Ακόμη, η συμβουλευτική 

από απόσταση μπορεί να προσφέρει στους συμβούλους περισσότερη άνεση στη 

δουλειά τους, μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμά τους και λιγότερες 

ακυρώσεις συνεδριών (Bischoff, 2004), ενώ παράλληλα δύναται να προάγει την 

ενεργό έρευνα από πλευράς συμβουλευόμενων για την αναζήτηση 

πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων, να μειώσει την ανισορροπία ισχύος 

που υπάρχει στην «παραδοσιακή» Συμβουλευτική και να αξιοποιήσει τον 

αναστοχασμό του συμβουλευόμενου κατά την πράξη γραφής των μηνυμάτων 

(Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007).  

Συνοπτικά, διευκολυντικοί παράγοντες της εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής 

αποτελούν, η μείωση του χρόνου μετακίνησης και αναμονής των χρηστών 

(Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007), η άνεση (Barak, 1999), η αυξημένη ευελιξία στις 

υπηρεσίες (Suler, 2000), τα χαμηλότερα κόστη, η άμεση πρόσβαση στις 

καταγραφές των συναντήσεων (Chester & Glass, 2006 ; Βλαχάκη & Σγουράκη, 

2007), αλλά και η μειωμένη άμυνα από τον συμβουλευόμενο λόγω της σχετικής 

ανωνυμίας της διαδικασίας, ή τουλάχιστον της μεγαλύτερης αίσθησης 

διατήρησης του απορρήτου και της ανωνυμίας (Young, 2005 ; Salleh, Hamzah, 

Nordin, Ghavifekr & Joorabchi, 2015). Ωστόσο, σχετικά με το τελευταίο 

χαρακτηριστικό, επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία διεξαγωγής μιας εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικής συνεδρίας πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όσα 

λέγονται δεν διαφοροποιούνται λόγω της φύσης της όλης διαδικασίας με την 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Δηλαδή, όλα όσα αναφέρει ο συμβουλευόμενος 

από απόσταση, δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που θα ανέφερε και στην 

πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση (Tyler & Guth, 2003). 
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Από την άλλη πλευρά, τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως 

Συμβουλευτικής, αναφέρονται κυρίως στην έλλειψη οπτικής επαφής με τον 

συμβουλευόμενο και κατ’ επέκταση η έλλειψη της μη πρόσληψης στοιχείων της 

μη λεκτικής επικοινωνίας (Richards & Vigano, 2013). Με αυτόν τον τρόπο, η 

συμβουλευτική διαδικασία δεν θεωρείται πλήρως επιτυχής, καθώς η έλλειψη 

αυτή δυσχεραίνει την επικοινωνία ανάμεσα στον σύμβουλο και τον 

συμβουλευόμενο (Barak, 1999). Ομοίως, ορισμένοι σύμβουλοι, ενώ αποδέχονται 

την εξ αποστάσεως Συμβουλευτική ως πρακτική, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει δυσκολία στη συγκρότηση μιας ισχυρής θεραπευτικής σχέσης λόγω της 

απουσίας της μη λεκτικής επικοινωνίας και των μη λεκτικών μηνυμάτων που 

υπάρχουν στην «παραδοσιακή» συμβουλευτική συνάντηση (Zamani, Nasir & 

Yusooff, 2010 ; Suler, 2011). Στο σημείο αυτό, οφείλει να επισημανθεί ότι το 

επιχείρημα αυτό, αφορά κυρίως μορφές εξ αποστάσεως συμβουλευτικής που 

δεν επιτρέπουν την οπτική επαφή και συνεπώς εξαιρούνται μορφές κατά τις 

οποίες αξιοποιείται η κάμερα, όπως η τηλεδιάσκεψη. 

Εκτός, όμως, από τη μη λεκτική επικοινωνία, μπορεί να επηρεαστεί εξίσου 

σημαντικά και η λεκτική επικοινωνία, καθώς είτε δύναται να ανακύψουν πιθανά 

προβλήματα παρανόησης κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία και συνεπώς της 

διαμόρφωσης μιας λανθασμένης διάγνωσης (Beel & Court, 2000), είτε η 

παρεμβολή διαφόρων εξωτερικών ερεθισμάτων να διασπάσει την προσοχή των 

εμπλεκομένων (Σαβρανίδης, Παλαιολόγου & Γερωνυμάκη, 2003). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που δύναται να επιφέρει δυσκολίες και 

προβλήματα σε μία εξ αποστάσεως συμβουλευτική συνεδρία αποτελεί ο 

κίνδυνος κλοπής ή κοινοποίησης στοιχείων και πληροφοριών από διαδικτυακές 

επιθέσεις (Mallen, Vogel & Rochlen, 2005). Έτσι, δεν μπορεί να διασφαλιστεί 

απόλυτα το απόρρητο λόγω διαφόρων πράξεων υποκλοπής και αλλοίωσης 

δεδομένων (Σαβρανίδης, Παλαιολόγου & Γερωνυμάκη, 2003). Επιπλέον, η 

προώθηση της κοινωνικής απομόνωσης (Barak, 1999), η έκθεση ευάλωτων 

ομάδων στο διαδίκτυο (Finn & Banach, 2000), η δυσκολία διεξαγωγής της 

αξιολόγησης, η δυσχέρεια έγκαιρης ανταπόκρισης του Συμβούλου, η δυσκολία 

ορισμού της επόμενης συνάντησης (Σαβρανίδης, Παλαιολόγου & Γερωνυμάκη, 

2003), αλλά και η δυσκολία παραπομπής του συμβουλευόμενου (Finfgeld, 1999 ; 

Yager, 2001 ; Finn, 2002), αποτελούν εξίσου σημαντικά ζητήματα που 
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εκλαμβάνονται ως μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής. Τέλος, 

πιθανά τεχνικά προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, της ταχύτητας σύνδεσης 

(Σαβρανίδης, Παλαιολόγου & Γερωνυμάκη, 2003), αλλά και η έλλειψη 

συμβατότητας του λογισμικού και του υλικού μπορεί να λειτουργήσουν 

ανασταλτικά στην ομαλή διεξαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα, τα τεχνικά προβλήματα όχι μόνο αποθαρρύνουν τον σύμβουλο, 

αλλά δημιουργούν σοβαρό εμπόδιο, εάν οι ανησυχίες του ωφελούμενου ήταν 

σοβαρές και άμεσης προσοχής (Haberstroh, Parr, Bradley, Morgan-Fleming & 

Gee, 2008). Συνεπώς, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως έχει 

να προσφέρει σημαντικά οφέλη, αλλά παράλληλα εμπεριέχει και κινδύνους για 

τους οποίους οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι. 

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνεται ο κίνδυνος του να επικοινωνεί ο 

Σύμβουλος με συμβουλευόμενους που φέρουν παθολογικές συμπεριφορές και 

κυρίως με άτομα που παρουσιάζουν αυτοκτονικές τάσεις και ιδεασμούς (Barak, 

2004). Επομένως, ορισμένες καταστάσεις στις οποίες δεν ενδείκνυται η εξ 

αποστάσεως Συμβουλευτική περιλαμβάνουν ανθρώπους που σκέφτονται να 

αυτοτραυματιστούν ή να αυτοκτονήσουν, να βλάψουν ή να σκοτώσουν κάποιο 

άλλο άτομο, ανθρώπους που βρίσκονται σε μία κατάσταση που απειλεί τη ζωή 

τους, άτομα με βεβαρημένο ιστορικό, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις και τέλος 

άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ (Kraus, 2011b). 

 

6.3 Απόψεις και Χαρακτηριστικά Συμβουλευόμενων  

Σύμφωνα με έρευνες του πεδίου, παρά το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά των 

συμβουλευόμενων που τείνουν να επιλέγουν ή που αξιοποιούν την εξ 

αποστάσεως συμβουλευτική είναι κοινά, ωστόσο, οι απόψεις τους 

διαφοροποιούνται, πολλές φορές, σε αρκετά σημεία. 

Σχετικά με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των συμβουλευόμενων, η 

έρευνα των Tsan και Day καταδεικνύει ότι τα πιο εξωστρεφή άτομα έχουν μία 

περισσότερο θετική στάση απέναντι στην αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης 

μέσω του διαδικτύου σε σύγκριση με τα περισσότερο εσωστρεφή άτομα. Το 

χαρακτηριστικό αυτό, πιθανώς, να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξωστρεφείς 

χαρακτήρες θεωρούν πως η σχέση που αναπτύσσεται με τον σύμβουλο είναι 

επαρκής και ότι η αλληλεπίδραση που εξασφαλίζεται μέσω του βίντεο, καλύπτει 
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τη φυσική απόσταση που υπάρχει. Αντίθετα, τα εσωστρεφή άτομα 

αντιλαμβάνονται την εξ αποστάσεως Συμβουλευτική ως μία αρκετά στρεσογόνα 

και αγχώδη διαδικασία και είναι αρκετά πιθανό να την απορρίψουν (Tsan & 

Day, 2007). Ακόμη, οι νέοι άνθρωποι που προτιμούν την εξ αποστάσεως 

Συμβουλευτική και υποστήριξη έχουν υψηλότερα επίπεδα δυσχέρειας (distress) 

σε σχέση με αυτούς της δια ζώσης Συμβουλευτικής. Στην περίπτωση αυτή, κύριο 

επιχείρημα αποτελεί ότι το διαδίκτυο συνιστά ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο, στο 

οποίο τα άτομα είναι σε θέση να εκφράσουν ευκολότερα τα συναισθήματά τους 

(Sefi & Hanley, 2012).  

Αναφορικά με τη συμπεριφορά που υιοθετούν οι συμβουλευόμενοι σε μία εξ 

αποστάσεως συμβουλευτική συνεδρία αυτή συνίσταται στις πρακτικές, τα 

κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής τους, καθώς και σε διάφορα στοιχεία που 

δεν τους ικανοποιούν. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα των Wilson, 

Rodda, Lubman, Manning & Yap (2017), οι συμβουλευόμενοι προσανατολίζονται 

στην εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για γενική 

υποστήριξη και παροχή συμβουλών και πληροφοριών. Οι λόγοι προτίμησης τους 

περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, το χαμηλότερο κόστος εν 

συγκρίσει με τις δια ζώσης συμβουλευτικές συνεδρίες, την εύκολη 

προσβασιμότητα και την εμπιστευτικότητα. Έναν ακόμη λόγο για την 

προτίμηση αυτή συνιστά η ανωνυμία, καθώς προστατεύει την κοινωνική εικόνα 

του συμβουλευόμενου, γεγονός που προάγει την ειλικρίνεια και την 

εμπιστοσύνη (Gatti, Brivio & Calciano, 2016). 

Οι Dowling & Rickwood (2013) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η εξ 

αποστάσεως Συμβουλευτική μέσω e-mail φαίνεται να είναι περισσότερο 

αποτελεσματική, καθώς διασφαλίζεται η ανωνυμία (μερικές φορές ακόμη και 

έως το τέλος των συνεδριών), γεγονός που μειώνει την αμηχανία ή το στίγμα 

του να θεαθεί ο συμβουλευόμενος από τον σύμβουλο και ως εκ τούτου νιώθουν 

πιο άνετα κατά τις συνεδρίες. Σε παραπλήσια αποτελέσματα καταλήγει και η 

έρευνα των Gibson & Cartwright (2014), οι οποίοι εξέτασαν την εμπειρία νέων 

για τη Συμβουλευτική μέσω γραπτού κειμένου με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. 

Η έρευνα τους καταλήγει, αρχικά, στο ότι η Συμβουλευτική διεξάγεται σε μία 

συσκευή την οποία γνωρίζουν, τις περισσότερες φορές τη διαθέτουν και την 

έχουν μαζί τους συνεχώς. Αυτό το χαρακτηριστικό, διαμορφώνει, παράλληλα, το 
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αίσθημα ότι οι ίδιοι διατηρούν τον έλεγχο και συνεπώς προάγεται η αυτονομία 

τους, ενώ παράλληλα νιώθουν περισσότερο άνετα να αποκαλύψουν στοιχεία και 

προσωπικές πληροφορίες,  

Η έρευνα των King, Bambling, Lloyd, Gomurra, Smith, Reid & Wegner (2006), 

εστιαζόμενη στα κίνητρα και τις εμπειρίες εφήβων που επιλέγουν την εξ 

αποστάσεως έναντι της δια ζώσης Συμβουλευτικής, καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η παροχή ιδιωτικότητας και ενός συναισθηματικά ασφαλούς περιβάλλοντος, 

συγκροτούν ένα πλαίσιο, όπου οι έφηβοι νιώθουν λιγότερο συναισθηματικά 

εκτεθειμένοι όταν χρησιμοποιούν την εξ αποστάσεως Συμβουλευτική και 

περισσότερο συναισθηματικά ευάλωτοι στη δια ζώσης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

εύρημα αποτελεί η δήλωση των συμβουλευόμενων ότι ένιωσαν καλύτερα στο 

γραπτό περιβάλλον, λόγω της έλλειψης των αρνητικών συναισθημάτων των 

συμβούλων (κριτική ή οκνηρία), γεγονός που διαμορφώνει το προαναφερόμενο 

συναισθηματικά ασφαλέστερο περιβάλλον.  

Στα αρνητικά της Διαδικτυακής Συμβουλευτικής, οι συμβουλευόμενοι 

εντάσσουν τον ανεπαρκή χρόνο στη συμβουλευτική συνεδρία, όταν υπάρχει 

προκαθορισμένος χρόνος διάρκειας και ένας εξίσου σημαντικός χρόνος 

αναμονής και καθυστερήσεων. Ακόμη, διαπιστώθηκε ανεπαρκής διαθεσιμότητα 

ωρών από πλευράς των συμβούλων, με αποτέλεσμα, όλα τα παραπάνω, να 

διαμορφώνουν το αίσθημα της βιασύνης και συνεπώς οι συμβουλευόμενοι να 

μην νιώθουν ότι εκτιμούνται (King, Bambling, Lloyd, Gomurra, Smith, Reid & 

Wegner, 2006). Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η ικανότητα των συμβούλων 

αποτελεί την σημαντικότερη προϋπόθεση για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2010). Ομοίως, ορισμένα παράπονα 

συμβουλευόμενων που διερευνήθηκαν από τους Stommel & Van Der Houwen 

(2014) αναφέρονται στο γεγονός ότι οι σύμβουλοι δεν λαμβάνουν πάντα την 

ευθύνη για τα παράπονα των συμβουλευόμενων, ενώ επισημαίνεται ότι τα 

ποσοστά εγκατάλειψης, ίσως, να μειώνονταν, εάν οι σύμβουλοι 

αποδεχόντουσαν –έστω μερικώς– την ευθύνη αυτή. Προκειμένου, λοιπόν, να 

μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης προτείνεται, η ξεκάθαρη αναγνώριση των 

επαγγελματιών και των προσόντων τους, καθώς και η εκ των προτέρων 

αναφορά στο μέσο (medium) της Συμβουλευτικής και των συνεπειών αυτού 

στην αλληλεπίδραση. 
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Συνοψίζοντας και συνθέτοντας τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

που παρατέθηκαν στα παραπάνω τέσσερα κεφάλαια, θεωρούμε πως μπορούμε 

να διαμορφώσουμε μία σχετικά πλήρη αποτύπωση των θεωρητικών 

ερεισμάτων του προγράμματος που σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και 

αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

Αρχικά, η έννοια της δια βίου μάθησης, πέρα από τη θεσμοθετημένη 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, υποδηλώνει τη διαρκή εμπλοκή του 

ατόμου σε μαθησιακές δραστηριότητες με σκοπό την προσωπική του ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, μία συναφής και παράλληλα 

διακριτή έννοια σε σχέση με τη δια βίου μάθηση, εστιάζει στους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους που φέρουν όχι μόνο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά και 

συγκεκριμένες ανάγκες. Παράλληλα, η έννοια της διαπεριβαλλοντικής μάθησης 

δίνοντας έμφαση στη «χωρική» διάσταση, αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως μία 

διαδικασία που δύναται να επιτευχθεί σε πολλαπλά περιβάλλοντα. Με τον 

τρόπο αυτό αναδεικνύεται το τυπικό, μη τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης, 

διάκριση η οποία αντιστοιχεί στις επιμέρους μορφές μάθησης και συγκεκριμένα 

την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση. Αναφορικά με το πρόγραμμα της 

έρευνας, διαφαίνεται ότι εμπίπτει στο παραπάνω πλαίσιο, καθώς αποτελεί ένα 

μαθησιακό πρόγραμμα με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων, αποσκοπώντας τόσο στην 

επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ανάπτυξη εν γένει. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το πρόγραμμα βασίστηκε στη 

κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία της «πλαισιωμένης» μάθησης (“situated 

learning”) της Lave (1988), η οποία αντλεί τα ερείσματά της από την κοινωνικο-

πολιτισμική θεωρία μάθησης του Vygotsky. Λόγω της φύσης του προγράμματος, 

όντας ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, η συγκεκριμένη θεωρία αποτέλεσε, 

σύμφωνα με την άποψη του γράφοντος, την περισσότερο ενδεδειγμένη θεωρία 

για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, όπως σημειώθηκε και νωρίτερα, η πλαισιωμένη 

μάθηση συνδέεται στενά με την έννοια της «κοινότητας πρακτικής», 

αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

γεγονός το οποίο συνέβαλε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
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προγράμματος. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν, εκτός από ατομικές, 

και ομαδικές δραστηριότητες και συζητήσεις, με στόχο την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων και την ανταλλαγή εμπειριών, 

πληροφοριών και βιωμάτων. Επιπλέον, ο ρόλος του εκπαιδευτή-συμβούλου 

είναι διευκολυντικός, συντονιστικός και εμψυχωτικός, ενώ η διαδικασία αυτή 

καθεαυτή περιγράφεται με την παροχή υποστηρικτικών ερεθισμάτων και όχι 

έτοιμων πληροφοριών-βοήθειας. Δεύτερον, η θεωρία προσεγγίζει τη μάθηση ως 

μία δραστηριότητα που πλαισιώνεται από ένα κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, 

το οποίο λειτουργεί ως πηγή αυθεντικών μαθησιακών εμπειριών. Αντίστοιχα, το 

πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εμπειρικό υπόβαθρο, αλλά και τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, όσο και το ευρύτερο 

κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, επιδιώκει την αξιοποίησή τους για την επίτευξη 

της μάθησης. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό που 

αναπτύχθηκαν, βασίζονται σε πραγματικές και αυθεντικές καταστάσεις, όπως 

για παράδειγμα η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος για συγκεκριμένη θέση 

εργασίας σε εταιρεία/οργανισμό, η αίτηση μεταπτυχιακών σπουδών και η 

σύνταξη αυτοπεριγραφικής έκθεσης για συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, στην καλλιέργεια 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στην ένταξη των νέων δεξιοτήτων σε ευρύτερες 

καταστάσεις και κυρίως σε καθημερινές ρεαλιστικές καταστάσεις. Ο λόγος 

συνίσταται στο ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάκτηση των δεξιοτήτων 

από πλευράς των συμμετεχόντων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της 

σταδιοδρομίας τους μακροπρόθεσμα. 

Όλες οι προαναφερθείσες διαστάσεις, απόρροια της θεωρίας της 

«πλαισιωμένης» μάθησης αποτελούν παραμέτρους που εντάσσονται στο 

επιστημονικό πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (“Instructional Design”). Το 

παρόν πρόγραμμα υιοθετεί τις αξίες-υποθέσεις των θεωριών εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, όπως αυτές προτάθηκαν από τους Smith και Ragan (2005)7 και 

λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που συντελέστηκαν και συνεχίζουν να 

συντελούνται στις συνθήκες μάθησης (Van Merriënboer & Stoyanov, 2008), 

                                                           
7 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελ. 26 της παρούσας 
εργασίας. 
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επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό τον εναργέστερο και αποτελεσματικότερο 

σχεδιασμό του. Συνεπώς, επιχειρώντας τη σύνδεση της θεωρίας της 

«πλαισιωμένης» μάθησης με τις επιμέρους θεωρίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο 4C/ID των Van Merriënboer & Kirschner (2002 ; 

2007) αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και συναφή, εν αναφορά προς τον 

σκοπό του προγράμματος, μοντέλα. Η συνάφειά του με το πρόγραμμα 

διαμορφώνεται από την αξιοποίηση αυθεντικών και ολοκληρωμένων 

μαθησιακών εμπειριών, τη σύνδεση της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειριών 

με τις μαθησιακές δραστηριότητες, την παροχή νέων ερεθισμάτων για την 

προαγωγή της μάθησης και τέλος την ένταξη πρακτικών ασκήσεων που 

συνδέονται με την καλλιέργεια των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων. Αναφορικά, 

εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό και την υποστήριξη των συμμετεχόντων από 

τον εκπαιδευτή-σύμβουλο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 

συμπεριλαμβάνονται πρακτικές ασκήσεις, τις οποίες οφείλουν να 

ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι. Κατόπιν ολοκλήρωσης αυτών των ασκήσεων, 

αποστέλλονται στον εκπαιδευτή-σύμβουλο, ο οποίος άμεσα παρέχει 

ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες, μέσω των παρατηρήσεων, αλλά και 

των προτάσεων-βελτιώσεων που θα προτείνει. 

Πλαίσιο εφαρμογής της θεωρίας της «πλαισιωμένης μάθησης» και του 

μοντέλου ανάπτυξης προγραμμάτων 4C/ID αποτελεί η πλατφόρμα Google +, μία 

δωρεάν πλατφόρμα δημιουργίας κοινοτήτων. Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

που σχεδιάστηκε επεδίωξε να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και να μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, όπου 

αυτό ήταν εφικτό, λόγω της βραχυπρόθεσμης μορφής του. Επεξηγηματικά, η 

φιλοσοφία και η δομή του προγράμματος προάγει την αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων σε θέματα που τους ενδιαφέρουν (Palloff & Pratt, 2003), με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η απουσία της κοινωνικής διάστασης της 

μαθησιακής διαδικασίας και να προάγεται η διαμόρφωση του αισθήματος του 

«συνανήκειν». Παρόλα αυτά, λόγω της σύντομης διάρκειάς του, οι χρονικές 

απαιτήσεις είναι σχετικά υψηλές, καθώς οι συμμετέχοντες αναμένεται να 

συντάξουν τα εργαλεία αυτοπαρουσίασής τους και να προβούν σε μία 

αναστοχαστική διαδικασία διερεύνησης των δεξιοτήτων τους και της 

προσωπικότητάς τους γενικότερα. Ωστόσο, οφείλει να σημειωθεί, ότι οι χρονικοί 
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και χωρικοί παράμετροι υλοποίησης του προγράμματος κοινοποιήθηκαν στους 

συμμετέχοντες εξ αρχής, προκειμένου να κατανοηθούν οι συνθήκες, να 

περιοριστεί η διαρροή συμμετεχόντων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της 

κοινότητας. 

Αναφορικά με την έννοια της κοινότητας, το πρόγραμμα αποτελεί μία 

μορφή διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής καθώς αποτελεί μία κοινωνική δομή 

του διαδικτύου, στην οποία συμμετέχουν και αναπτύσσουν διαπροσωπικές 

σχέσεις άνθρωποι με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα (Rheingold, 1993 ; 

Preece 2000). Ως κοινότητα, βασίστηκε σε δύο από τις τρεις βασικές αρχές που 

προτείνει η Kim (2000) και συγκεκριμένα στον «σχεδιασμό για την ανάπτυξη 

και την αλλαγή» και τη «δημιουργία και διατήρηση διαύλων 

ανατροφοδότησης». Η πρώτη αρχή περιγράφει τη μέριμνα, από πλευράς 

σχεδιαστή, για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας, κάτι το οποίο συνέβη, 

καθώς από το αρχικό όριο των 30 συμμετεχόντων, ο τελικός αριθμός 

συμμετεχόντων ανέρχεται στους 35. Σχετικά με τη δεύτερη αρχή, μεριμνήθηκε 

κατά τον σχεδιασμό η δημιουργία της ενότητας «Δεν ήξερα ότι… Έμαθα να…» 

στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να σημειώσουν στοιχεία του 

αναστοχασμού τους σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του. Η 

ενότητα αυτή παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων και 

ιδεών από τους συμμετέχοντες, στοιχείο το οποίο και συστηματοποιείται σε 

μεγαλύτερο βαθμό με τη διανομή ερωτηματολογίου διαμορφωτικής 

αξιολόγησης στη μέση του προγράμματος. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η 

αξιολόγηση της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων κατά το ήμισυ του 

προγράμματος σε επίπεδο, θεματικών ενοτήτων, εκπαιδευτή-συμβούλου, 

εκπαιδευτικού υλικού και επίτευξης στόχων, και ο εν δυνάμει 

επαναπροσδιορισμός αυτών, στην περίπτωση δυσλειτουργιών. Η τρίτη αρχή 

που δεν υιοθετείται στο παρόν πρόγραμμα είναι η παροχή αρμοδιοτήτων και 

ρόλων στα μέλη της κοινότητας με σταδιακό τρόπο, αρχή η οποία δεν είναι 

εφικτή να εφαρμοστεί λόγω της βραχυπρόθεσμης διάρκειάς του. Ακόμη, οφείλει 

να σημειωθεί ότι ακολουθήθηκαν έξι από τα εννέα στάδια σχεδιασμού 

διαδικτυακών κοινοτήτων της Kim (2000). Συγκεκριμένα, δεν εφαρμόστηκαν το 

τέταρτο και πέμπτο στάδιο που αναφέρονται στους ρόλους και τη διοικητική 

αρμοδιότητα των μελών της κοινότητας και το δέκατο στάδιο αναφορικά με τη 
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σύσταση υπο-ομάδων. Ομοίως, η σύντομη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και 

η σκοποθεσία του, δεν αποτέλεσαν παράγοντες συμπερίληψης για τα 

συγκεκριμένα στάδια. 

Τέλος, το περιεχόμενο του προγράμματος εμπίπτει στη σκοποθεσία της 

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, η οποία αναφέρεται στην υποβοήθηση του 

ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά (Κασσωτάκης, 2004: 50-51). Στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, η υποβοήθηση των συμμετεχόντων αναφέρεται στην 

προετοιμασία και σύνταξη των εργαλείων αυτοπαρουσίασής τους από τους 

ίδιους και ειδικότερα, του βιογραφικού σημειώματος, της αυτοπεριγραφικής 

έκθεσης, της συνοδευτικής επιστολής και του λογαριασμού τους στο LinkedIn, 

καθώς και στην υποστήριξη τους σε θέματα οργάνωσης και αναζήτησης 

εργασίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποτελεί εξ αποστάσεως μορφή παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως προτείνεται από τους Mallen & Vogel (2005), 

καθώς αναπτύχθηκε σε ψηφιακή πλατφόρμα και αξιοποίησε ψηφιακά εργαλεία 

για την εφαρμογή του. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  

ΜΕΡΟΣ 

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που 

συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, η πρώτη 

υποενότητα περιλαμβάνει τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τα δύο 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες, ενώ η 

δεύτερη υποενότητα τα ποιοτικά δεδομένα των ερωτήσεων ανοικτού τύπου 

των δυο ερωτηματολογίων, καθώς και των δέκα συνεντεύξεων που 

διενεργήθηκαν.  

 

8.1 Αναλύσεις Ποσοτικών Δεδομένων 

Τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στις επόμενες 

υποενότητες αφορούν τα κίνητρα και τα πιθανά εμπόδια συμμετοχής των 

υποκειμένων, καθώς και τους τρεις άξονες αξιολόγησης του προγράμματος. Η 

τρίτη υποενότητα αφορά στις στατιστικές αναλύσεις ανάμεσα στις μεταβλητές 

του προφίλ των συμμετεχόντων και των αξόνων αξιολόγησης, προκειμένου να 

αναδειχθούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ τους. Τέλος, η τέταρτη ενότητα 

ολοκληρώνεται με την εξέταση συσχετισμού των κινήτρων και εμποδίων των 

συμμετεχόντων με τους τρεις άξονες αξιολόγησης του προγράμματος. 

 

8.1.1 Συχνότητες Κινήτρων και Εμποδίων Συμμετεχόντων 

Κατά την εξέταση των κινήτρων συμμετοχής των υποκειμένων του 

προγράμματος διαπιστώνεται πως το σημαντικότερο κίνητρό τους αναφέρεται 

στο γεγονός ότι το πρόγραμμα τους φάνηκε ενδιαφέρον (74,3%). Ακολουθεί η 

χρησιμότητα του προγράμματος (62,9%), ενώ η βελτίωση των εργαλείων 

αυτοπαρουσίασης και η σύσταση του προγράμματος από έναν φίλο/μία φίλη 

συγκέντρωσαν το 51,4%. Επιπλέον, δεκατρείς συμμετέχοντες δήλωσαν πως 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα επειδή θέλουν να μάθουν νέα πράγματα, δώδεκα 

επειδή είναι δωρεάν και οκτώ διότι θεωρούν ότι θα βοηθηθούν στην εύρεση 

κάποιας θέσης εργασίας. Δύο παράγοντες που συνδέονται με την εξ 



110 

 

αποστάσεως μορφή του προγράμματος και που αποτέλεσαν κίνητρα για τους 

συμμετέχοντες αφορούν στην ευελιξία χρόνου (20%) και την έλλειψη 

μετακίνησης σε κάποιο δια ζώσης περιβάλλον. Τέλος, μόλις δύο συμμετέχοντες 

δήλωσαν ως κίνητρο συμμετοχής τους τη γνωριμία με νέους ανθρώπους. 

Κίνητρο Συμμετοχής Ν % 

μου φάνηκε ενδιαφέρον 26 74,3 

θεωρώ ότι είναι χρήσιμο 22 62,9 

μου το πρότεινε ένας φίλος/μία φίλη 18 51,4 

θεωρώ ότι θα βελτιώσω τα εργαλεία αυτοπαρουσίασής μου 18 51,4 

η επιθυμία μου να μάθω νέα πράγματα 13 37,1 

είναι δωρεάν 12 34,3 

θεωρώ ότι θα με βοηθήσει να βρω κάποια θέση εργασίας 8 22,9 

η ευελιξία χρόνου 7 20 

η έλλειψη μετακίνησης λόγω της εξ αποστάσεως μορφής 5 14,3 

θα γνωρίσω νέους ανθρώπους 2 5,7 

Πίνακας 20: Κίνητρα Συμμετοχής Εκπαιδευόμενων στο Πρόγραμμα. 

Αντίστοιχα, κατά τη διερεύνηση των παραγόντων που δύναται να εμποδίσουν 

τους συμμετέχοντες να εμπλακούν στο πρόγραμμα, πρώτο και καθοριστικότερο 

παράγοντα αποτελεί η έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών, όπως η εργασία 

ή/και οι σπουδές (74,3%). Επτά συμμετέχοντες δήλωσαν ως πιθανά εμπόδια 

την έλλειψη κάποιας βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, αλλά και την έλλειψη 

εξοικείωσης με την πλατφόρμα Google+. Έξι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και τρεις στη 

συναναστροφή με άτομα που δεν γνωρίζουν. Τέλος, το 5,7% των υποκειμένων 

δήλωσαν ως πιθανά εμπόδια συμμετοχής τους την ποιότητα και την οργάνωση 

του προγράμματος, αλλά και τη διάρκειά του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 

έλλειψη ενδιαφέροντος δεν επιλέχθηκε από κανέναν συμμετέχοντα. 

Εμπόδιο Συμμετοχής Ν % 

η έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών (π.χ. δουλειά, σπουδές) 26 74,3 

η έλλειψη βεβαίωσης-πιστοποιητικού 7 20 

η έλλειψη εξοικείωσης με την πλατφόρμα Google+ 7 20 

η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (π.χ. παιδιά, 6 17,1 
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γονείς) 

η συναναστροφή μου με άτομα που δεν γνωρίζω 3 8,6 

η ποιότητα και η οργάνωση του προγράμματος 2 5,7 

η διάρκεια του προγράμματος 2 5,7 

η έλλειψη ενδιαφέροντος 0 0 

Πίνακας 21: Εμπόδια Συμμετοχής Εκπαιδευόμενων στο Πρόγραμμα. 

 

8.1.2 Μέσες Τιμές Δηλώσεων Αξιολόγησης 

Το ερωτηματολόγιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης στόχευε στη συγκέντρωση 

δεδομένων αναφορικά με τρεις άξονες και συγκεκριμένα τη δομή του 

προγράμματος, το περιεχόμενο και τον εκπαιδευτή (βλ. Παράρτημα). Οι 

απαντήσεις των υποκειμένων βασίζονται σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, όπου 

το 1 μεταφράζεται ως «Πολύ λίγο», το 2 «Λίγο», το 3 «Ούτε λίγο ούτε πολύ», το 4 

«Πολύ» και το 5 «Πάρα πολύ». Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται το 

πλήθος των απαντήσεων, η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη τιμή, η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση για κάθε μία από τις δηλώσεις αυτές.  

Οφείλει να σημειωθεί ότι από τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα 

(πίνακας 22) προκύπτει ότι οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές των τριών αξόνων 

αξιολόγησης κυμαίνονται από την τιμή 4 έως την τιμή 5 που αντιστοιχούν σε 

πολύ και πάρα πολύ θετική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, οι μέσες τιμές των τριών 

αξόνων βρίσκονται γύρω από την τιμή 4, γεγονός που υποδηλώνει τη θετική 

αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες σε επίπεδο δομής, 

περιεχομένου και εκπαιδευτή. 

Πίνακας 22: Στατιστικοί Δείκτες Αξόνων Αξιολόγησης. 

Ο άξονας της δομής του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους 

που συνδέονται με το μαθησιακό περιβάλλον, τη χρησιμότητα του 

προγράμματος, την ανταπόκριση του προγράμματος στις ανάγκες και τις 

 N Ελάχ. Τιμή Μέγ. Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

Δομή  35 3,67 4,75 4,2095 0,25515 

Περιεχόμενο  35 3,86 4,86 4,3592 0,24097 

Εκπαιδευτής  35 3,75 5,00 4,3048 0,30178 
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προσδοκίες των συμμετεχόντων, αλλά και στον ρυθμό και τις μεθόδους του. 

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 23, η πλειονότητα του δείγματος 

είναι πολύ ικανοποιημένη από τη δομή του προγράμματος, δήλωσε πως οι 

ενότητες είναι ενδιαφέρουσες σε πολύ μεγάλο βαθμό και πως θα ήταν πολύ 

χρήσιμο να το παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές/απόφοιτοι (Μ.Τ.=4,69). 

Ομοίως, το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των συμμετεχόντων σε 

πολύ μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=4,54), ενώ η στοχοθεσία των ενοτήτων ήταν σαφής 

(Μ.Τ.=4,51). Ακόμη, οι συμμετέχοντες του προγράμματος αξιολόγησαν πολύ 

θετικά τη συνάφεια των πληροφοριών με τους προσωπικούς τους στόχους 

(Μ.Τ.=4,49), ενώ σε ένα εξίσου υψηλό και ικανοποιητικό βαθμό το πρόγραμμα 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους (Μ.Τ.=4,46).  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων, το πρόγραμμα τους παρείχε, 

σε μεγάλο βαθμό, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση 

του έργου τους (Μ.Τ.=4,29), ενώ οι ίδιοι δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι τόσο 

από τις μεθόδους διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν (Μ.Τ.=4,14), όσο και από τον 

ρυθμό του προγράμματος (Μ.Τ.= 4,03). Παρόλα αυτά, λιγότερο ικανοποιημένοι 

φαίνεται να είναι από το εξ αποστάσεως περιβάλλον του προγράμματος 

(Μ.Τ.=3,69), αν και στη σχετική δήλωση που διερευνούσε το επίπεδο δυσκολίας 

της πλατφόρμας Google+, οι ίδιοι δήλωσαν πως αυτό συνέβη σε μικρό βαθμό 

(Μ.Τ.=2,31). 

 N Ελάχ. Τιμή Μέγ. Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από 

τη δομή του προγράμματος; 
35 4 5 4,69 0,471 

Οι ενότητες με ενδιαφέρουν. 35 4 5 4,69 0,471 

Το πρόγραμμα θα ήταν χρήσιμο να 

το παρακολουθήσουν και άλλοι 

φοιτητές/απόφοιτοι; 

35 4 5 4,69 0,471 

Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα 

στις προσδοκίες σας;  
35 4 5 4,54 0,505 

Οι στόχοι των ενοτήτων ήταν 

σαφείς. 
35 4 5 4,51 0,507 

Οι πληροφορίες που σας παρείχε 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν 

κατάλληλες/συναφείς με τον 

35 4 5 4,49 0,507 
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Πίνακας 23: Στατιστικοί Δείκτες Αξιολόγησης Δομής του Προγράμματος. 

Ο δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου εξετάζει διαστάσεις που συνδέονται 

με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, την οργάνωση της ύλης και τις 

μαθησιακές δραστηριότητες. Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης του επόμενου 

πίνακα 24, διαπιστώνεται ότι οι μέσες τιμές σε όλες τις δηλώσεις υποδηλώνουν 

θετική και πολύ θετική αξιολόγηση. 

Συγκεκριμένα, την υψηλότερη θετική αξιολόγηση έλαβε η διάσταση που 

αναφέρεται στην αντιστοιχία της ύλης με τους στόχους του προγράμματος 

(Μ.Τ.=4,60), ενώ έπεται η οργάνωση της ύλης με την αντίστοιχη μέση τιμή να 

διαμορφώνεται στο 4,51. Επιπλέον, το θέμα που διαπραγματεύονται οι 

δραστηριότητες ήταν πολύ κατανοητό (Μ.Τ.=4,49) και οι δραστηριότητες με τη 

σειρά τους συνέβαλαν στην κατανόηση του υπό μελέτη θέματος (Μ.Τ.=4,40). 

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος 

(Μ.Τ.=4,20), γεγονός το οποίο ενισχύεται από την μεγάλη ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων για το εκπαιδευτικό υλικό (Μ.Τ.=4,17). Τέλος, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις των υποκειμένων, οι δραστηριότητες κατάφεραν να συνδέσουν τη 

θεωρία με πραγματικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό (Μ.Τ.=4,14).  

στόχο σας; 

Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα 

στις ανάγκες σας; 
35 3 5 4,46 0,561 

Το πρόγραμμα σας παρείχε 

γνώσεις που να μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να 

βελτιώσετε το έργο σας; 

35 3 5 4,29 0,750 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από 

τις μεθόδους διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

35 3 5 4,14 0,648 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από 

τον ρυθμό του προγράμματος; 
35 3 5 4,03 0,707 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από 

το εξ αποστάσεως περιβάλλον του 

προγράμματος; 

35 2 5 3,69 0,932 

Η χρήση του Google+ με 

δυσκολεύει. 
35 1 5 2,31 1,078 
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Πίνακας 24: Στατιστικοί Δείκτες Αξιολόγησης Περιεχομένου του Προγράμματος. 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας περιλαμβάνει τις δηλώσεις που σχετίζονται με 

τον εκπαιδευτή του προγράμματος και συγκεκριμένα με τις δεξιότητες 

οργάνωσης, και παρουσίασης, τον συντονιστικό, εμψυχωτικό και ενθαρρυντικό 

του ρόλο, αλλά και δηλώσεις που αφορούν στη χρήση τεχνικών, μεθόδων και 

εποπτικών μέσων. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 25, όπως και 

στους προηγούμενους δύο άξονες, όλες οι δηλώσεις κυμαίνονται ανάμεσα στις 

τιμές 4 έως 5, με εξαίρεση μία η οποία τείνει προς το 4. 

Δύο διαστάσεις που αξιολογήθηκαν θετικότερα από όλες τις δηλώσεις όλων 

των αξόνων, ήταν η συνέπεια του εκπαιδευτή (Μ.Τ.=4,94) και αντίστοιχα η 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τον εκπαιδευτή του προγράμματος 

(Μ.Τ.=4,77). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως ο εκπαιδευτής 

ενθάρρυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 

 N Ελάχ. Τιμή Μέγ. Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

Η ύλη που καλύφθηκε 

ανταποκρινόταν στους στόχους 

του προγράμματος. 
35 4 5 4,60 0,497 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά 

οργανωμένη. 35 4 5 4,51 0,507 

Το θέμα των δραστηριοτήτων 

ήταν κατανοητό. 35 3 5 4,49 0,702 

Οι δραστηριότητες βοήθησαν 

στην κατανόηση του θέματος. 35 4 5 4,40 0,497 

Το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε βοήθησε 

στην καλύτερη κατανόηση του 

θέματος. 

35 2 5 4,20 0,868 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το εκπαιδευτικό υλικό που 

είχατε διάθεσή σας κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος; 

35 3 5 4,17 0,707 

Οι δραστηριότητες συνέδεαν τη 

θεωρία με πραγματικές 

καταστάσεις. 
35 2 5 4,14 0,974 
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(Μ.Τ.=4,43), παρείχε ανατροφοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες 

(Μ.Τ.=4,37) και ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να θέτουν τις απορίες και τα 

ερωτήματά τους (Μ.Τ.=4,34).  

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους συμμετέχοντες του προγράμματος ήταν τα 

εποικοδομητικά και αναλυτικά σχόλια του εκπαιδευτή (Μ.Τ.=4,26), καθώς και η 

καθοδήγηση που τους παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

(Μ.Τ.=4,23). Ακόμη, ο εκπαιδευτής χρησιμοποιούσε σε μεγάλο βαθμό εποπτικά 

μέσα προς την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας (Μ.Τ.=4,14) και κατάφερε 

να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος (Μ.Τ.=4,11). 

Εξίσου υψηλή θετική αξιολόγηση συγκέντρωσε η οργάνωση και η παρουσίασης 

της ύλης των μαθημάτων, καθώς και η ικανότητα του εκπαιδευτή να αναλύει 

και να παρουσιάζει τις υπό μελέτη έννοιες με απλό και ενδιαφέροντα τρόπο, 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα (Μ.Τ.=4,09). Τέλος, χαμηλότερη μέση τιμή, 

αλλά εξίσου θετικά υψηλή αξιολόγηση διαμορφώνεται στη χρήση τεχνικών 

διδασκαλίας που εμπλουτίζουν το μάθημα (Μ.Τ.=3,89). 

 N Ελάχ. Τιμή Μέγ. Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις 

του (παρουσία στα μαθήματα, 

συνεργασία με εκπαιδευόμενους). 
35 4 5 4,94 0,236 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από 

τον εκπαιδευτή που συμμετείχε 

στο πρόγραμμα; 
35 4 5 4,77 0,426 

Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόμενους 

να συμμετάσχουν. 35 3 5 4,43 0,558 

Παρείχε ανατροφοδότηση στις 

δραστηριότητες. 35 3 5 4,37 0,731 

Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόμενους 

να θέσουν απορίες και 

ερωτήματα. 
35 3 5 4,34 0,684 

Τα σχόλια του ήταν 

εποικοδομητικά και αναλυτικά. 35 2 5 4,26 0,980 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτή. 35 2 5 4,23 0,770 
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Πίνακας 25: Στατιστικοί Δείκτες Αξιολόγησης Εκπαιδευτή του Προγράμματος. 

 

8.1.3 Προφίλ Συμμετεχόντων και Αξιολόγηση 

Επιδιώκοντας τον προσδιορισμού του προφίλ των συμμετεχόντων αναφορικά 

με την αξιολόγηση, προβήκαμε σε έλεγχο συσχέτισης ανάμεσα σε ορισμένες 

μεταβλητές με τους τρεις άξονες αξιολόγησης που αναλύθηκαν παραπάνω. Για 

τον λόγο αυτό διενεργήθηκαν οι αντίστοιχοι στατιστικοί έλεγχοι, ανάλογα με το 

είδος της μεταβλητής, λαμβάνοντας ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το 

0,05 (5%). Στις περιπτώσεις όπου διενεργήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα, 

λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα του κριτηρίου Levene, το οποίο κατ’ επέκταση 

καθόρισε τη λήψη των αντίστοιχων αποτελεσμάτων του t-test. 

Κατά τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στην αξιολόγηση του 

προγράμματος, διαφαίνεται ότι το φύλο δεν αποτέλεσε διαφοροποιητικό 

παράγοντα κατά την αξιολόγηση του προγράμματος, όπως άλλωστε προκύπτει 

από τα δεδομένα του πίνακα 26. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι μέσες τιμές 

αξιολόγησης των τριών αξόνων δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 

τους, ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, ενώ κατά τον έλεγχο t-test το 

επίπεδο σημαντικότητας p είναι μεγαλύτερο του 0,05. 

Χρησιμοποιούσε εποπτικά μέσα 

(PowerPoint, video) με τρόπο που 

να ενισχύουν τη διαδικασία της 

μάθησης. 

35 3 5 4,14 0,810 

Μπόρεσε να διεγείρει το 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

του μαθήματος. 
35 3 5 4,11 0,758 

Οργάνωσε καλά την παρουσίαση 

της ύλης στα μαθήματα. 35 3 5 4,09 0,742 

Ανέλυσε και παρουσίασε τις 

έννοιες με απλό και ενδιαφέροντα 

τρόπο χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα. 

35 3 5 4,09 0,781 

Χρησιμοποιούσε τεχνικές 

διδασκαλίας που εμπλούτιζαν το 

μάθημα. 
35 3 5 3,89 0,676 
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 Φύλο Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Άνδρας 4,2083 0,21570 
-0,012 

Γυναίκα 4,2098 0,26598 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Άνδρας 4,3810 0,30861 
0,240 

Γυναίκα 4,3547 0,23105 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος  

Άνδρας 4,3889 0,47629 
0,507 

Γυναίκα 4,2874 0,26124 

Πίνακας 26: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης-Φύλου. 

Ομοίως, οι μεταβλητές του τόπου και της χώρας διαμονής δεν φαίνεται να 

αποτελούν παράγοντες επιρροής της αξιολόγησης, καθώς οι αντίστοιχες μέσες 

τιμές δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Επεξηγηματικά, η διαμονή των 

συμμετεχόντων σε ημιαστική ή αστική περιοχή και αντίστοιχα στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό δεν συσχετίζονται με την αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς τα 

επίπεδα σημαντικότητας των δύο μεταβλητών είναι μεγαλύτερα του 0,05.  

 Τόπος διαμονής Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Ημιαστική Περιοχή 4,2083 0,24056 
-0,010 

Αστική Περιοχή 4,2097 0,26076 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Ημιαστική Περιοχή 4,2500 0,27042 
-0,962 

Αστική Περιοχή 4,3733 0,23813 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος  

Ημιαστική Περιοχή 4,1042 0,10486 
-1,434 

Αστική Περιοχή 4,3306 0,30993 

Πίνακας 27: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Τόπου Διαμονής. 

 Χώρα διαμονής Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Ελλάδα 4,2083 0,26522 
-0,089 

Εξωτερικό 4,2222 0,12729 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Ελλάδα 4,3527 0,24065 
-0,516 

Εξωτερικό 4,4286 0,28571 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος  

Ελλάδα 4,2943 0,29858 
-0,666 

Εξωτερικό 4,4167 0,38188 

Πίνακας 28: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Χώρας Διαμονής. 

Διερευνώντας την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στους τρεις άξονες αξιολόγησης 

και την κατάσταση απασχόλησης, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη εργασίας ή 

ανεργίας δεν επηρεάζει την κρίση των υποκειμένων (p>0.05). Παράλληλα, η 

προηγούμενη συμμετοχή σε εξ αποστάσεως προγράμματα, ομοίως, δεν φαίνεται 

να συσχετίζεται με την αξιολόγηση του προγράμματος (p>0.05). 
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 Κατάσταση απασχόλησης Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Εργαζόμενος/η 4,2222 0,20809 
0,299 

Άνεργος/η 4,1961 0,30325 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Εργαζόμενος/η 4,3254 0,25838 
-0,850 

Άνεργος/η 4,3950 0,22320 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος  

Εργαζόμενος/η 4,3333 0,30652 
0,571 

Άνεργος/η 4,2745 0,30300 

Πίνακας 29: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. αξιολόγησης - Κατάστασης Απασχόλησης. 

 Προηγούμενα εξ 

αποστάσεως 

προγράμματα Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Ναι 4,2870 0,24689 
1,059 

Όχι 4,1827 0,25714 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Ναι 4,4444 0,28071 
1,241 

Όχι 4,3297 0,22413 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος  

Ναι 4,4352 0,32215 
1,534 

Όχι 4,2596 0,28706 

Πίνακας 30: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης -Προηγούμενα Προγράμματα. 

Στο πλαίσιο ελέγχου συσχέτισης των μεταβλητών κρίθηκε σκόπιμη η 

διερεύνηση της επίδρασης που μπορεί να ασκεί η προηγούμενη επίσκεψη σε 

δομή συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου στην αξιολόγηση του προγράμματος. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 31, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων 

φαίνεται να μην διαφοροποιείται με βάση την εν λόγω μεταβλητή, καθώς κατά 

τον έλεγχο t-test η τιμή του p-value ήταν μεγαλύτερη του 0,05. 

 Προηγούμενη επίσκεψη 

Δομής Συμβουλευτικής  Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Ναι 4,2857 0,31497 
0,880 

Όχι 4,1905 0,24094 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Ναι 4,5102 0,29574 
1,926 

Όχι 4,3214 0,21517 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος  

Ναι 4,4405 0,33234 
1,346 

Όχι 4,2708 0,29012 

Πίνακας 31: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Προηγούμενης Επίσκεψης 
Συμβουλευτικής Δομής. 

Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων, διενεργήθηκε ο 

στατιστικός έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), προκειμένου να ελεγχθεί 
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κατά πόσο επηρεάζονται οι τρεις άξονες αξιολόγησης με την εν λόγω μεταβλητή. 

Τα δεδομένα του πίνακα 32 καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών καθώς η τιμή του p-value είναι 

μεγαλύτερη του 0,05. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαφαίνεται από τις μέσες τιμές 

του πίνακα 32 είναι ότι σε επίπεδο δομής προγράμματος, καθώς αυξάνεται το 

επίπεδο σπουδών, αυξάνεται θετικότερα και η αξιολόγηση του προγράμματος 

σε επίπεδο δομής. Αναφορικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, ομοίως 

ακολουθείται μία αυξητική τάση στην αξιολόγησή του, καθώς αυξάνεται το 

επίπεδο σπουδών, με εξαίρεση την περίπτωση των κατόχων Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης που το αξιολογούν λιγότερο θετικά. Τέλος, όπως και 

στην περίπτωση της δομής του προγράμματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτή 

του προγράμματος παρουσιάζει μία ανοδική τάση ανά επίπεδο σπουδών των 

συμμετεχόντων. 

 Επίπεδο σπουδών Mean F 

 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 4,0729 

1,954 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 4,2167 

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 4,2333 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  4,2500 

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ 4,7500 

 

Μ.Ο. 
Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 4,3036 

1,116 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 4,3143 

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 4,4429 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  4,3095 

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ 4,7143 

 

Μ.Ο. 
Εκπαιδευτή 
Προγράμματος 

Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 4,1563 

1,942 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 4,2000 

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 4,4250 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  4,4167 

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ 4,6667 

Πίνακας 32: Αποτελέσματα Ανάλυσης Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης Αξιολόγησης - 
Επιπέδου Σπουδών. 

Μία περισσότερο εναργέστερη απεικόνιση των παραπάνω παρουσιάζονται 

μέσω των ακόλουθων τριών ιστογραμμάτων που οπτικοποιούν τη συσχέτιση 

του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων με τους τρεις άξονες αξιολόγησης.  
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Ιστόγραμμα 1: Μ.Ο. Δομή Προγράμματος και Επιπέδου Σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστόγραμμα 2: Μ.Ο. Περιεχομένου Προγράμματος και Επιπέδου Σπουδών. 
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Ιστόγραμμα 3: Μ.Ο. Εκπαιδευτή Προγράμματος και Επιπέδου Σπουδών. 

Αντίστοιχα, για τον έλεγχο της επίδρασης του αντικειμένου σπουδών των 

συμμετεχόντων στους τρεις άξονες αξιολόγησης, διενεργήθηκε ο στατιστικός 

έλεγχος ANOVA. Τα δεδομένα του πίνακα 33 καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (p>0,05). 

 Αντικείμενο σπουδών Mean F 

 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Φιλοσοφική Σχολή 4,1373 

4,537 

Θεολογική Σχολή 4,6667 

Παιδαγωγική Σχολή 4,3788 

Πολυτεχνική Σχολή 4,0000 

Σχολή Θετικών Επιστημών 4,1667 

 

Μ.Ο. 
Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Φιλοσοφική Σχολή 4,3866 

1,894 

Θεολογική Σχολή 4,5714 

Παιδαγωγική Σχολή 4,4156 

Πολυτεχνική Σχολή 4,1143 

Σχολή Θετικών Επιστημών 4,2857 

 

Μ.Ο. 
Εκπαιδευτή 
Προγράμματος 

Φιλοσοφική Σχολή 4,3088 

1,614 

Θεολογική Σχολή 4,8333 

Παιδαγωγική Σχολή 4,3561 

Πολυτεχνική Σχολή 4,1333 

Σχολή Θετικών Επιστημών 4,0000 

Πίνακας 33: Αποτελέσματα Αξιολόγησης - Αντικειμένου Σπουδών. 
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Ιστόγραμμα 4: Μ.Ο. Δομή Προγράμματος και Αντικειμένου Σπουδών. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ιστόγραμμα 5: Μ.Ο. Περιεχόμενο Προγράμματος και Αντικειμένου Σπουδών. 
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Ιστόγραμμα 6: Μ.Ο. Εκπαιδευτή Προγράμματος και Αντικειμένου Σπουδών. 

Τέλος, προκειμένου να υπολογισθούν οι συνάφειες ανάμεσα στις μεταβλητές 

της ηλικίας των συμμετεχόντων και της εξοικείωσής τους με τους Η/Υ σε σχέση 

με τους τρεις άξονες αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας r 

Pearson. Αναφορικά με τις δύο αυτές μεταβλητές παρατηρείται πως δεν 

επηρεάζουν την αξιολογική κρίση των υποκειμένων καθώς, τα αντίστοιχα 

επίπεδα σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο του 0,05 σε όλους τους άξονες 

αξιολόγησης.  

 Μ.Τ. Τ.Α. N 

Ηλικία 26,69 5,603 35 

Μ.Ο. Δομή Προγράμματος 4,2095 0,25515 35 

Μ.Ο. Περιεχόμενο Προγράμματος 4,3592 0,24097 35 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή Προγράμματος 4,3048 0,30178 35 

Πίνακας 34: Περιγραφικά Στοιχεία Αξιολόγησης - Ηλικίας. 

 

Ηλικία 

Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 

Ηλικία 1 0,130 -0,014 0,283 
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Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 
0,130 1 0,631** 0,406* 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 
-0,014 0,631** 1 0,458** 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 
0,283 0,406* 0,458** 1 

*p<0,05, **p<0,01 

Πίνακας 35: Αποτελέσματα Δείκτη Συνάφειας Ηλικίας - Αξιολόγησης. 

Πίνακας 36: Περιγραφικά Στοιχεία Αξιολόγησης - Εξοικείωσης με Η/Υ. 

Παρόλα αυτά, από τα δεδομένα του πίνακα 37, προκύπτει παράλληλα η 

συσχέτιση μεταξύ όλων των αξόνων αξιολόγησης. Αυτό το οποίο παρατηρείται 

είναι ότι ο άξονας αξιολόγησης της δομής του προγράμματος συσχετίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με τον εκπαιδευτή του προγράμματος (p<0,05), αλλά σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό με το περιεχόμενο του προγράμματος (p<0,01). Συνεπώς, 

διαπιστώνεται ότι η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος αποτελούν δύο 

στενά συνυφασμένους άξονες με σχεδόν απόλυτη συνάφεια συσχέτισης, διότι, 

προφανώς το περιεχόμενο ενός προγράμματος διαμορφώνεται από τη δομή του 

προγράμματος και αντιστρόφως. 

 

Εξοικείωση 

με τον Η/Υ 

Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 

Μ.Ο. 

Περιεχόμενο 

Προγράμματος 

Μ.Ο. 

Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 

Πως θα κρίνατε την 

εξοικείωσή σας με 

τον Η/Υ; 

1 0,019 -0,061 -0,197 

Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 
0,019 1 0,631** 0,406* 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 
-0,061 0,631** 1 0,458** 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 
-0,197 0,406* 0,458** 1 

*p<0,05, **p<0,01 

Πίνακας 37: Αποτελέσματα Δείκτη Συνάφειας Αξιολόγησης - Εξοικείωσης με Η/Υ. 

 Μ.Τ. Τ.Α. N 

Πως θα κρίνατε την εξοικείωσή σας με τον Η/Υ; 2,40 0,914 35 

Μ.Ο. Δομή Προγράμματος 4,2095 0,25515 35 

Μ.Ο. Περιεχόμενο Προγράμματος 4,3592 0,24097 35 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή Προγράμματος 4,3048 0,30178 35 
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8.1.4 Κίνητρα-Εμπόδια Συμμετοχής και Αξιολόγηση 

Κατά τον έλεγχο συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές που αναφέρονται στα 

κίνητρα συμμετοχής των υποκειμένων της έρευνας διαπιστώθηκε, πως 

ορισμένα από αυτά φέρουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους άξονες 

αξιολόγησης του προγράμματος.  

Αρχικά, τα κίνητρα τα οποία δεν συσχετίζονται με την αξιολόγηση του 

προγράμματος περιλαμβάνουν την επιθυμία των ατόμων να μάθουν νέα 

πράγματα, την πιθανή εύρεση εργασίας και το ενδιαφέρον τους για το 

πρόγραμμα. Επιπλέον, το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι δωρεάν και χρήσιμο, 

φαίνεται να μην συσχετίζεται με την αξιολογική κρίση των υποκειμένων. Τέλος, 

η βελτίωση των εργαλείων αυτοπαρουσίασης, η γνωριμία με νέους ανθρώπους 

και η έλλειψη μετακίνησης λόγω τη εξ αποστάσεως μορφής του προγράμματος, 

συνιστούν παράγοντες που δεν συσχετίζονται με την αξιολόγηση της δομής, του 

περιεχομένου και του εκπαιδευτή του προγράμματος. 

Από την άλλη πλευρά, δύο από τα κίνητρα των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα διαπιστώθηκαν πως φέρουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

κάποιον από τους τρεις άξονες αξιολόγησης. Αναφορικά, το γεγονός ότι κάποιος 

φίλος/η των υποκειμένων τους πρότεινε το συγκεκριμένο πρόγραμμα φαίνεται 

πως συσχετίζεται με την αξιολόγηση του περιεχομένου του προγράμματος. 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 38, κατά τον στατιστικό έλεγχο t-test 

ανεξάρτητων δειγμάτων η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας στον άξονα του 

περιεχομένου είναι 0,038 (p <0,05). 

 Μου το πρότεινε ένας φίλος/μία φίλη Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Όχι 4,2451 0,27079 0,797 

 Ναι 4,1759 0,24235 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 
Προγράμματος 

Όχι 4,4454 0,23627 
2,165* 

Ναι 4,2778 0,22170 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 
Προγράμματος 

Όχι 4,3088 0,33041 
0,076 

Ναι 4,3009 0,28171 

*p<0,05 

Πίνακας 38: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Κινήτρου Πρότασης από 
Φίλο/η. 

Το δεύτερο κίνητρο που συσχετίζεται στατιστικά με την αξιολόγηση και 

ειδικότερα με τον πρώτο άξονα που αναφέρεται στη δομή του προγράμματος 
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είναι η ευελιξία χρόνου. Όπως διαφαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα (39), το 

κίνητρο της ευελιξίας χρόνου φέρει υψηλά σημαντική συσχέτιση, καθώς κατά 

τον σχετικό έλεγχο t-test, το αντίστοιχο p-value είναι 0,02 (p <0,05). 

 Η ευελιξία χρόνου Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 

Όχι 4,1458 0,21472 
-3,375* 

Ναι 4,4643 0,25845 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 

Όχι 4,3367 0,24348 
-1,106 

Ναι 4,4490 0,22480 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 

Όχι 4,2768 0,29138 
-1,100 

Ναι 4,4167 0,34021 

*p<0,05 

Πίνακας 39: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Κινήτρου Ευελιξίας. 

Εν συνεχεία, κατά τον έλεγχο συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές που 

αναφέρονται στα πιθανά εμπόδια συμμετοχής των υποκειμένων της έρευνας 

διαπιστώθηκε, πως ορισμένα από αυτά φέρουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τους άξονες αξιολόγησης του προγράμματος.  

Αρχικά, τα εμπόδια που δεν συσχετίζονται με την αξιολόγηση του 

προγράμματος περιλαμβάνουν την έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών, όπως 

η δουλειά και οι σπουδές, καθώς και η έλλειψη κάποιας βεβαίωσης-

πιστοποιητικού. Επιπλέον, η έλλειψη εξοικείωσης με την πλατφόρμα Google+ 

και η διάρκεια του προγράμματος συνιστούν παράγοντες που δεν συσχετίζονται 

με την αξιολόγηση της δομής, του περιεχομένου και του εκπαιδευτή του 

προγράμματος. 

Παρόλα αυτά, τρεις παράγοντες που δύναται να αποτελέσουν εμπόδια 

συμμετοχής των υποκειμένων της έρευνας και που φέρουν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την αξιολόγηση, περιγράφονται παρακάτω. Ο πίνακας 

40 παρουσιάζει τα περιγραφικά στοιχεία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

του στατιστικού ελέγχου t-test ανάμεσα στη μεταβλητή της ποιότητας και της 

οργάνωσης του προγράμματος με τους άξονες αξιολόγησης του προγράμματος. 

Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η εν λόγω μεταβλητή συσχετίζεται μόνο με 

τον δεύτερο άξονα αξιολόγησης που αναφέρεται στο περιεχόμενο του 

προγράμματος, με την αντίστοιχη τιμή p-value να ισούται με 0,03 (p<0,05). 

Συνεπώς, αυτοί που θεωρούσαν ως πιθανό εμπόδιο συμμετοχής τους την 
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ποιότητα και την οργάνωση του Προγράμματος, εν τέλει το αξιολόγησαν 

θετικότερα. 

 Ποιότητα και οργάνωση 

του προγράμματος Μ.Τ. Τ.Α. t 

 Μ.Ο. Δομή 
Προγράμματος 

Όχι 4,2121 0,26277 
0,241 

Ναι 4,1667 0,00000 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 

Όχι 4,3377 0,22818 
-2,274* 

Ναι 4,7143 0,20203 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 

Όχι 4,2904 0,30485 
-1,149 

Ναι 4,5417 0,05893 

*p<0,05 

Πίνακας 40: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Ποιότητας-Οργάνωσης του 
Προγράμματος. 

Ο δεύτερος παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει πιθανό εμπόδιο συμμετοχής 

των υποκειμένων και που συσχετίζεται με άξονα της αξιολόγησης είναι η 

έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, κατά τον 

στατιστικό έλεγχο t-test η τιμή του p-value στην αξιολόγηση της δομής του 

προγράμματος είναι 0,016 (p<0,05), γεγονός που υποδηλώνει τη στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επεξηγηματικά, οι συμμετέχοντες 

που θεώρησαν ως πιθανό εμπόδιο συμμετοχής τους την έλλειψη χρόνου λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων, αξιολόγησαν θετικότερα τη δομή του 

προγράμματος. 

 Έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων (π.χ. παιδιά, γονείς) Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 

Όχι 4,2557 0,24694 
2,538* 

Ναι 3,9861 0,17010 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 

Όχι 4,3892 0,20524 
1,659 

Ναι 4,2143 0,35857 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 

Όχι 4,3190 0,31660 
0,606 

Ναι 4,2361 0,22618 

*p<0,05 

Πίνακας 41: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Έλλειψης Χρόνου λόγω 
Οικογενειακών Υποχρεώσεων. 

Τέλος, η συναναστροφή των συμμετεχόντων της έρευνας με μη γνώριμα 

άτομα αποτέλεσε τον τελευταίο παράγοντα που συσχετίζεται με την αξιολόγηση 

του προγράμματος. Συγκεκριμένα, από πίνακα 42 διαπιστώνεται ότι η 

συγκεκριμένη μεταβλητή επηρεάζει την αξιολόγηση του τρίτου άξονα που 
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αναφέρεται στον εκπαιδευτή του προγράμματος, καθώς η αντίστοιχη τιμή του 

p-value είναι 0,017 (p <0,05). Μία πιθανή ερμηνεία συνίσταται στην έμφαση που 

δίνουν τα άτομα αυτά στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και ότι καθώς ο 

εκπαιδευτής ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους, τον αξιολόγησαν θετικότερα. 

 Συναναστροφή με 

άτομα που δεν γνωρίζω Μ.Τ. Τ.Α. t 

Μ.Ο. Δομή 

Προγράμματος 

Όχι 4,1953 0,25454 
-1,079 

Ναι 4,3611 0,25459 

Μ.Ο. Περιεχόμενο 

Προγράμματος 

Όχι 4,3616 0,24606 
0,192 

Ναι 4,3333 0,21822 

Μ.Ο. Εκπαιδευτή 

Προγράμματος 

Όχι 4,2682 0,27167 
-2,516* 

Ναι 4,6944 0,39382 

*p<0,05 

Πίνακας 42: Αποτελέσματα Σύγκρισης Μ.Ο. Αξιολόγησης - Συναναστροφής με μη 
Γνώριμα Άτομα. 
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8.2 Αναλύσεις Ποιοτικών Δεδομένων 

Η παρούσα υποενότητα περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο εντάσσονται τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των ανοικτού τύπου ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες, ενώ το δεύτερο τα 

δεδομένα που προέκυψαν από τις απομαγνητοφωνήσεις των δέκα ημι-

δομημένων συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν.  

 

8.2.1 Ποιοτικά Δεδομένα Ερωτηματολογίου 

Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, τα υποκείμενα της έρευνας 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου οι οποίες 

εξέταζαν τα θετικά στοιχεία του προγράμματος, τα αρνητικά, αλλά και τις 

προτάσεις τους για τη βελτίωση ή/και τον εμπλουτισμό του μελλοντικά. Για 

κάθε μία από τις ερωτήσεις διαμορφώθηκε ένα επαγωγικό σύστημα 

κατηγοριών, το οποίο παρουσιάζεται σε πίνακες πριν από την εκάστοτε 

ανάλυσή του. 

 

8.2.1.1 Θετικά Στοιχεία Προγράμματος 

Αναφορικά με τα θετικά στοιχεία που εντόπισαν οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα, προκύπτει μία ταξινόμηση επτά κατηγοριών, η οποία συνοπτικά 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Κωδικοί Κατηγορίες και Υποκατηγορίες 

1 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Υλικού 

1.1 Πλήρες 

1.2 Οργανωμένο 

1.3 Ποιοτικό 

1.4 Χρήσιμο 

1.5 Εύληπτο 

1.6 Πολυμεσικό 

2 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτή 

2.1 Συνεπής και υπεύθυνος 

2.2 Ενθαρρυντικός 

2.3 Άμεση ανταπόκριση 
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2.4 Παρείχε ανατροφοδότηση 

2.5 Συνεχής παρουσία στην κοινότητα 

3 Χαρακτηριστικά Εξ Αποστάσεως Μορφής Προγράμματος 

3.1 Χρονική ευελιξία 

3.2 Χωρική ευελιξία 

3.3 Άτυπη διάσταση του προγράμματος 

4 Οργάνωση Προγράμματος 

4.1 Δομή προγράμματος 

4.2 Σαφείς οδηγίες 

4.3 Περίοδος υλοποίησης 

5 Συνεισφορά Προγράμματος 

5.1 Κοινωνική μάθηση 

5.2 Αναστοχασμός 

5.3 Επίλυση εσφαλμένων αντιλήψεων 

5.4 Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης 

6 Πρακτική Εφαρμογή 

6.1 Σύνδεση θεωρίας και πράξης 

6.2 Προετοιμασία εργαλείων αυτοπαρουσίασης 

7 Χαρακτηριστικά Προγράμματος 

7.1 Δωρεάν 

7.2 Χρήσιμο 

7.3 Ενδιαφέρον 

Πίνακας 43: Σύστημα Κατηγοριών και Υποκατηγοριών Θετικών Στοιχείων 
Προγράμματος. 

Το κατεξοχήν εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και διαστάσεις που συνδέονται με 

αυτό, αξιολογήθηκαν ως θετικά στοιχεία του προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, ιστοσελίδες και 

λοιποί πόροι) ήταν πλήρες, εύληπτο, ποιοτικό και χρήσιμο, ενώ συνδεόταν με τις 

πραγματικές τους ανάγκες, αλλά και τις συνθήκες της ευρύτερης κοινωνίας, 

όπως οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

  «Θετικά σημεία ήταν η πληρότητα των πληροφοριών, οι πρακτικές συμβουλές 

και η σύνδεση με τις ανάγκες μου» (Υ.2)  

 «Το οργανωμένο υλικό, αλλά και ότι ήταν εύχρηστο» (Υ.5) 



131 

 

 «Η χρησιμότητα του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού» (Υ.7)  

 «Μου άρεσε ότι αυτά που κάναμε ήταν αυτά που χρειαζόμουν» (Υ.10) 

 «Τα βίντεο, οι ιστοσελίδες και γενικότερα το υλικό ήταν πολύ καλό!» (Υ.18) 

 «Επαρκές υλικό και κατανοητό ειδικά για τα άτομα που μόλις αποφοίτησαν 

και χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν είτε αίτηση είτε 

βιογραφικό σημείωμα» (Υ.23) 

 «Η θεματολογία και το υλικό είναι συναφή με τις πραγματικές ανάγκες μου και 

τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας» (Υ.29). 

Ο εκπαιδευτής αποτέλεσε τον δεύτερο παράγοντα που αξιολογήθηκε θετικά 

από τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος. Όπως διαπιστώνεται, η 

συνέπεια, η άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα και η συνεχής του παρουσία 

στην κοινότητα, ήταν στοιχεία που οι συμμετέχοντες ξεχώρισαν στο πρόσωπό 

του. Παράλληλα, το γεγονός ότι προωθούσε την αυτενέργεια των μελών της 

ομάδας, παρείχε ανατροφοδότηση και ήταν ενθαρρυντικός, αναφέρονται εξίσου 

θετικά. 

 «Παρουσιαζόταν τις καθορισμένες χρονικές στιγμές, feedback, υπευθυνότητα» 

(Υ.12) 

  «Απάντησε επαρκώς και αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις που μου 

δημιουργήθηκαν σχετικά με τις ενότητες που διερευνήθηκαν» (Υ.13) 

  «Η προσωπική επικοινωνία με τον εκπαιδευτή για το πρακτικό μέρος, οι 

παρατηρήσεις του και οι προτάσεις του ήταν πολύ σημαντικές για μένα» 

(Υ.20) 

 «Ιδιαίτερα υποστηρικτικός και ανεκτικός ο εκπαιδευτής, κατατοπιστικός ως 

προς τις νέες γνώσεις που μας παρείχε!» (Υ.26) 

 «Ο εκπαιδευτής εξαιρετικός, ήταν πραγματικά εκεί! Πανταχού παρών και μας 

εξηγούσε» (Υ.33) 

 «Το γεγονός ότι ο εκπαιδευτής μας παρείχε προκλήσεις και ερεθίσματα για 

συζήτηση και προβληματισμό. Δεν μας έδινε την απάντηση απευθείας, αλλά 

προσπαθούσαμε να την βρούμε μόνοι μας» (Υ.35). 
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Η εξ αποστάσεως μορφή του προγράμματος αποτέλεσε θετική διάσταση 

του προγράμματος, καθώς, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευόμενων, 

παρείχε περιθώρια ευελιξίας, τόσο χρονικά, όσο και σε επίπεδο 

προσβασιμότητας και διαδικασίας. Επεξηγηματικά, οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει 

διαδίκτυο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκονταν. 

Επίσης, το εξ αποστάσεως περιβάλλον τους δημιουργούσε το αίσθημα μιας 

άτυπης διαδικασίας, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο άνετοι κατά την 

επικοινωνία τους. 

 «Το ότι ήταν εξ αποστάσεως με ότι αυτό συνεπάγεται χρονικά και χωρικά» 

(Υ.9) 

 «Ήταν πολύ ευέλικτο γιατί μπορούσα να μπω όποτε μπορούσα» (Υ.16) 

 «Μπορούσα και παρακολουθούσα το τι γινόταν από παντού μέσω του κινητού 

μου» (Υ.22) 

 «Μου άρεσε το άτυπο της όλης διαδικασίας. Μπορούσαμε να μιλάμε άνετα 

μεταξύ μας και με τον εκπαιδευτή, ίσως επειδή ήτα εξ αποστάσεως… δεν ξέρω 

(Υ.30) 

  «Η ευελιξία ώρας ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα» (Υ.34). 

Ακόμη, η οργάνωση του προγράμματος αποτέλεσε ένα θετικό στοιχείο του 

προγράμματος. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στη δομή του προγράμματος, στις 

παρεχόμενες οδηγίες και τη σαφήνειά τους, αλλά και στην ευρύτερη εντύπωση 

που τους δημιουργήθηκε. Θετική κρίθηκε και η περίοδος υλοποίησης του 

προγράμματος κατά την αρχή του έτους, καθώς συνιστά την περίοδο όπου 

ξεκινούν μεταπτυχιακά προγράμματα και ανακοινώνονται περισσότερες θέσεις 

εργασίας. 

 «Η δομή του προγράμματος πολύ καλά οργανωμένη και φυσικά έγινε εύκολα 

κατανοητό το πρόγραμμα και η λειτουργία του» (Υ.4) 

 «Ήξερα από την αρχή τι κάνω, πως το κάνω και πότε. Ήταν πολύ οργανωμένο 

και δεν το πολύ περίμενα είναι η αλήθεια. Είχα ξανασυμμετάσχει σε εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα αλλά δεν υπήρχε ούτε αυτή η οργάνωση…» (Υ.15) 
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 «Υπήρχαν σαφείς οδηγίες από την αρχή» (Υ.24) 

 «Ότι ήταν στην αρχή του έτους ήταν καλό γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει 

προκηρύξεις και προκύπτουν δουλειές» (Υ.31). 

Ορισμένα θετικά στοιχεία που σημειώθηκαν από τους συμμετέχοντες 

αφορούν σε συγκεκριμένα πράγματα που έμαθαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Όπως προκύπτει από τα ακόλουθα πρότυπα, ένας 

συμμετέχοντας συνειδητοποίησε ότι μπορεί να μάθει από τους 

συνεκπαιδευόμενους του μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, ενώ ένας δεύτερος 

θεώρησε πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα την ενότητα όπου καταγράφηκαν 

στοιχεία αναστοχασμού των συμμετεχόντων. Ακόμη, η χρήση του Google +, η 

δεξιότητα σύνταξης ενός βιογραφικού, αλλά και η επίλυση εσφαλμένων 

αντιλήψεων, σημειώθηκαν ως θετικά στοιχεία από τους εκπαιδευόμενους. 

 «Μάθαμε και μεταξύ μας. Στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά έμαθα 

διάφορα πράγματα και από τους υπολοίπους» (Υ.11) 

 «Μου άρεσε η ενότητα "Δεν ήξερα ότι… έμαθα να…", την βρήκα πολύ 

πρωτότυπη» (Υ.25) 

 «Με βοήθησε να λύσω εσφαλμένες αντιλήψεις που είχα (π.χ. ότι κάνω ένα 

βιογραφικό και το στέλνω παντού)» (Υ.27) 

 «Έμαθα πως να κάνω σωστά ένα βιογραφικό και να χειρίζομαι ένα πρόγραμμα 

όπως το Google + καθώς δε το γνώριζα καθόλου» (Υ.32). 

Η έκτη κατηγορία απαντήσεων των συμμετεχόντων αναφέρεται στην 

πρακτική διάσταση του προγράμματος. Όπως διαφαίνεται, οι συμμετέχοντες 

θεώρησαν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήταν σε θέση να εφαρμόσουν στην 

πράξη όλα όσα μάθαιναν, γεγονός που αποτέλεσε το θετικότερο στοιχείο του 

προγράμματος για ορισμένους από αυτούς. 

 «Η πρακτικότητα του θέματος και ότι στο τέλος είχα έτοιμα τα εργαλεία μου» 

(Υ.1) 

 «Μου άρεσε ότι μπορούσα πρακτικά να εφαρμόσω αυτά που μαθαίνω και δεν 

έμεναν στη σφαίρα της θεωρίας» (Υ.3) 
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 «Η πρακτική διάσταση του προγράμματος είναι το θετικότερο στοιχείο» 

(Υ.14). 

Τέλος, η μη ύπαρξη κάποιου αντιτίμου συμμετοχής στο πρόγραμμα ήταν 

κάτι θετικό για τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι τα τρία υποκείμενα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη διάσταση, 

δηλώνουν την ίδια στιγμή την ωφελιμότητα του προγράμματος. 

 «Ήταν δωρεάν και ωφέλιμο» (Υ.3) 

 «Ήταν δωρεάν, ενδιαφέρον και χρήσιμο για εμένα» (Υ.6) 

  «Ήταν δωρεάν και κάτι που χρειάζομαι» (Υ.32). 

 

8.2.1.2 Αρνητικά Στοιχεία Προγράμματος 

Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος κλήθηκαν να εκφράσουν τα 

αρνητικά στοιχεία του προγράμματος, τα οποία, σύμφωνα με το επαγωγικό 

σύστημα κατηγοριών, συγκρότησαν οκτώ κατηγορίες. Στο σημείο αυτό, αξίζει 

να αναφερθεί ότι έντεκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν εντόπισαν κάποιο 

αρνητικό στοιχείο στο πρόγραμμα. 

Κωδικοί Κατηγορίες και Υποκατηγορίες 

1 Πλατφόρμα Κοινότητας 

1.1 Δυσκολία περιβάλλοντος 

1.2 Ειδοποιήσεις πλατφόρμας 

2 Περιορισμένος Χρόνος 

2.1 Ανεπαρκής επικοινωνία 

2.2 Δυσκολία στη σύνταξη των εργαλείων 

3 Ελλιπής Αλληλεπίδραση Συμμετεχόντων 

3.1 Αίσθημα ντροπής 

3.2 Ανεπαρκής συζήτηση ενοτήτων 

4 Αριθμός Συμμετεχόντων 

4.1 Δυσκολία παρακολούθησης συζητήσεων 

4.2 Εσωστρέφεια συμμετεχόντων 

5 Διάρκεια Προγράμματος 

5.1 Σύντομη διάρκεια 
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6 Αριθμός Εκπαιδευτών 

6.1 Παρουσία ενός εκπαιδευτή 

7 Έλλειψη Ενδιαφέροντος 

7.1 Ορισμένες ενότητες 

7.2 Αίσθημα υποχρέωσης συνεισφοράς στην κοινότητα 

8 Εξ Αποστάσεως Μορφή Προγράμματος 

7.3 Έλλειψη δια ζώσης αλληλεπίδρασης 

Πίνακας 44: Σύστημα Κατηγοριών και Υποκατηγοριών Αρνητικών Στοιχείων 
Προγράμματος. 

Πολλοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην κοινότητα του Google+ ως ένα 

αρνητικό χαρακτηριστικό του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η έλλειψη 

προηγούμενης εμπειρίας και εξοικείωσης με την πλατφόρμα δυσκόλεψε 

ορισμένους συμμετέχοντες σε επίπεδο διεπαφής και περιβάλλοντος. 

Ταυτόχρονα, κάθε φορά που ένας συμμετέχοντας αλληλεπιδρούσε με το 

περιεχόμενο του προγράμματος, όπως για παράδειγμα να απαντήσει σε ένα 

ερώτημα ή να σχολιάσει κάτι το οποίο έγραψε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας, το 

Google+ απέστελνε σχετική ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Ως εκ 

τούτου, τα μέλη της κοινότητας λάμβαναν πολλά e-mail στο πλαίσιο της ημέρας. 

 «Με δυσκόλεψε η πλατφόρμα, γιατί δεν την είχα ξαναχρησιμοποιήσει» (Υ.6) 

 «Δεν υπήρξε κάποιο αρνητικό σημείο, ίσως το εξ αποστάσεως περιβάλλον του 

προγράμματος θα ήθελε μια πολύ πολύ μικρή βελτίωση» (Υ.13) 

 «Το περιβάλλον της πλατφόρμας και οι ειδοποιήσεις του Google +» (Υ.21) 

 «Έπαιρνα πολλές ειδοποιήσεις στο mail μου σχετικά με την κοινότητα» (Υ.28) 

 «Το Google + μπερδεύει λίγο τον χρήστη. Ειδικά τον αρχάριο, όπως εμένα» 

(Υ.31) 

 «Το περιβάλλον της πλατφόρμας και οι ειδοποιήσεις του Google +» (Υ.33) 

 «Η πλατφόρμα του Google+ με δυσκόλεψε να εστιάσω στις εκάστοτε 

ενότητες» (Υ.35). 

Έπεται ο περιορισμένος χρόνος που παρείχε το πρόγραμμα στους 

συμμετέχοντες και ταυτόχρονα οι χρονικές απαιτήσεις του πρακτικού μέρους. 

Τέσσερα μέλη της κοινότητας υποστήριξαν πως αφενός ο ελλιπής χρόνος είχε 
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αντίκτυπο στην ποσότητα και την ποιότητα της αλληλεπίδρασής τους με τους 

υπολοίπους, αφετέρου τους δυσκόλευε στη σύνταξη των εργαλείων 

αυτοπαρουσίασής τους, τα οποία απαιτούσαν χρόνο. 

 «Ο περιορισμένος μου χρόνος δε μου επέτρεψε να προσφέρω κατάλληλες και 

επαρκείς αφορμές για επικοινωνία με τους υπόλοιπους» (Υ.8) 

 «Ενότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας» (Υ.11) 

 «Το πρακτικό μέρος μου έπαιρνε πολύ χρόνο» (Υ.23) 

 «Ο χρόνος για να ετοιμάσω τα εργαλεία μου (βιογραφικό, αυτοπεριγραφική) 

ήταν μεγάλος και δυσκολευόμουν χρονικά. Ίσως να ήταν λίγος ο χρόνος της 

μιας εβδομάδας για την κάθε ενότητα» (Υ.30). 

Η τρίτη κατηγορία αφορά στην έλλειψη αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων σε ορισμένες ενότητες του προγράμματος κυρίως λόγω της 

έλλειψης χρόνου. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι κατά την αρχή του 

προγράμματος η επικοινωνία ήταν περιορισμένη, λόγω της ενδεχόμενης 

ντροπής σε ένα άγνωστο περιβάλλον, όπως αντίστοιχα και η ανταλλαγή 

εμπειριών σε ορισμένες ενότητες. 

 «Στην αρχή οι συμμετέχοντες δεν μιλούσαμε μεταξύ μας, ίσως να 

ντρεπόμασταν;» (Υ.1) 

 «Ελλιπής συζήτηση για ορισμένες ενότητες του προγράμματος από τους 

συμμετέχοντες που ίσως γνώριζαν επαρκώς μια ενότητα» (Υ.8) 

 «Σε ορισμένα θέματα που συζητούσαμε, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή. 

Ίσως να μην υπήρχε επαρκής χρόνος, αλλά και πάλι νομίζω πως η συζήτηση 

είναι ουσιώδης» (Υ.21). 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των υποκειμένων, το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά 

μέλη στην κοινότητα μάθησης αποτέλεσε ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο. 

Ειδικότερα, ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων συνέβαλε στη δυσκολία 

τους για συμμετοχή σε όλες τις συζητήσεις που αναπτύσσονταν κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. 

 «Δεν ήταν εύκολο να συμμετέχω σε όλες τις συζητήσεις γιατί ήταν πολλές» 

(Υ.10) 
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 «Δεν μιλούσες και άνετα με 35 άτομα, μέσα στην κοινότητα...ήταν δύσκολο» 

(Υ.12). 

 «Νομίζω πως τα τριάντα κάτι άτομα ήταν πολλά και δεν ήταν εύκολο να 

παρακολουθείς όλες τις συζητήσεις» (Υ.19). 

Δύο συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη διάρκεια του προγράμματος αρνητικά. 

Αρνητικά, διότι, όπως δηλώνουν, επιθυμούσαν την ένταξη επιπλέον ενοτήτων 

στο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα μία ενότητα για την πρακτική άσκηση. 

 «Η διάρκεια του ήταν μικρή, θα ήθελα περισσότερο χρόνο για να δούμε και 

επιπλέον ενότητες» (Υ.17) 

 «Θα ήθελα επιπλέον ενότητες, όπως για παράδειγμα η Πρακτική Άσκηση. Αλλά 

ο χρόνος ήταν περιορισμένος νομίζω» (Υ.25). 

Ομοίως, δύο από τους συμμετέχοντες ανέφεραν στα αρνητικά του 

προγράμματος την ύπαρξη ενός εκπαιδευτή, αιτιολογώντας τη θέση τους, ότι με 

την ύπαρξη επιπλέον εκπαιδευτών θα ήταν σε θέση να λάβουν και άλλες 

απόψεις επί των θεμάτων, αλλά και ότι θα διευκόλυναν τον υπάρχοντα 

εκπαιδευτή. 

 «Θα ήθελα να εμπλακούν και άλλοι εκπαιδευτές για να έχουμε και μία ακόμη 

άποψη» (Υ.14) 

 «Νομίζω ένας ακόμη εκπαιδευτής θα ήταν καλύτερα και για εμάς, αλλά και για 

τον εκπαιδευτή γιατί θα έχει και εκείνος μεγαλύτερη ευελιξία» (Υ.29). 

Ορισμένα μέλη της κοινότητας δεν ενδιαφέρθηκαν για ορισμένες ενότητες 

του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ένας συμμετέχοντας αναφέρει ότι 

ορισμένες φορές ένιωθε την υποχρέωση να απαντήσει και να συμμετάσχει στις 

συζητήσεις, ακόμη και σε θέματα που δεν τον ενδιέφεραν. 

 Μία ενότητα (αυτή για την αναζήτηση εργασίας) δεν με ενδιέφερε γιατί 

δουλεύω ήδη, οπότε δεν ασχολήθηκα (Υ.5) 

 Δεν με ενδιέφερε η ενότητα του μεταπτυχιακού και ένιωθα ορισμένες φορές 

υποχρεωμένη να απαντήσω σε κάτι που έβλεπα (Υ.34). 

Τέλος, η έλλειψη των δια ζώσης συναντήσεων, λόγω της εξ αποστάσεως 

μορφής του προγράμματος, αξιολογήθηκε αρνητικά από δύο συμμετέχοντες, 
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καθώς δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν και να αλληλεπιδράσουν από κοντά με τα 

υπόλοιπα μέλη. Η μοναδική πηγή οπτικής αναπαράστασης, όπως αναφέρουν, 

ήταν η φωτογραφία ορισμένων μελών στο προφίλ τους. 

  «Δεν υπήρχε δια ζώσης επικοινωνία με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους» (Υ.2) 

 «Δεν είδα (πέρα από τη φωτογραφία ορισμένων) ούτε τον εκπαιδευτή ούτε 

τους υπολοίπους δια ζώσης. Αυτό με άγχωνε ιδιαίτερα στην αρχή, αλλά μετά 

υποχώρησε αυτό το αίσθημα» (Υ.27). 

 

8.2.1.3 Προτάσεις Βελτίωσης Προγράμματος 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων του 

ερωτηματολογίου, τα μέλη της κοινότητας κατέθεσαν ορισμένες προτάσεις 

βελτίωσης και εμπλουτισμού του προγράμματος για τον μελλοντικό 

επανασχεδιασμό και την εφαρμογή του. Οι προτάσεις αυτές διαμόρφωσαν 

έντεκα κατηγορίες οι οποίες αναλύονται ακολούθως.  

Κωδικοί Κατηγορίες και Υποκατηγορίες 

1 Καμία πρόταση βελτίωσης 

1.1 Ικανοποίηση με το υπάρχον πρόγραμμα 

1.2 Αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή 

2 Διάρκεια Προγράμματος 

2.1 Μεγαλύτερη διάρκεια 

2.2 Χρονικά περιθώρια για επιπλέον ενότητες 

2.3 Μεγαλύτερη ευελιξία για επικοινωνία 

3 Δια ζώσης Συναντήσεις 

3.1 Γνωριμία και επικοινωνία των μελών 

3.2 Εναρκτήρια συνάντηση μελών 

3.3 Μικτό μοντέλο προγράμματος 

4 Εμπλουτισμός Περιεχομένου 

4.1 Εμπλοκή σχετικών ανθρώπων του χώρου 

4.2 Προσαρμογή σε στοιχεία του εξωτερικού 

4.3 Ένταξη του πλάνου δράσης 
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5 Συγχρονική Επικοινωνία 

5.1 Αξιοποίηση του Skype 

6 Περιβάλλον Προγράμματος 

6.1 Βελτίωση της διεπαφής 

6.2 Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων 

7 Δραστηριότητες Προγράμματος 

7.1 Αύξηση του αριθμού 

7.2 Μείωση του χρόνου για λιγότερο απαιτητικές δραστηριότητες 

8 Αριθμός Συμμετεχόντων 

8.1 Μείωση αριθμού συμμετεχόντων 

9 Αναστοχασμός Συμμετεχόντων 

9.1 Έμφαση από το πρόγραμμα 

10 Εξατομίκευση 

10.1 Παροχή Εξατομικευμένης Υποστήριξης 

Πίνακας 45: Σύστημα Κατηγοριών και Υποκατηγοριών Προτάσεων Βελτίωσης 
Προγράμματος. 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις συμμετέχοντες δεν κατέθεσαν 

κάποια πρόταση για το πρόγραμμα, καθώς φαίνεται να ικανοποιήθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από το τρέχον. Ένα μέλος, μάλιστα, αναφέρεται στην 

αλληλεπίδρασή του με τον εκπαιδευτή κατά το πρακτικό μέρος του 

προγράμματος επισημαίνοντας τον υποστηρικτικό του ρόλο και την παροχή 

ανατροφοδότησης. 

 «Δεν έχω κάτι να προτείνω» (Υ.7) 

 «Τίποτα, νομίζω πως όλα ήταν ωραία» (Υ.12) 

 «Δεν έχω να σημειώσω κάτι» (Υ.16) 

 «Δεν έχω να αναφέρω κάποια βελτίωση. Ίσα ίσα ήταν πολύ ωραίο και 

βοηθητικό το γεγονός ότι ο εκπαιδευτής μας έστελνε παρατηρήσεις και 

προτάσεις για βελτίωση σε αυτά που του στέλναμε» (Υ.28). 

Κατ’ αντιστοιχία της δήλωσης της διάρκειας του προγράμματος ως αρνητικό 

στοιχείο, αρκετά μέλη της κοινότητας κατέθεσαν ως πρόταση την επέκταση του 

παρόντος προγράμματος με επιπλέον ενότητες και θέματα για συζήτηση. 

Παράλληλα, η χρονική διεύρυνση του προγράμματος θα μπορούσε να συμβάλλει 
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στην παρεχόμενη ευελιξία προς τους συμμετέχοντες, προκειμένου να μπορούν 

να αλληλεπιδράσουν ποιοτικότερα και επαρκέστερα με τους υπολοίπους. 

 «Θα ήθελα μεγαλύτερη διάρκεια για να υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης 

περισσότερων ενοτήτων» (Υ.15) 

 «Μεγαλύτερη διάρκεια» (Υ.18) 

 «Θα μπορούσε να κρατήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να 

αναπτυχθούν και άλλες ενότητες» (Υ.19) 

 «Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια» (Υ.24) 

 «Μεγαλύτερα διάρκεια, χωρίς το deadline της μιας εβδομάδας για την κάθε 

ενότητα» (Υ.26) 

 «Περισσότερος χρόνος για ανταπόκριση από εμάς» (Υ.29) 

 «Θα ήθελα περισσότερο χρόνο προκειμένου να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο 

βάθος οι εν λόγω ενότητες» (Υ.31). 

Η εξ αποστάσεως μορφή του προγράμματος δεν κατέστησε εφικτή τη δια 

ζώσης συνάντηση και επικοινωνία των συμμετεχόντων. Όπως σημειώθηκε και 

παραπάνω αποτέλεσε ένα από τα αρνητικά στοιχεία του προγράμματος. Ως εκ 

τούτου, αρκετοί συμμετέχοντες προτείνουν την ένταξη δια ζώσης συναντήσεων, 

μάλιστα κατά την έναρξη του προγράμματος, προκειμένου να μπορούν να 

γνωριστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Παράλληλα, προτείνεται μία 

μικτή εκδοχή του προγράμματος, όπου οι εξ αποστάσεως και δια ζώσης 

συναντήσεις θα συνδυάζονται. 

 «Θα ήθελα να έχουμε χώρο και χρόνο για δια ζώσης συναντήσεις. Πέρα από τις 

φωτογραφίες δεν είχαμε άλλη οπτική επαφή με τον εκπαιδευτή και τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους» (Υ.4) 

 «Ίσως μία εισαγωγική συνάντηση από κοντά θα ήταν καλή. Έτσι, όλοι μαζί θα 

μπορούσαμε να γνωριστούμε και να μας παρουσιασθεί το πρόγραμμα» (Υ.18) 

 «Το εξ αποστάσεως δεν νομίζω ότι βοηθάει και πολύ. Δεν έχεις προσωπική 

επαφή με τον άλλο, οπότε δεν νιώθεις και πραγματικό μέλος μιας κοινότητας. 



141 

 

Ίσως ένας συνδυασμός εξ αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεων να ήταν 

καλύτερα» (Υ.22) 

 «Να συνδυαστεί η πλατφόρμα με συναντήσεις από κοντά» (Υ.35). 

Η επόμενη κατηγορία προτάσεων αφορά στον εμπλουτισμό του 

περιεχομένου του προγράμματος. Πρώτη πρόταση συνιστά ο εμπλουτισμός του 

περιεχομένου της ενότητας του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής 

επιστολής με απόψεις εργοδοτών και/ή μελών από επιτροπές κρίσης 

μεταπτυχιακών ως πηγή ανατροφοδότησης για τις θετικές και αρνητικές 

πρακτικές που υιοθετούν οι υποψήφιοι. Ακολουθεί η πρόταση για την 

προσαρμογή του προγράμματος σε συνθήκες και προδιαγραφές των 

πανεπιστημίων και των εργοδοτικών φορέων του εξωτερικού, ενώ σημειώνεται 

και η επιθυμία ένταξης του σχεδίου ενός πλάνου δράσης στο πρόγραμμα. 

 «…να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο με τις απόψεις των εργοδοτών ή των 

επιτροπών κρίσης μεταπτυχιακών υποψηφίων των τμημάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τα πιο συχνά λάθη ή σωστά που συναντούν στα βιογραφικά 

σημειώματα και τις συνοδευτικές επιστολές» (Υ.2) 

 «Στοιχεία για τις θεματικές που είδαμε αλλά για το εξωτερικό. Π.χ. πως θέλουν 

τα ξένα πανεπιστήμια ή οι εταιρείες το βιογραφικό μας;» (Υ.6) 

 «Στο περιεχόμενο θα μπορούσε να προστεθεί το πλάνο δράσης. Μου φάνηκε 

ενδιαφέρουσα ενότητα και κρίμα που δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα» (Υ.17). 

Ακόμη, συνίσταται η συγχρονική επικοινωνία των συμμετεχόντων, μία φορά 

την εβδομάδα, μέσω skype, προκειμένου τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να 

συζητούν την ίδια στιγμή. 

 «Θα ήθελα να γίνονται και Skype calls. Συναντήσεις όπου θα συζητούμε όλοι 

μαζί. Μία φορά την εβδομάδα νομίζω θα ήταν καλά» (Υ.9) 

 «Σε προηγούμενα προγράμματα είχαμε και google hangouts. Θωρώ ότι θα 

πρέπει να υπάρχει και κάτι αντίστοιχο, για να μιλάμε συγχρονικά» (Υ.13) 

 «Θα μου άρεσε να υπήρχε και κάτι σε συγχρονική επικοινωνία, ένα skype για 

παράδειγμα, κάπως συμπληρωματικό (Υ.24).  
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Το περιβάλλον του προγράμματος αποτελεί μία επιπλέον πρόταση την οποία 

θέτουν δύο συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ως πλατφόρμα χρήζει 

βελτίωσης, αλλά και ότι οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται θα μπορούσαν να 

απενεργοποιηθούν, καθώς άγχωναν έναν συμμετέχοντα. 

 «Μια μικρή βελτίωση στο περιβάλλον του προγράμματος» (Υ.1) 

 «…επίσης νομίζω η πλατφόρμα θέλει βελτίωση, δεν την λες και απόλυτα 

λειτουργική» (Υ.20) 

 «Οι ειδοποιήσεις που λάμβανα με άγχωναν. Θα μπορούσαν να 

απενεργοποιηθούν από την πλατφόρμα» (Υ.33). 

Ορισμένες από τις προτάσεις των μελών της κοινότητας αναφέρονται στις 

δραστηριότητες του προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν την ένταξη 

περισσότερων δραστηριοτήτων ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αλλά, 

παράλληλα, και την μείωση του παρεχόμενου χρόνου για ορισμένες 

δραστηριότητες μικρότερης έκτασης και απαιτήσεων. 

 «Περισσότερες δραστηριότητες μεταξύ των συμμετεχόντων» (Υ.4) 

 «Ίσως μείωση διάρκειας για κάποιες δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερες 

μέρες» (Υ.22). 

Μία άλλη πρόταση που συνδέεται με τα αρνητικά στοιχεία του 

προγράμματος αφορά στο πλήθος των συμμετεχόντων. Σε προηγούμενο σημείο 

επισημάνθηκε ότι πολλά μέλη της κοινότητας αλληλεπιδρούν πολλαπλώς 

παράγοντας πλούσιες συζητήσεις, τις οποίες, όμως, δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν όλοι ακριβώς λόγω της ποσότητας και της ροής τους. 

Συνεπώς, προτείνεται τα μέλη της κοινότητας να είναι λιγότερα για να μην 

προκύπτουν τέτοια προβλήματα. 

 «Ίσως λιγότερα άτομα. Χανόμασταν μέσα στις συζητήσεις και τα σχόλια» 

(Υ.15) 

 «Πιο λίγοι συμμετέχοντες… και δεν νιώθεις άνετα να μιλάς για σένα σε τόσα 

άτομα, αλλά είναι και δύσκολο να βλέπεις το τι έχει συζητηθεί» (Υ.26). 

Αναφορά γίνεται και στον αναστοχασμό των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, 

επισημαίνεται η χαμηλή καταγραφή στοιχείων στην ενότητα "Δεν ήξερα ότι.. 
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Έμαθα να…", ενότητα στην οποία τα μέλη της κοινότητας καλούνταν να 

αποτυπώσουν τον αναστοχασμό τους. Η πρόταση συνίσταται στην έμφαση και 

την προώθηση του αναστοχασμού των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα. 

 «Μεγαλύτερη έμφαση στον αναστοχασμό από τους συμμετέχοντες. Στην 

ενότητα "Δεν ήξερα ότι.. Έμαθα να…" δεν σημειώθηκαν αρκετά πράγματα 

νομίζω» (Υ.10) 

 «Μου φάνηκε πολύ πρωτότυπη η ενότητα "Δεν ήξερα ότι.. Έμαθα να…". 

Δυστυχώς, όμως, παρατήρησα ότι δεν υπήρχε συμμετοχή σε αυτό και 

αναρωτιέμαι γιατί; Μήπως σαν Έλληνες δεν αναγνωρίζουμε τις ελλείψεις μας; 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ενότητα αυτή» (Υ.19). 

Τέλος, ένας συμμετέχοντας του προγράμματος προτείνει μία περισσότερο 

εξατομικευμένη υποστήριξη από τον εκπαιδευτή, ενώ την ίδια στιγμή 

διερωτάται για τα θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει μαζί του. 

 «Περισσότερη εξατομικευμένη βοήθεια από τον εκπαιδευτή για θέματα που με 

απασχολούσαν. Δεν ήξερα αν έπρεπε να συζητήσω κάποια πράγματα μαζί του 

ή όχι» (Υ.32). 

 

8.2.2 Ποιοτικά Δεδομένα Συνεντεύξεων 

Στην παρούσα υποενότητα αναλύονται τα δεδομένα των δέκα συνεντεύξεων 

που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της απολογιστικής αξιολόγησης του 

προγράμματος. Οι ερωτήσεις αφορούν στα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής, 

σε διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας, όπως το αίσθημα πίεσης, οι τρόποι 

μάθησης, το αίσθημα του «συνανήκειν», η μελλοντική παρακολούθηση ενός 

αντίστοιχου προγράμματος, τα περισσότερο και λιγότερο ωφέλιμα στοιχεία του 

προγράμματος και τις πιθανές προτάσεις των υποκειμένων για τη βελτίωσή του. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών και 

υποκατηγοριών που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της ανάλυσης. 

Κωδικοί Κατηγορίες και Υποκατηγορίες 

1 Κίνητρα Εκπαιδευόμενων 

1.1 Χρήσιμο-ενδιαφέρον πρόγραμμα 

1.2 Νέες πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες 
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1.3 Πρακτική εφαρμογή 

1.4 Δωρεάν 

1.5 Ασύγχρονο 

1.6 Περιέργεια 

2 Εμπόδια Εκπαιδευόμενων 

2.1 Περιορισμένος χρόνος 

2.2 Περίοδος υλοποίησης 

2.3 Πλατφόρμα Google+ 

3 Πρακτικές Άρσης Εμποδίων 

3.1 Χρήση κινητού τηλεφώνου 

3.2 Διαχείριση προσωπικού χρόνου 

4 Αίσθημα Πίεσης  

4.1 Απουσία πίεσης 

4.2 Παρουσία πίεσης 

5 Τρόποι Μάθησης 

5.1 Εκπαιδευτής 

5.2 Εκπαιδευτικό υλικό 

5.3 Αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων 

5.4 Πρακτική εφαρμογή 

6 Αίσθημα Μέλους Κοινότητας 

6.1 Επαρκής ανάπτυξη αισθήματος 

6.2 Ανεπαρκής ανάπτυξη αισθήματος 

7 Μελλοντική Παρακολούθηση 

7.1 Επιθυμητή μελλοντική συμμετοχή 

8 Κόστος Συμμετοχής 

8.1 Διάθεση καταβολής αντιτίμου 

8.2 Άρνηση καταβολής χρημάτων 

9 Επίτευξη Στόχων 

9.1 Επιτεύχθηκαν πλήρως 

9.2 Επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 

10 Χρήση Στοιχείων του Προγράμματος 

10.1 Άμεση χρήση 

10.2 Επικείμενη χρήση 
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11 Περισσότερο Ωφέλιμα Στοιχεία 

11.1 Δεξιότητα σύνταξης εργαλείων αυτοπαρουσίασης 

11.2 Παράμετροι υλοποίησης του προγράμματος 

12 Λιγότερο Ωφέλιμα Στοιχεία 

12.1 Αναντιστοιχία ορισμένων ενοτήτων με προσωπικές ανάγκες 

12.2 Καμία ενότητα ελάσσονος σημασίας 

13 Προτάσεις Βελτίωσης 

13.1 Μικτό μοντέλο υλοποίησης προγράμματος 

13.2 Μεγαλύτερη διάρκεια 

13.3 Περισσότεροι εκπαιδευτές-σύμβουλοι 

Πίνακας 46: Σύστημα Κατηγοριών και Υποκατηγοριών Συνεντεύξεων. 

Πρώτο άξονα μελέτης των ημι-δομημένων συνεντεύξεων αποτέλεσε η 

διερεύνηση των κινήτρων και των εμποδίων των συμμετεχόντων, καθώς και ο 

προσδιορισμός των πρακτικών που υιοθέτησαν για να τα ξεπεράσουν. 

Παράλληλα διερευνήθηκε κατά πόσο οι συμμετέχοντες ένιωσαν πίεση κατά τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Στόχος των σχετικών ερωτημάτων ήταν η 

εξέταση των πιθανών μεταβολών στα κίνητρα και τα εμπόδια των υποκειμένων 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αφενός μεν λόγω της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα, αφετέρου λόγω των συνθηκών που δύναται να συγκροτηθούν στο 

περιβάλλον τους και να επηρεάσει την εμπλοκή τους. Αντίστοιχα, η διερεύνηση 

της πιθανούς πίεσης των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα δύναται να 

προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για την ψυχοσυναισθηματική τους 

κατάσταση, αλλά και για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του 

προγράμματος. 

Αναφορικά με τους λόγους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τα δύο 

σημαντικότερα κίνητρα συνίστανται στη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής 

των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο του προγράμματος, 

καθώς και η ενδιαφέρουσα και χρήσιμη διάστασή του. Συγκεκριμένα, εννέα από 

τα δέκα υποκείμενα που συμμετείχαν στη συνέντευξη δήλωσαν πως 

πρωταρχικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους αποτέλεσε η επιθυμία σύνταξης των 

εργαλείων αυτοπαρουσίασής τους, γεγονός που φαίνεται να ικανοποιεί 

εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως η αναζήτηση και εύρεση εργασίας, 

αλλά και η συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
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Συγκεκριμένα, αρκετοί συμμετέχοντες εξέλαβαν το παρόν πρόγραμμα ως μία 

ευκαιρία που θα τους βοηθήσει να συντάξουν τα εργαλεία αυτοπαρουσίασής 

τους, θα καλύψουν τα κενά τους και θα λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα 

ήδη υπάρχοντα δομημένα εργαλεία που έχουν. 

 «Θεωρώ ότι το σημαντικότερο μου κίνητρο ήταν επειδή είναι ενδιαφέρον και 

χρήσιμο για μένα» (Υ.1) 

 «Πρώτα απ’ όλα μου άρεσαν οι θεματικές. Ένιωθα ότι υστερώ σε κάποια 

θέματα όπως η σύνταξη ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και θεώρησα ότι 

ήταν ο ένας πολύ καλός τρόπος για να καλύψω αυτά τα κενά…» (Υ.3) 

 «Λόγω της θεματικής του. Έπρεπε να κάνω το βιογραφικό όπως και την 

αυτοπεριγραφική μου και τη συνοδευτική επιστολή οπότε ήταν μια πολύ καλή 

ευκαιρία να δω αν το έχω σωστά και αν χρειάζεται να προσθέσω κάτι 

καινούριο ή να αλλάξω κάτι άλλο» (Υ.4) 

 «Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είχε να κάνει με το βιογραφικό, για 

το πώς να φτιάξεις το προφίλ σου, τα προσόντα σου, την αυτοπεριγραφική 

έκθεση κτλ., οπότε το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί και εγώ δεν τα είχα 

έτοιμα πριν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε το θεώρησα μια πολύ 

καλή ευκαιρία» (Υ.5) 

 «…επίσης με ενδιέφερε πάρα πολύ το πώς θα παρουσίαζα τον εαυτό μου σε 

συνοδευτικές επιστολές και αυτοπεριγραφικές εκθέσεις γιατί δεν είχα τις 

κατάλληλες γνώσεις για να τις συντάξω» (Υ.6) 

 «Βρήκα το θέμα πολύ ενδιαφέρον και μου άρεσε» (Υ.7) 

 «Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και λόγω του ότι με πέτυχε σε μία 

περίοδο που ήθελα να ασχοληθώ με τέτοια ζητήματα» (Υ.8) 

 «Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στη 

χρονική περίοδο που διανύουμε στη ζωή μας, γιατί εεε… ανάλογα και με το τι 

δουλειά θες να κάνες είτε πρόκειται για κάποια εταιρεία είτε για κάποιο 

μεταπτυχιακό… Εμένα μου άρεσε αυτό κυρίως, ότι ήταν κάτι που 

χρειαζόμουν» (Υ.9) 

 «… ήταν κάτι που με ενδιέφερε και που χρειαζόμουν τώρα που ολοκληρώνω 

τις σπουδές μου και πρόκειται να ψάξω για μεταπτυχιακό και δουλειά» (Υ.10). 
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Συναφές κίνητρο με το προηγούμενο συνιστά και η πρόσληψη νέων 

γνώσεων, πληροφοριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες. 

Όπως αναφέρουν, το γεγονός ότι έλαβαν σχετική πληροφόρηση για θέματα του 

ενδιαφέροντος τους, όπως το βιογραφικό σημείωμα, ήταν κάτι το οποίο τους 

κινητοποίησε άμεσα, ενώ μία συμμετέχουσα αναφέρθηκε στην επιδίωξη της να 

γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. 

 «Ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για να λάβω νέες πληροφορίες και γνώσεις για 

θέματα που με αγχώνουν συνήθως…» (Υ.1) 

 «εεε… αποφάσισα να συμμετέχω στο πρόγραμμα γιατί θεώρησα ότι θα μου 

παρείχε χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις για το πώς να δομήσω το 

βιογραφικό μου» (Υ.3)  

 «Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επιμορφωνόμαστε και να 

παίρνουμε νέες γνώσεις και δεξιότητες, δια βίου μάθηση άλλωστε…» (Υ.5)  

 «Θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να εμπλουτίσω το γνωστικό μου 

υπόβαθρο εκτός από το επαγγελματικό μου προφίλ» (Υ.6) 

 «Ήθελα να μάθω πώς συντάσσει κανείς ένα πολύ ωραίο βιογραφικό για να 

γίνω πιο ανταγωνιστική…» (Υ.9). 

Η πρακτική διάσταση του προγράμματος αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για 

τα υποκείμενα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τέσσερις από τους δέκα 

συνεντευξιαζόμενους δήλωσαν ότι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που 

αποκόμισαν από το πρόγραμμα ήταν πολύ σημαντική για αυτούς, αλλά και το 

γεγονός ότι ήταν και ένιωθαν προετοιμασμένοι. 

 «Επειδή θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που προσφέρει το 

πρόγραμμα στο να κάνω ένα καλό βιογραφικό. Το ότι δεν ήταν θεωρητικό, 

ήταν κάτι που μου άρεσε εξ αρχής, εεε… με κέρδισε» (Υ.2) 

 «Θα μάθαινα πρακτικά πράγματα με καθοδήγηση και αυτό είναι πολύ 

σημαντικό. Εφάρμοζα για μένα αυτά που μάθαινα» (Υ.3) 

 «Το πρόγραμμα ήταν πρακτικό. Αν έμενε στην θεωρία δεν θα συμμετείχα. 

Κουράστηκα πλέον τη θεωρία» (Υ.5) 
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 «Με πέτυχε σε μία περίοδο που ήθελα να κάνω αίτηση για το μεταπτυχιακό 

μου πρόγραμμα και χρειαζόμουν βιογραφικό. Επίσης θα περνούσα και 

συνέντευξη επιλογής και έτσι θεώρησα σημαντικό να εφαρμόσω πρακτικά τα 

όσα θα μάθω για να είμαι και να νιώθω προετοιμασμένη» (Υ.8). 

Η έλλειψη αντιτίμου συμμετοχής στο πρόγραμμα διαμόρφωσε τον τέταρτο 

παράγοντα που λειτούργησε ως κίνητρο για αρκετούς συμμετέχοντες του 

προγράμματος. 

 «…ήταν και δωρεάν» (Υ.3) 

 «εεε… και ήταν δωρεάν, επίσης, κι έτσι αποφάσισα να συμμετέχω» (Υ.5) 

 «Πολύ θετικό το γεγονός ότι ήταν ένα δωρεάν πρόγραμμα» (Υ.7). 

 «Δωρεάν ευκαιρία προσωπικής βελτίωσης, δεν θα το έχανα» (Υ.9). 

Απόρροια της εξ αποστάσεως μορφής του προγράμματος αποτέλεσε η 

χρονική και χωρική ευελιξία που είχαν οι συμμετέχοντες. Ειδικότερα, τα μέλη 

της κοινότητας δεν χρειαζόταν να μετακινηθούν σε κάποιον χώρο, ενώ 

ταυτόχρονα τους παρείχε ευελιξία χρόνου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η άποψη 

μιας συμμετέχουσας που διαμένει στη Γερμανία και δηλώνει ότι η εξ 

αποστάσεως μορφή του προγράμματος συνιστά το μοναδικό χαρακτηριστικό 

που επέτρεψε τη συμμετοχή της. 

 «…με βόλευε πολύ ότι δεν χρειαζόταν δια ζώσης συναντήσεις, λόγω δουλειάς 

και άλλων υποχρεώσεων…» (Υ.3) 

 «Εεε...καταρχάς είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξ αποστάσεως, δίνει τη 

δυνατότητα να το παρακολουθήσεις από το σπίτι σου το χρόνο που εσύ 

μπορείς, έχεις τη άνεση εεε.. του σπιτιού σου, δεν σε περιορίζει χρονικά όπως 

ένα δια ζώσης πρόγραμμα» (Υ.5) 

  «..και δεν απαιτούσε τη φυσική μας παρουσία. Επίσης είχαμε τη δυνατότητα 

να το υλοποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαμε μέσα στην εβδομάδα 

και αυτό δεν μας δέσμευε χρονικά» (Υ.7) 

 «μου άρεσε που ήταν και εξ αποστάσεως γιατί εγώ βρίσκομαι στη Γερμανία 

και ειδάλλως δεν θα μπορούσα να έχω πρόσβαση αλλιώς» (Υ.9). 
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Τέλος, ένας συμμετέχοντας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο κίνητρο της 

περιέργειας που είχε κατά την έναρξη του προγράμματος αναφορικά με το είδος 

του. 

 «εεε.. οι λόγοι ήταν κυρίως προσωπικοί. Ήμουν περίεργος να δω τι είδους 

πρόγραμμα ήταν αρχικά» (Υ.10). 

Αναφορικά με τους παράγοντες που δυσκόλεψαν τη συμμετοχή των 

υποκειμένων στο πρόγραμμα αφορούν τον περιορισμένο χρόνο, την περίοδο 

υλοποίησης και την πλατφόρμα του προγράμματος. Αναλυτικότερα, όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στον περιορισμένο τους χρόνο λόγω εργασίας 

ή/και εκπαιδευτικών υποχρεώσεων. Απόρροια του περιορισμού αυτού 

αποτέλεσε η ελλιπής, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, εμπλοκή σε συζητήσεις 

του προγράμματος, αλλά και στην επικοινωνία και μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

 «Ελάχιστος προσωπικός χρόνος, λόγω εργασίας και προσωπικών 

υποχρεώσεων» (Υ.1) 

  «Χρονικά φορτωμένο προσωπικό πρόγραμμα» (Υ.2) 

 «Με δυσκόλεψε πολύ η έλλειψη χρόνου λόγω δουλειάς» (Υ.3) 

 «Ιδιαίτεροι παράγοντες όχι εκτός από την έλλειψη χρόνου…» (Υ.4) 

 «εεε… για να πω την αλήθεια, επειδή δούλευα και η εργασία μου ήταν 

πολύωρη, δυσκολευόμουν κάποιες φορές στο να συμμετέχω τις ώρες ας πούμε 

που ο εκπαιδευτής ζητούσε» (Υ.5)  

 «μμμ… θα έλεγα η πολύ δύσκολη καθημερινότητα μου… ο περιορισμένος 

ελεύθερος χρόνος που είχα οπότε δεν μπορούσα να μπαίνω συχνά, να 

ενημερώνομαι από την πλατφόρμα και να αλληλοεπιδρώ με τα άλλα παιδιά. Οι 

υποχρεώσεις δηλαδή από τη δική μου πλευρά» » (Υ.6) 

 «Ναι υπήρχαν. Εεε… αυτό ήταν η δουλειά μου εεε… η καθημερινότητα μου και 

δεν είχα πάντα την ευκαιρία να ασχοληθώ όσο έπρεπε με το πρόγραμμα» (Υ.7) 

 «εεε… Σίγουρα σε συνδυασμό με δουλειά και διάβασμα που είχα εκείνη την 

περίοδο, είχα περιορισμένο χρόνο» (Υ.8) 
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 «εεε λόγω μεγάλου επαγγελματικού φόρτου και ταυτόχρονα και με τη σχολή, 

με τη διπλωματική επειδή είμαι τελειόφοιτος, είχα ένα πρόβλημα με το χρόνο» 

(Υ.9) 

 «εεε…ναι. Το γεγονός ότι είχα πολλά πράγματα να κάνω όσον αφορά την 

εξεταστική. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είχα το χρόνο να απαντήσω στα θέματα 

που ανέβαζε ο εκπαιδευτής και από την άλλη δεν είχα χρόνο, ενώ ήθελα, να 

κάτσω να γράψω και να ασχοληθώ με τις απαντήσεις μου ή με ερωτήσεις που 

ήθελα να κάνω. Με αυτά ασχολήθηκα λιγότερο απ’ όσο έπρεπε» (Υ.10). 

Συναφής δυσκολία που συνδέεται με τα προηγούμενα αποτέλεσε η περίοδος 

υλοποίησης του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν δύο συμμετέχουσες, η 

περίοδος του Σεπτεμβρίου συνιστά μία μεταβατική περίοδο με μη καθορισμένο 

πρόγραμμα. 

 «…επίσης, το σεμινάριο έλαβε χώρα σε μία μεταβατική περίοδο, τον 

Σεπτέμβριο, που ακόμα δεν είχα καθορισμένο πρόγραμμα» (Υ.3) 

 «Ήταν στην αρχή του Σεπτεμβρίου οπότε και ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά, 

άρα ήταν κάπως δύσκολο…αλλά κάτι άλλο όχι, δεν υπήρχε» (Υ.4). 

Τέλος, δύο συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην πλατφόρμα Google+ ως 

στοιχείο που τους δυσκόλεψε, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη εμπειρία στη χρήση 

της. Παρόλα αυτά, το εμπόδιο αυτό φαίνεται να υποχώρησε κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος. 

  «Η αλήθεια είναι ότι βρήκα δύσκολη τη χρήση της πλατφόρμας. Δεν την είχα 

ξαναχρησιμοποιήσει και εξ αρχής μου φάνηκε πολύ δύσκολη. Βέβαια με τον 

καιρό τη συνήθισα» (Υ.1) 

 «Επίσης, αυτό που με δυσκόλεψε κάπως ήταν η πλατφόρμα του Google που 

δεν την είχα ξαναδουλέψει σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή είχα λογαριασμό, αλλά 

το χρησιμοποιούσα μόνο για τα e mail. Παρόλα αυτά τη συνήθισα μετά την 

πρώτη εβδομάδα» (Υ.3). 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εμποδίων, οι συμμετέχοντες του 

προγράμματος υιοθέτησαν ορισμένες πρακτικές για να καταστήσουν εφικτή και 

αποτελεσματική την εμπλοκή τους στην κοινότητα. Οι πρακτικές αυτές 
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αφορούν στη χρήση του κινητού τηλεφώνου και στην αποτελεσματική 

διαχείριση του χρόνου τους. 

Όπως διαφαίνεται από τα ακόλουθα πρότυπα πολλοί συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, επτά υποκείμενα δηλώνουν ότι μέσω της πρόσβασης 

που είχαν από το κινητό ήταν σε θέση να παρακολουθούν την κοινότητα και να 

αλληλεπιδρούν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από τη δουλειά τους, κατά 

τη διάρκεια των διαλειμμάτων τους, ακόμη και κατά τη μετακίνησή τους με τα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 «…πολλές φορές έμπαινα από το κινητό μου στη δουλειά μου και στο 

διάλειμμα» (Υ.1) 

 «…έμπαινα καθημερινά στο δρόμο από το κινητό μου για να παρακολουθώ τι 

συμβαίνει, αλλά είχα και μία μέρα καθορισμένη για να ασχοληθώ με αυτό» 

(Υ.3) 

 «εεε… εντάξει, είχα στο νου μου να προσέχω το κινητό μου, τα μειλ μου την 

ώρα που ήμουνα στο λεωφορείο ας πούμε για να πάω στη δουλεία μπορεί να 

έστελνα με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους να είχα μια επαφή μαζί τους 

οπότε να μην έχανα τη δική μου επαφή γιατί μπορεί κάτι να ξεχνούσα,» (Υ.4) 

 εεε… ήταν κάπως ασύγχρονο, αλλά το καλό ήταν ότι έπαιρνα τα mail οπότε 

έμπαινα, έβλεπα και συμμετείχα εεε.. χρησιμοποιώντας φυσικά το κινητό μου 

έπαιρνα τα mail στη δουλειά οπότε έβλεπα ότι όταν θα πάω σπίτι θα πρέπει 

να μπω, θα πρέπει σε εισαγωγικά» (Υ.6) 

 «…το ότι ήταν εξ αποστάσεως με βοήθησε πάρα πολύ γιατί μπορούσα ενώ 

ήμουν εν κινήσει πχ στο τρένο πηγαίνοντας ή γυρνώντας από τη δουλεία να 

τσεκάρω τα μειλ μου και να κοιτάω τις συνομιλίες των άλλων ατόμων αντί να 

είμαι στο facebook ή στο whats up και να στέλνω μηνύματα με φίλους» (Υ.7) 

 «Δινόταν η δυνατότητα να το κάνω στον χρόνο μου, ακόμα και αν πρόκειται 

για κάτι μικρότερο μέσα στο λεωφορείο από το κινητό από εκεί και πέρα με 

βοήθησε να οργανώσω καλύτερα το χρόνο μου, όπως επιθυμούσα εγώ» (Υ.9) 

 «εεε… Ήταν σωστό το ότι μπορούσε να γίνεται και μέσω κινητού. Επειδή 

πλέον τα κινητά είναι και υπολογιστές, με διευκόλυνε πολύ αυτό. ήμουν πολλές 
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φορές έξω ή πήγαινα στη σχολή και μέσα από το κινητό έβλεπα τα θέματα που 

ανέβαζε ο εκπαιδευτής και τα επεξεργαζόμουν, μπορούσα να απαντήσω 

ασχέτως το που είμαι. Θεωρώ πως αυτή ήταν μια λύση» (Υ.10). 

Τέλος, προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να μετέχουν ενεργά 

στις δραστηριότητες του προγράμματος αποφάσισαν να περιορίσουν τον 

προσωπικό τους χρόνο. Όπως διαπιστώνει κανείς από τα ακόλουθα πρότυπα, ο 

προσωπικός χρόνος συνίσταται στον ελεύθερο χρόνο και την ξεκούραση, αλλά 

και στις προτεραιότητες έναντι άλλων ενασχολήσεων. 

 «Με την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, δηλαδή προσπαθούσα να 

αξιοποιήσω ελεύθερο χρόνο» (Υ.1) 

  «Με καλή οργάνωση και παραχώρηση κάποιες ώρες από τον περισσευούμενο-

ελεύθερο χρόνο μου» (Υ.2) 

 «Έκλεψα χρόνο από τον μεσημεριανό μου ύπνο. Ήταν ο πιο εύκολος τρόπος» 

(Υ.4)  

 «Επειδή είδα ότι το σεμινάριο μου προσφέρει πράγματα, αποφάσισα να 

αφιερώσω μια συγκεκριμένη ημέρα στο να ασχολούμαι με το σεμινάριο» (Υ.5) 

 « Ναι εεε… κατάφερα να το περιορίσω βάζοντας προτεραιότητα πολλές φορές 

τη μάθηση μου. Βέβαια αυτό δεν ήταν εύκολο. Εεε… χρειαζόταν να περιορίσω 

τον ελεύθερο χρόνο από άλλα πράγματα που είχα και πολλές φορές που δεν 

είχα ελεύθερο χρόνο να τον διαθέσω ακόμα και από βασικές δραστηριότητες» 

(Υ.8). 

Οι δυσκολίες των συμμετεχόντων, αλλά και οι πρακτικές τις οποίες 

υιοθέτησαν, διαμόρφωσαν την ανάγκη διερεύνησης του πιθανού αισθήματος 

πίεσης από πλευράς των υποκειμένων.  

Έξι μέλη της κοινότητας δήλωσαν ότι δεν αισθάνθηκαν πίεση από το 

πρόγραμμα, αλλά αντίθετα το ενέταξαν στην καθημερινότητά τους, 

αναδεικνύοντας μάλιστα, σε μεγαλύτερο βαθμό, την χωρική και χρονική ευελιξία 

που τους παρείχε η εξ αποστάσεως μορφή.  

 «Όχι, δεν πιέστηκα είναι η αλήθεια… το ενέταξα στο πρόγραμμά μου 

οπότε…όχι.. όχι..» (Υ.1) 
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 «Δεν θα την ονόμαζα πίεση, απλώς επιπρόσθετη ενασχόληση» (Υ.2) 

 «Όχι…γιατί το είχα ανάγκη εκείνη τη χρονική στιγμή το πρόγραμμα. Οπότε ο 

χρόνος βρέθηκε» (Υ.4) 

 «Πίεση; όχι γιατί όπως προείπα δεν απαιτεί φυσική παρουσία. Ωστόσο, ήταν 

κάτι που με απασχολούσε μέσα στην εβδομάδα μου και προσπαθούσα να το 

εντάξω μέσα το πρόγραμμά μου» (Υ.8) 

  «Όχι, όχι. Ίσα ίσα θεωρώ ότι με διευκόλυνε το ότι δεν χρειαζόταν να 

βρίσκομαι κάποια συγκεκριμένη στιγμή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο» (Υ.9) 

 «δεν ένιωσα καθόλου πιεσμένος. Ίσα ίσα. Νομίζω με διευκόλυνε πάρα πολύ ότι 

ήταν εξ αποστάσεως. Άλλωστε είμαι και τελειόφοιτος και ψάχνω δουλειά 

οπότε τώρα ότι ήθελα θα μπορούσα να το κάνω» (Υ.10). 

Από την άλλη πλευρά, τρεις συμμετέχοντας ανέφεραν πως το αίσθημα 

πίεσης προέκυψε είτε λόγω λοιπών ενασχολήσεων κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, είτε λόγω των μειλ που λάμβαναν από την κοινότητα, Ωστόσο, 

το ενδιαφέρον, η ευελιξία και η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου συνέβαλαν 

στο να υποχωρήσει το εν λόγω αίσθημα σύντομα. 

 «Μπορώ να πω πως αισθάνθηκα, αλλά με ενδιέφερε το θέμα και δεν το 

παράτησα!» (Υ.3) 

 «Πιεζόμουν κάποιες φορές λόγω του ότι έβλεπα ας πούμε τα μέιλ κ.τ.λ., ότι 

συνεχίζει το πρόγραμμα, οι ενότητες και επειδή ήμουν στη δουλειά μπορεί να 

μην έμπαινα ακριβώς εκείνη τη μέρα και να το έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει 

ας πούμε να το κάνω κάποια στιγμή ίσως ήταν το μοναδικό, ο μοναδικός λόγος 

για να αισθανθώ κάποια πίεση αλλά δεν νομίζω πως κάτι άλλο μου 

δημιούργησε πίεση κατά τη διάρκεια του προγράμματος» (Υ.5) 

 «Στην αρχή ναι, όταν ξεκίνησε, αλλά επειδή είδα ότι είχαμε χρόνο μιας 

εβδομάδας και επειδή ήταν και εξ αποστάσεως με βοήθησε να το ξεπεράσω 

αυτό. ήταν δηλαδή θέμα διαχείρισης χρόνου» (Υ.6) 

  «Ενώ αισθάνθηκα πίεση λόγω λοιπών υποχρεώσεων θεωρώ πως 

ανταπεξήλθα και ξεπέρασα αυτούς τους περιορισμούς» (Υ.7). 
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Ο δεύτερος άξονας των ημι-δομημένων συνεντεύξεων αφορά στη μαθησιακή 

διαδικασία. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

έμαθαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Όπως προκύπτει 

από το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών (Πίνακας 46), οι 

τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό, την αλληλεπίδρασή τους με 

τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, τον εκπαιδευτή, την πρακτική εφαρμογή και 

την ανατροφοδότηση. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις δηλώσεις των υποκειμένων, ο πρώτος τρόπος με τον 

οποίο μάθαιναν, αναφέρεται στον εκπαιδευτή. Συγκεκριμένα, οκτώ από τους 

δέκα που συμμετείχαν στη συνέντευξη αναφέρουν ότι η επικοινωνία τους με τον 

εκπαιδευτή, καθώς και η υποστήριξη και καθοδήγηση που έλαβαν τους βοήθησε 

σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, ιδιαίτερα ωφέλιμη αναδεικνύεται η παροχή 

ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή προς τους συμμετέχοντες κατά την 

αλληλεπίδρασή τους, στοιχείο το οποίο επισημαίνεται και στα ακόλουθα 

πρότυπα.  

 «…αλλά και από την επικοινωνία μου με τον υπεύθυνο του προγράμματος, τις 

παρατηρήσεις που λάμβανα» (Υ.1) 

 «Μέσα από την καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση που έπαιρνα από τον 

εκπαιδευτή σε αυτό που ετοίμαζα εγώ» (Υ.3) 

 «εεε… καταρχάς υπήρχε επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, ο 

εκπαιδευτής μας προσπάθησε όσο καλύτερα μπορούσε να μας ενθαρρύνει και 

να το κάνει όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται και να μας το μεταδώσει όσο καλύτερα 

γίνεται το περιεχόμενο του προγράμματος…σε κάθε ενότητα του στέλναμε 

μειλ είτε με το βιογραφικό είτε με την αυτοπεριγραφική. Ο εκπαιδευτής τα 

κοιτούσε, μας έλεγε αν υπάρχουν κάποια ατοπήματα, έκανε κάποιες 

παρατηρήσεις και αυτό βοηθούσε. Πρότεινε βελτιώσεις για το συγκεκριμένο 

πράγμα και έτσι υπήρχε ανατροφοδότηση μεταξύ μας» (Υ.5)  

 «Γίναμε δηλαδή μια κοινότητα μάθησης μέσα από την οποία 

αναστοχαζόμασταν, ανταλλάσσαμε προβληματισμούς, πηγαίναμε τη σκέψη 

μας πιο πέρα… ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανατροφοδότηση σε όσα κάναμε 

και συζητούσαμε με τον εκπαιδευτή» (Υ.6) 
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  «…έπειτα με αλληλεπίδραση μαζί του [αναφορά στον εκπαιδευτή, μέσω μειλ 

με άμεση ανταπόκριση που είτε χρειαζόμουν να λύσω κάποια συγκεκριμένη 

απορία, είτε αν έστελνα κάποιο έγγραφο ή κάποιο βιογραφικό για να μου πει 

διορθώσεις ή επισημάνσεις πάνω σε αυτό» (Υ.9) 

 «Από το πρόγραμμα εεε.. έμαθα μέσω των ερωτήσεων. Ρωτούσα και ο 

εκπαιδευτής απαντούσε έγκαιρα οπότε μάθαινα.... ταυτόχρονα έπαιρνα και τις 

ενημερώσεις και τις διορθώσεις και τις εφάρμοζα πάνω στο βιογραφικό μου» 

(Υ.10). 

Μέρος της μάθησης των υποκειμένων επιτεύχθηκε μέσω του εκπαιδευτικού 

υλικού που αναρτούσε ο εκπαιδευτής στην κοινότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό 

περιελάμβανε σημειώσεις, άρθρα και πολυμεσικό υλικό (βίντεο, ιστοσελίδες), το 

οποίο μελετούσαν οι συμμετέχοντες. 

 «Μέσω της ανάγνωσης των εγγράφων που ανέβαιναν στην κοινότητα…» (Υ.1) 

 «Μελετούσα τα αρχεία που ανέβαιναν κάθε βδομάδα στην κοινότητα του 

Google+..» (Υ.2) 

 «Κυρίως διαβάζοντας το υλικό, αλλά και τα βίντεο που ήταν πολύ 

κατατοπιστικά και κάνοντας αντιπαραβολή αυτά που λέγανε οι πηγές του 

προγράμματος με τα ήδη δικά μου έτοιμα στοιχεία» (Υ.4)  

 «εεε… κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευτής ανέβαζε το υλικό 

και έτσι κατάφερνα να έρχομαι σε επαφή με όλες αυτές τις νέες γνώσεις» (Υ.6) 

 «εεε… μελετούσα το υλικό που ανέβαζε ο εκπαιδευτής και τα βίντεο και τις 

ιστοσελίδες» (Υ.7) 

 «Σίγουρα από το υλικό που αναρτώταν στο διαδίκτυο από το συντονιστή της 

ομάδας ήταν πολύ κατατοπιστικό. Όπως επίσης και τα βίντεο και τα διάφορα 

λινκ» (Υ.8)  

 «εεε… αρχικά, έμπαινα στη διαδικασία να δω κάποια βιντεάκια που 

προτείνονταν μέσα από ιστοσελίδες μέσα στο πρόγραμμα αυτό, εεε… διάβαζα 

κάποια άρθρα και κάποια pdf τα οποία έστελνε ο σύμβουλος εεε… του 

προγράμματος. Εεε… με αυτόν κυρίως τον τρόπο» (Υ.9).  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επτά από τους δέκα 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην αλληλεπίδρασή τους με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες, ως τρόπο μάθησης. Συγκεκριμένα, τα μέλη της κοινότητας 

δήλωσαν ότι μέσω των συζητήσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος, καθώς και της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών κατάφεραν 

να μάθουν πράγματα που δεν γνώριζαν. 

 «…και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που μιλούσαμε και ανταλλάζαμε 

εμπειρίες» (Υ.1) 

 «Συμμετείχα και στις συζητήσεις των υπόλοιπων μελών στην ομάδα» (Υ.2) 

 «Από εκεί και πέρα πολύ σημαντική ήταν και η επαφή που είχα με τους 

εκπαιδευομένους από τις εμπειρίες κτλ., απ’ ότι έγραφαν τα παιδιά. Μπορεί 

κάποιος κάτι το οποίο γνώριζε να το παρουσίαζε, να το έγραφε στην 

πλατφόρμα ή εγώ αντιστοίχως και έτσι κάτι που μπορεί να μην το ήξερα να το 

μάθαινα από κάποιον άλλο και αυτός μπορεί να μην ήταν ο εκπαιδευτής, 

μπορεί να ήταν απλά ένας που ήταν στο πρόγραμμα» (Υ.5)  

 «σαφώς και μέσα από την αλληλεπίδραση έμαθα πάρα πολλά γιατί εκτός από 

τον εκπαιδευτή ο οποίος μας παρέχει μια γνώση, όλοι μας συζητούσαμε και 

ανταλλάζαμε απόψεις» (Υ.6)  

 «Εεε… από την αλληλεπίδραση που είχαμε με τα άλλα άτομα και από την 

ανταλλαγή των εμπειριών μας έμαθα για τα βιογραφικά όπως για παράδειγμα 

από μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας με περισσότερη εμπειρία» (Υ.7) 

 «Από εκεί και πέρα από τη διάδραση μεταξύ μας, σίγουρα, τα άτομα, όπως και 

εγώ και οι υπόλοιποι, διατυπώναμε απορίες οι οποίες μπορεί να μην είχαν 

περάσει ποτέ από το μυαλό μας, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά βοηθητικό» 

(Υ.8) 

 «Από εκεί και πέρα είχα άμεση επικοινωνία και με τους άλλους συμμετέχοντες 

Δηλαδή, είχα εγώ κάποια εμπειρία, τη μοιραζόμουν μαζί τους και αντιστοίχως 

και αυτοί. Για παράδειγμα ξεκίνησε μια συζήτηση για τη συνέντευξη και για 

τον τρόπο που θα μπορούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του κάποιος, και μια 

κοπέλα η οποία είχε ήδη περάσει το στάδιο της συνέντευξης, μας μίλησε για 

αυτό. Μέσα από τη δικιά της εμπειρία μας πρότεινε τρόπους για να 
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μπορέσουμε να αυτοπροβληθούμε ή να εκμεταλλευτούμε χαρακτηριστικά.» 

(Υ.9). 

Τέλος, τρία μέλη της κοινότητας αναφέρθηκαν στην πρακτική εφαρμογή ως 

μαθησιακή διάσταση. Επεξηγηματικά, αναφέρονται στην σύνδεση της θεωρίας 

με την πράξη μέσω της εξατομικευμένης εφαρμογής των όσων μάθαιναν, 

διαμορφώνοντας ένα αυθεντικό, εμπειρικό πλαίσιο μάθησης. 

 «έκανα εξάσκηση συνθέτοντας δικά μου κείμενα, όπως το βιογραφικό, η 

αυτοπεριγραφική και η συνοδευτική…» (Υ.2) 

 «…μάλιστα κατάφερνα να βιώνω τη γνώση εμπειρικά και με το δικό μου τρόπο 

γιατί συμπλήρωνα τα στοιχεία πάνω στο δικό μου προφίλ, ετοίμαζα το δικό 

μου βιογραφικό, ήταν όλο βασισμένο πάνω στις δικές μου ανάγκες, 

εξατομικευμένο δηλαδή αυτή η σύνδεση θεωρίας και πράξης ήταν αυτό που με 

κέρδισε» (Υ.6) 

 «και εεε…εμπράκτως έκανα το βιογραφικό μου και μάθαινα από αυτό» (Υ.7). 

Λόγω της σχετικής αναφοράς στην έννοια της αλληλεπίδρασης και κατ’ 

επέκταση της κοινωνικής μάθησης, από πολλούς συμμετέχοντες του 

προγράμματος, προέκυψε η ανάγκη διερεύνησης ανάπτυξης του αισθήματος της 

κοινότητας από τους ίδιους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους λόγους, τις 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ή μη, του 

αισθήματος αυτού, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες 

νοηματοδότησης της έννοιας της κοινότητας από τους συμμετέχοντες. 

Αρχικά, έξι από τους δέκα συνεντευξιαζόμενους δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν 

μέλη μιας κοινότητας, γεγονός το οποίο και επιβεβαιώνεται ακολούθως. Οι λόγοι 

που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του αισθήματος αφορούν τον 

ενθαρρυντικό ρόλο του εκπαιδευτή που επιδιώκει το καλύτερο δυνατό για το 

πρόγραμμα, αλλά και τη φύση της πλατφόρμας που προάγει την επικοινωνία 

και την αλληλεπίδραση των μελών της. Παράλληλα, το θετικό, ασφαλές και 

εμπιστευτικό κλίμα του προγράμματος συγκρότησε εκείνες τις συνθήκες που 

επέτρεψαν την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Ακόμη, η 

ύπαρξη κοινού ενδιαφέροντος και/ή κοινού στόχου συνοδευόμενη από 

ευχάριστα συναισθήματα αποτέλεσαν στοιχεία ενίσχυσης αυτού του 
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αισθήματος. Τέλος, η ύπαρξη ανομοιογένειας σημειώθηκε από μία 

συμμετέχουσα ως ένα θετικό στοιχείο της συγκεκριμένης κοινότητας, λόγω της 

δυναμικής της ομάδας που συγκροτείται μέσω πολλαπλών προσεγγίσεων. 

 «Θεωρώ ότι η όρεξη του υπεύθυνου του προγράμματος να μεταδώσει 

χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και το περιβάλλον της Google+, όπου σου 

παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνείς εποικοδομητικά, δεν σου αφήνουν το 

περιθώριο να αισθανθείς ότι δεν είσαι μέλος της κοινότητας» (Υ.1) 

 «Ναι θεωρώ πως ήμασταν μία κοινότητα. Συνθήκες που συνέβαλαν σε αυτό 

ήταν η καλή διάθεση, η όρεξη για μάθηση και το φιλικό ευχάριστο κλίμα 

μεταξύ των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών» (Υ.2) 

 «Ένας από τους λόγους που παρά τις λοιπές μου υποχρεώσεις έβρισκα χρόνο 

για να ασχοληθώ ήταν ότι ένιωθα μέλος της κοινότητας. Ήθελες να μπαίνεις ς 

να δεις τι έγραψαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, τι σου σχολίασαν. Από την 

πρώτη εβδομάδα ο συντονιστής του προγράμματος μας ζήτησε να μιλήσουμε 

για τον εαυτό μας για να γνωριστούμε. Υπήρχε μια ασφάλεια, μια ειλικρίνεια 

δε φοβόσουν να μιλήσεις και να ανοιχτείς» (Υ.3)  

 «Σαφώς και αισθάνθηκα μέλος μιας ομάδας και μιας κοινότητας μάθησης 

συγκεκριμένα γιατί όλοι μαζί δουλεύαμε πάνω σε αυτό και είχαμε τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε και να ανταλλάσσουμε τις ιδέες μας. Έστω και 

σε αυτό το χρονικό πλαίσιο που είχαμε στην διάθεσή μας αναπτύξαμε τους 

δεσμούς που όπως ήταν φυσιολογικό ήταν λίγο πιο χαλαροί. Παρόλα αυτά αν 

είχαμε περισσότερες ώρες θεωρώ ότι θα γινόταν ένα πιο δυνατό δέσιμο της 

ομάδας» (Υ.6) 

 «Ένιωσα μέλος μιας κοινότητας γιατί ήμασταν όλοι άτομα με το ίδιο 

ενδιαφέρον και η αλληλεπίδραση που είχαμε ενώ γνωριζόμασταν από τα 

σχόλια και από τις εμπειρίες που μοιραζόμασταν μου έδωσε αυτό το 

συναίσθημα» (Υ.7) 

 «θεωρώ πως ναι, ήταν πολύ ωραία να βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλοι 

άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, διαφορετικών 

αντικειμένων, διαφορετικών ενδιαφερόντων που τους αφορούσε ακριβώς το 

ίδιο πράγμα. Μπορεί όχι με τον ίδιο τρόπο αλλά ήμασταν γύρω από τον ίδιο 
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κοινό στόχο. Υπήρχε δηλαδή κοινός στόχος αλλά και ανομοιογένεια, 

απαραίτητα στοιχεία» (Υ.9). 

Αντίθετα, τέσσερα υποκείμενα δήλωσαν πως δεν ένιωσαν μέλη μιας 

κοινότητας. Κοινή συνισταμένη της επιχειρηματολογίας τους αποτελεί ο 

περιορισμένος χρόνος του προγράμματος, παράγοντας που δεν επέτρεψε την 

ανάπτυξη σχέσεων και επικοινωνίας με όλα τα μέλη, τόσο σε ποιοτικό όσο και 

σε ποσοτικό επίπεδο. Σημειώνεται, επίσης, ότι παρά την ύπαρξη θέλησης για 

εμπλοκή στο πρόγραμμα, το αίσθημα αυτό δεν πρόλαβε να συγκροτηθεί στο 

πλαίσιο διάρκειας του προγράμματος. Αντίστοιχα, δύο συμμετέχουσες, παρά το 

γεγονός ότι δηλώνουν πως δεν ένιωσαν απόλυτα μέλη της κοινότητας, ωστόσο, 

ένιωσαν ασφαλείς λόγω του κλίματος και των συνθηκών που επικρατούσαν στο 

πρόγραμμα. 

 «εεε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κοινότητα, διάβαζα τις συζητήσεις όλων όσων 

συμμετείχαν με πολύ ενδιαφέρον… Εεεε αλλά μέλος μέλος της κοινότητας 

νομίζω ότι ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένο για να ωριμάσουν οι συνθήκες 

και να γίνουμε κοινότητας» (Υ.4) 

 «κοιτάξτε, γενικά η επαφή με τους υπόλοιπους εκπαιδευομένους ήταν καλή 

αλλά από εκεί και πέρα το πρόγραμμα ήταν μικρού χρονικού διαστήματος 

γύρω στο μήνα. Παρόλο που υπήρχε θέληση δεν μπορέσαμε να γίνουμε 

απόλυτα μια ομάδα μεταξύ μας. Πιστεύω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το 

χρόνο του προγράμματος παρά με το ότι δεν υπήρχε θέληση. Θέληση υπήρχε. 

Αν διαρκούσε περισσότερο θα γνωριζόμασταν και περισσότερο μεταξύ μας, 

οπότε θα υπήρχε καλύτερη αλληλεπίδραση. Το κλίμα όμως ήταν καλό,.. » (Υ.5) 

 «εεε… δεν μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι αισθάνθηκα μέλος. 

Ωστόσο, μπορώ να σου πω ότι αισθάνθηκα καλά, ασφαλής, ότι δηλαδή δεν θα 

διαρρεύσουν ούτε αυτά που λέω ούτε τα προσωπικά μου στοιχεία. Πάντως, το 

πρόγραμμα ήταν εξ αποστάσεως και δεν υπήρχε αυτή η άμεση και η 

διαπροσωπική επικοινωνία. Βέβαια, δεν ξέρω και αν θα την επιζητούσα. Μου 

άρεσε έτσι όπως ήταν, αισθάνθηκα καλά και μου δόθηκε το περιθώριο να 

διατυπώνω απορίες και απόψεις οποιαδήποτε στιγμή ήθελα» (Υ.8) 
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 «εεε… να σου πω την αλήθεια εεε… δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα μέλος μιας 

κοινότητας. Δεν ξέρω.. δεν πρόλαβα στον ένα μήνα να τους γνωρίσω 

όλους…Εεε… δεν υπήρχε δηλαδή, εκτός από τον εκπαιδευτή και ορισμένα άλλα 

μέλη δεν είχα επικοινωνία με τους υπολοίπους» (Υ.10). 

Ο τρίτος άξονας της συνέντευξης διερευνά τις απόψεις των συμμετεχόντων 

αναφορικά με την αξιολόγηση του προγράμματος με έμμεσο τρόπο, καθώς 

άμεσες αναφορές είχαν ήδη διατυπωθεί στο ερωτηματολόγιο της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσω των ερωτήσεων κλειστού τύπου. 

Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα που συμμετείχαν στη συνέντευξη κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε έξι ερωτήματα που εξετάζουν την μελλοντική παρακολούθηση 

αντίστοιχου προγράμματος, την καταβολή χρημάτων για τη συμμετοχή τους, 

την επίτευξη των στόχων τους, την άμεση χρήση στοιχείων του προγράμματος 

στην καθημερινότητά τους, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που ήταν περισσότερο 

και λιγότερο ωφέλιμα για τους ίδιους. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε ένα μελλοντικό, αντίστοιχο πρόγραμμα, 

όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν πως θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. 

Ορισμένοι από αυτούς αναφέρουν ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη νέων 

ενοτήτων, καθώς με τις ήδη υπάρχουσες κάλυψαν τις προσωπικές τους ανάγκες, 

ενώ άλλοι προτείνουν τον εμπλουτισμό και την επέκταση των υπαρχουσών 

θεματικών με επιπλέον στοιχεία. Ακόμη, αρκετοί συμμετέχοντες αναφερόμενοι 

στην επιθυμία τους για μελλοντική παρακολούθηση αναφέρονται σε θετικά 

στοιχεία του προγράμματος όπως, η χρησιμότητά του, η έλλειψη αντιτίμου 

συμμετοχής, η εξ αποστάσεως μορφή του, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικο-

οικονομικό πλαίσιο της χώρας με την ύπαρξη ανταγωνιστικότητας, απαιτήσεων 

και συχνών μεταβολών στην αγορά εργασίας. Τέλος, μία συμμετέχουσα 

αναδεικνύει τη συμβολή του προγράμματος υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι ένα 

από τα προγράμματα που μπαίνουν απλά στο βιογραφικό. Είναι κάτι το οποίο το 

φτιάχνει το βιογραφικό σου». 

 «Ναι, με μεγάλη μου ευχαρίστηση, κιόλας. Εφόσον θα μου προσφέρει νέα 

πράγματα, ναι…» (Υ.1) 

 «Ναι! Δηλαδή το ίδιο, όχι, αλλά με καινούριες θεματικές ναι. Το πρόγραμμα με 

κάλυψε σε αυτά που χρειαζόμουν άρα το ίδιο δεν θα το ξαναέκανα » (Υ.2) 
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 « Φυσικά αρκεί να είχε νέες πληροφορίες! » (Υ.3) 

 «Βεβαίως. Βεβαίως και μάλιστα το ίδιο πρόγραμμα με πιο καινούρια στοιχεία 

θα έχει πολύ μεγάλη ωφελιμότητα ειδικά για ανθρώπους που έχουν κάποιο 

στόχο σταδιοδρομίας… Άρα θα είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και 

σίγουρα δεν είναι ένα από τα προγράμματα από τα οποία μπαίνουν απλά στο 

βιογραφικό. Είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει το βιογραφικό σου» (Υ.4) 

 «εεε… φυσικά. Καταρχάς το ότι είναι εξ αποστάσεως και δωρεάν είναι πολύ 

σημαντικό. Εεε… Επίσης έχει να κάνει με ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την 

κοινωνία της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια γιατί έχει να κάνει με το 

επάγγελμα, το βιογραφικό, ουσιαστικά την εικόνα που παρουσιάζει ο 

άνθρωπος έξω. Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν οι απαιτήσεις είναι όλο και 

περισσότερες οπότε ένα καλό βιογραφικό ή καλύτερη παρουσίαση της εικόνας 

του ανθρώπου είναι ότι πιο σημαντικό. Οπότε ναι θα το έκανα» (Υ.5) 

 «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έλαβα 

πολλές γνώσεις και μπορώ να πω πως ανέπτυξα και κάποιες δεξιότητες και γι’ 

αυτό το λόγω πιστεύω πως θα παρακολουθούσα γιατί ήταν μια θετική 

εμπειρία για εμένα» (Υ.6) 

 «Ναι διότι πιστεύω ότι αποκόμισα πολλά που θα με βοηθήσουν στην 

επαγγελματική μου καριέρα και γενικότερα στο να διευρύνω τις γνώσεις μου 

σε θέματα που δεν ξέρω» (Υ.7) 

 «εεε … ναι θα το παρακολουθούσα. Βέβαια θα ήθελα να καλύπτει κάποιες 

άλλες ενότητες αντίστοιχες, διότι νομίζω πως το συγκεκριμένο με κάλυψε 

επαρκώς» (Υ.8) 

 «εεε… θα το έκανα γιατί θεωρώ ότι καθώς περνάν τα χρόνια, όλο αυτό έχει μια 

εξέλιξη, επομένως ναι μεν από τη στιγμή που τώρα πήρα κάποιες γνώσεις οι 

οποίες δεν θεωρώ ότι είναι στο 100% δηλαδή θα μπορούσα ίσως να το εξελίξω 

ακόμα παραπάνω… εεε θα έλεγα ναι, θα το παρακολουθούσα και μελλοντικά» 

(Υ.9) 

 «Ναι θα το παρακολουθούσα και θα παρακολουθούσα και σεμινάρια τέτοιου 

τύπου» (Υ.10). 
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Σχετικά με την καταβολή χρημάτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, εννέα 

υποκείμενα της συνέντευξης, δήλωσαν πως θα ήταν διατεθειμένοι να 

καταβάλλουν ένα λογικό και προσιτό ποσό για τη συμμετοχή τους, κυρίως λόγω 

της ωφελιμότητας του προγράμματος, ενώ μόνο μία συμμετέχουσα δεν θα 

πλήρωνε για τη συμμετοχή της, καθώς γενικά δεν επιλέγει επι πληρωμή 

προγράμματα, όπως δηλώνει και η ίδια. 

 «Όχι, δεν επιλέγω προγράμματα τα οποία προϋποθέτουν πληρωμή, ούτε είμαι 

υπέρ αυτών» (Υ.1) 

 «Εξαρτάται από το ποσό αλλά γενικά ναι» (Υ.2) 

 « Νομίζω πως ναι, πήρα πολλά και θα το ξαναέκανα έστω και με κόστος» (Υ.3) 

 «Εεεε το ότι ήταν δωρεάν ήταν ένα από τα κίνητρα φαντάζομαι για πολλά από 

τα μέλη της ομάδας από την άλλη όμως αν ένα αντίτιμο έχει μια λογική βάση ή 

δεν είναι απολύτως εκτός πραγματικότητας, ελληνικής, ναι βεβαίως» (Υ.4) 

 «φυσικά, αν έβλεπα ότι το πρόγραμμα αυτό μου παρέχει πραγματικά εεε… 

καλή βοήθεια, υποστήριξη και είναι κάπως ανταγωνιστικό δηλαδή με βοηθάει 

να γίνω και εγώ ανταγωνιστική στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, 

φυσικά και θα το έκανα» (Υ.5) 

 «είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε ίσως 

να παρακολουθούσα και με πληρωμή» (Υ.6) 

 «Αν εκείνη τη στιγμή είχα τα χρήματα, ναι. Γενικά θα με ενδιέφερε. Πιστεύω 

ότι τέτοια προγράμματα αξίζουν να παρακολουθούνται» (Υ.7) 

 «εεε… εξαρτάται φυσικά, από το ποσό που θα μου ζητούσαν να πληρώσω. 

Εεε… από εκεί και πέρα και για το συγκεκριμένο το εξ αποστάσεως αν μπορεί 

να μου ζητηθεί μία τιμή, λόγω του ότι ήταν ένας μήνας, είχε υλικό και επειδή ο 

συντονιστής απαντούσε σε κάθε απορία μας, θα μπορούσα να πληρώσω» (Υ.8)  

 «Ανάλογα και με τα οικονομικά. Δηλαδή, μπορεί να βρισκόμουν σε μια φάση 

της ζωής μου που να ήμουν εντάξει οικονομικά και ίσως ένα ποσό, θεωρώ, πως 

θα μπορούσα να το καταβάλω. Από εκεί και πέρα σε αυτή τη φάση μου ήταν 

πολύ πιο βολικό το γεγονός ότι δεν είχε κάποια τιμή για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. Ήταν ένα από τα plus» (Υ.9) 
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 « εεε… Μπορεί ναι… Ανάλογα με τις συγκυρίες της εποχής και το τι περνάει ο 

καθένας. Αλλά νομίζω πως θα το έκανα γιατί είναι κάτι που με αφορά και θα 

το έκανα για εμένα» (Υ.10). 

Όπως σε όλα τα προγράμματα, έτσι και στο συγκεκριμένο, η αξιολόγηση 

συνίσταται στην αποτελεσματικότητά του, εν αναφορά της επίτευξης των 

στόχων των ατόμων που το παρακολουθούν. Έξι στους δέκα 

συνεντευξιαζόμενους υπογραμμίζουν ότι οι στόχοι που είχαν θέσει, καλύφθηκαν 

πλήρως από τη συμμετοχή τους, παραθέτοντας την ίδια στιγμή τους 

προσωπικούς τους στόχους, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις υποστηρίζουν ότι η 

επίτευξη των στόχων τους συντελέστηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 «Νομίζω έχω καλυφτεί εντελώς, βέβαια κάποια πράγματα θέλουν εξάσκηση 

για να μην τα ξεχάσω, αλλά αυτό έχει να κάνει με εμένα καθαρά» (Υ.3) 

 «Πλήρως, πραγματικά. Φτιάξαμε βιογραφικό σημείωμα και έγινε πάρα πολύ 

καλό, το έστειλα στον εκπαιδευτή μου, έκανε κάποιες παρατηρήσεις, το 

διόρθωσα και έγινε καλύτερο. Έμαθα ακριβώς πως να κάνω αυτοπεριγραφική 

έκθεση δηλαδή να παρουσιάζω καλύτερα τον εαυτό μου. Έμαθα να κάνω ένα 

σωστό προφίλ στο LinkedIn. Στο να μπορέσω να αναζητώ καλύτερα θέσεις 

εργασίας και να οργανώνομαι καλύτερα» (Υ.5)  

 «Οι στόχοι μου επιτεύχθηκαν και είχαν και αποτέλεσμα. Εκτός ότι έμαθα να 

κάνω σωστά το βιογραφικό μου, είναι σημαντικό ότι αρχικά πριν ξεκινήσει το 

πρόγραμμα είχα κάποιες εσφαλμένες απόψεις και μέσα από το πρόγραμμα 

κατάφερα να μετασχηματίσω τη μάθησή μου» (Υ.6) 

 «χμμ μπορώ να πω, πως ναι. Εεεε….δηλαδή, τι εννοώ… πλέον έμαθα να κάνω 

βιογραφικό και έμαθα που να εστιάζω στις συνεντεύξεις. Νωρίτερα πήγαινα 

λίγο στα τυφλά και χανόμουν στο Google» (Υ.7) 

 «εεε… Οι στόχοι μου επιτεύχθηκαν και πήγα ένα βήμα παραπέρα. Γνώριζα 

κάποια πράγματα εμπειρικά, αλλά πλέον όλα αυτά συστηματοποιήθηκαν και 

είναι επαρκέστερα σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα από το πρόγραμμα» (Υ.8) 

 «Θεωρώ πως ναι. Αυτά τα οποία με ενδιέφεραν θεωρώ πως τα έμαθα και είμαι 

σε θέση να τα αξιοποιήσω και μόνη μου, για παράδειγμα μπορώ πλέον με 

περισσότερη αυτοπεποίθηση να κάνω το βιογραφικό μου» (Υ.9) 
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 «Σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρώ. Αυτά για τα οποία μπήκα στο πρόγραμμα ήταν 

και τα πράγματα εν τέλει τα οποία και ανέπτυξα. Για παράδειγμα μπόρεσα να 

οργανώσω πολύ καλύτερα το βιογραφικό μου και το σημαντικότερο απέκτησα 

τη δεξιότητα πλέον να το κάνω μόνη μου. Το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτό 

το τελευταίο» (Υ.1) 

 «Μπορώ να πω σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Μου άρεσε πολύ που 

δούλεψα πάνω σε δικά μου πράγματα και όχι απλώς θεωρητικά όπως είναι 

τα περισσότερα άλλωστε» (Υ.2) 

 «Ναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι… Και μάλιστα μπορώ να πω ότι εεε…. Η μια 

συνοδευτική επιστολή που έκανα και το βιογραφικό το έκανα με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση μετα γιατί είδα ότι είναι το πλαίσιο και αυτών που περιμένει 

να δει κάποιος σε ακαδημαϊκό επίπεδο κυρίως που με ενδιέφερε εμένα, αλλά 

και ότι ενέχει και στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου που το συντάσσει 

και το να διαφοροποιείται και λίγο από τα τυποποιημένα ήταν ενθαρρυντικό» 

(Υ.4) 

  «Νομίζω πως επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ίσως αν ήταν ένα 

πρόγραμμα που διαρκούσε περισσότερο θα αποκόμιζα πολλά περισσότερα. 

Βέβαια αποκόμισα αρκετά και είμαι ευχαριστημένος» (Υ.10). 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι συμμετέχοντες της κοινότητας δήλωσαν ως 

βασικό κίνητρο το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα του προγράμματος και 

αντίστοιχα ως θετικά στοιχεία την πρακτική εφαρμογή, την εξατομίκευση της 

μαθησιακής διαδικασίας και την περίοδο υλοποίησης. Κρίθηκε, λοιπόν, 

ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της άμεσης χρήσης στοιχείων του προγράμματος 

στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

σύνδεση του προγράμματος με τις πραγματικές ανάγκες των υποκειμένων. 

Όπως προκύπτει από τα ακόλουθα πρότυπα, εννέα από τα δέκα υποκείμενα της 

συνέντευξης δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν το βιογραφικό τους σημείωμα, 

επικαιροποίησαν τον λογαριασμό τους στο LinkedIn και εφάρμοσαν στην πράξη 

ορισμένες τεχνικές για τη συνέντευξη. Η αξιοποίηση των παραπάνω έγινε είτε 

για την εύρεση εργασίας, είτε για υποβολή αίτησης σε Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τρεις συμμετέχοντες 

απέστειλαν το βιογραφικό τους στο εξωτερικό (μία συμμετέχουσα για 
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πρόγραμμα εκπαίδευσης και δύο συμμετέχοντες για εργασία) και έλαβαν θετική 

απάντηση, γεγονός που υποδηλώνει τη μερική συνεισφορά του προγράμματος. 

Τέλος, μόνο ένας συμμετέχοντας δήλωσε πως δεν χρησιμοποίησε τίποτα από το 

πρόγραμμα, ακόμη (όταν πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη), αλλά αναμένεται να 

το κάνει σύντομα λόγω της υποβολής αίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών. 

 «Ναι, σαφώς, έστειλα κάποια βιογραφικά για δουλειά, και ήταν καλή συγκυρία. 

Βόλεψε…» (Υ.1)  

 «Όχι ακόμα, αλλά πολύ σύντομα καθώς θα υποβάλλω αίτηση για 

μεταπτυχιακό σε δύο εβδομάδες» (Υ.2) 

 «Εε ναι το βιογραφικό, το άλλαξα και το έστειλα και τροποποίησα τους 

λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο LinkedIn δηλαδή που 

δεν το ήξερα καλά κ πάντα ήθελα να το μάθω» (Υ.3) 

 «Βέβαια, βέβαια όλες οι δυο πρώτες εβδομάδες άμεσα… Ήταν σε πάρα πολύ 

καλή συγκυριακή στιγμή για μένα οπότε τα χρησιμοποίησα αμέσως» (Υ.4) 

 «Φυσικά. Το βιογραφικό το οποίο έκανα, το έστειλα και για δύο θέσεις 

εργασίας αφού το μετέφρασα στα Αγγλικά και το έστειλα και σε μια αίτηση 

για ένα winter school στη Γερμανία και έγινα δεκτή. Οπότε πιστεύω ότι 

βοήθησε πολύ» (Υ.5) 

 «Για παράδειγμα χρησιμοποίησα το βιογραφικό μου για να το στείλω σε μια 

προκήρυξη για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών ρομά» (Υ.6) 

 «Ναι, για παράδειγμα με βάσει αυτά που ανέβασε ο εκπαιδευτής έκανα το 

βιογραφικό μου βασισμένο σε αυτά και έστειλα αίτηση σε μια δουλειά που με 

ενδιέφερε. Επίσης μέσα από το LinkedIn και το λογαριασμό μου είχα μια 

προσφορά για δουλειά, αλλά δεν ήταν του ενδιαφέροντος μου γιατί ήταν 

μακριά από εκεί που έμενα» (Υ.7) 

 «πολύ άμεσα θα έλεγα. Ναι… Είχα δώσει εξετάσεις για μεταπτυχιακό, όπου 

μεταξύ άλλων χρειάστηκα το βιογραφικό και πέρασα από συνέντευξη, οπότε… 

ήταν ότι χρειαζόμουν» (Υ.8) 
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 «εεε… η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησα κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά 

σε μία μικρή συνέντευξη που είχα με έναν εργοδότη. Επομένως χρησιμοποίησα 

κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, οπότε…ναι ναι τα εκμεταλλεύτηκα» (Υ.9) 

 «Σχετικά με στοιχεία που χρησιμοποίησα άμεσα ήταν ότι έστειλα κάποια 

βιογραφικά για δουλειά. Κάποια ήταν για εδώ Θεσσαλονίκη, αλλά έστειλα και 

στα αγγλικά το βιογραφικό που ετοιμάσαμε σε μία αεροπορική εταιρεία που 

με ενδιαφέρει και έλαβα θετική απάντηση!» (Υ.10). 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν τα στοιχεία εκείνα που τους βοήθησαν σε μεγαλύτερο και σε 

μικρότερο βαθμό κατόπιν της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Αναφορικά με 

το πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως στοιχεία, ιδιαίτερα ωφέλιμα 

για τους ίδιους, αποτέλεσαν η κατάκτηση της δεξιότητας σύνταξης, 

επικαιροποίησης και προσαρμογής των εργαλείων αυτοπαρουσίασής τους και 

κυρίως του βιογραφικού τους σημειώματος για εργασία και σπουδές. Εκτός 

αυτού, αναφορές γίνονται και στην αυτοπεριγραφική έκθεση, τη συνέντευξη και 

τον λογαριασμό LinkedIn, εργαλείο το οποίο ορισμένοι δεν γνώριζαν και με 

αφορμή το πρόγραμμα έμαθαν να χρησιμοποιούν. Με τον τρόπο αυτό, όπως 

δηλώνεται στα παρακάτω πρότυπα, νιώθουν περισσότερο άνετα, αλλά και 

περισσότερο προετοιμασμένοι.  

 «Ότι πλέον έχω ένα έτοιμο βιογραφικό, το οποίο μπορώ να επικαιροποιώ και 

να προσαρμόζω ανάλογα με τις ανάγκες μιας θέσης εργασίας» (Υ.1) 

 «Την ικανότητα και τη γνώση να μπορώ να συντάξω ένα βιογραφικό 

σημείωμα, είτε αυτό προορίζεται για αναζήτηση εργασίας, είτε για 

μεταπτυχιακό» (Υ.2) 

 «Το βιογραφικό για αναζήτηση εργασίας ήταν αυτό που με έκαιγε…[γέλιο]. 

Μπόρεσα να αποκομίσω πράγματα για αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα 

που συζητήσαμε» (Υ.3) 

 «…αλλά και ότι κάνουμε ένα βιογραφικό τώρα για να το έχουμε με άνεση και 

να το τροποποιούμε αργότερα όχι να το φτιάξουμε την παραμονή» (Υ.4)  

 «πραγματικά αποκόμισα πράγματα για τον τρόπο σύνταξης τους βιογραφικού 

μου… Αυτό που κυρίως ήθελα ήταν να μπορώ να κάνω ένα βιογραφικό το 
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οποίο να είναι εμπλουτισμένο όσο καλύτερα γίνεται εεε.. κάτι στο οποίο με 

βοήθησε το πρόγραμμα να το πετύχω» (Υ.5) 

 «Εεεε…. Τα στοιχεία που με βοήθησαν πολύ ήταν το γεγονός ότι ετοίμασα 

ουσιαστικά τα εργαλεία αυτοπαρουσίασής μου και τώρα τα έχω δομημένα στο 

μυαλό μου, αλλά και έτοιμα στο φάκελό μου και μπορώ άμεσα να τα 

χρησιμοποιήσω και να τα αξιοποιήσω Επίσης θέλω να προσθέσω πως τώρα 

πια έχω και λογαριασμό στο LinkedIn. Δεν γνώριζα καν αυτό το μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης» (Υ.6) 

 «εεε… περισσότερο ωφέλιμα θεώρησα αυτά σχετικά με το LinkedIn, γιατί 

όπως προανέφερα δεν είμαι εξοικειωμένη και με βοήθησε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό να ανοίξω τους ορίζοντες μου και να αυξήσω τις πιθανότητες για μια 

καλύτερη δουλειά» (Υ.7) 

 «Μπόρεσα να κάνω το βιογραφικό μου και την αυτοπεριγραφική έκθεση που 

χρειαζόμουν και πλέον τα έχω έτοιμα. Είναι καλύτερα να είσαι 

προετοιμασμένος…» (Υ.8) 

 «…επίσης θέλω να προσθέσω πως ήταν θετικό για μένα το ότι είδα κάποια 

πράγματα που έκανα λάθος όσον αφορά τη σωστή συμπλήρωση του 

βιογραφικού. Επίσης και σχετικά με τη συνέντευξη έμαθα πως θα το 

αντιμετωπίσω ως χαρακτήρας εκείνη την ώρα, δηλαδή το πώς θα 

παρουσιαστώ και σε ποια δυνατά σημεία του χαρακτήρα μου πρέπει να 

πατήσω για να μπορέσω να κερδίσω τη θέση που επιδιώκω» (Υ.9) 

 «Πιο πολύ με ενδιέφερε το βιογραφικό, δεν ξέρω γιατί με τράβηξε τόσο. Κάθε 

φορά έβαζα στόχο να διορθώσω κάτι. Πχ τη φωτογραφία, την επαγγελματική 

εμπειρία, να γράψω κάτι καλύτερα σύμφωνα με τις συμβουλές του 

εκπαιδευτή. Επίσης θέματα αυτοπαρουσίασης. Αυτά ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμα 

για μένα» (Υ.10). 

Παράλληλα, ορισμένοι συμμετέχοντες δηλώνουν πως αντίστοιχα ωφέλιμο 

για τους ίδιους ήταν διάφοροι παράμετροι του προγράμματος, όπως το 

εκπαιδευτικό υλικό, οι μέθοδοι-τεχνικές διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν, ο 

εκπαιδευτής και η εξ αποστάσεως μορφή του προγράμματος, καθώς τους 

παρείχαν ευελιξία και υποστήριξη. 
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 «Τα πιο χρήσιμα ήταν τα παραδείγματα… Και κάποια βίντεο που είχε το 

πρόγραμμα τα οποία ήτανε και πολύ άνετα στην παρακολούθηση και πολύ πιο 

εύληπτα από το να διαβάσει κάποιος σελίδες επι σελίδων» (Υ.4) 

 «εεε… σαν ωφέλιμο στοιχείο του προγράμματος είναι σίγουρα το ότι ήταν εξ 

αποστάσεως και δωρεάν» (Υ.5) 

 «εεε.. το υλικό που αναρτώταν σίγουρα ήταν πολύ ωφέλιμο» (Υ.8) 

 «ωραία. Ναι. Θεωρώ πως περισσότερο ήταν επειδή ήταν εξ αποστάσεως είχα 

τον δικό μου χρόνο και σαφώς επειδή δεν υπήρχε συμμετοχή. Ακόμη σε 

οποιαδήποτε απορία μου δημιουργήθηκε, είτε μπορούσα να τη λύσω από 

απορίες άλλων ατόμων μέσα στην ενότητα, είτε από το σύμβουλο μέσω μειλ 

και επικοινωνίας μαζί του» (Υ.9)  

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν στοιχεία, τα οποία αποδείχθηκαν λιγότερο 

ωφέλιμα για ένα μέρος των συμμετεχόντων, είτε λόγω των έτερων κινήτρων και 

αναγκών τους, είτε λόγω της υφιστάμενης κατάστασής τους σε επίπεδο 

απασχόλησης και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα διαφαίνεται ότι οι εργαζόμενοι 

και απασχολούμενοι δεν ενδιαφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό για τις τεχνικές 

αναζήτησης εργασίας ή τη συνέντευξη και αντίστοιχα οι κάτοχοι τουλάχιστον 

μεταπτυχιακού τίτλου για τα θέματα της αυτοπεριγραφικής έκθεσης και των 

υποτροφιών. Παρόλα αυτά, όπως δηλώνουν, δεν θεώρησαν άχρηστες τις 

πληροφορίες που έλαβαν και επιφυλάσσονται για τη μελλοντική τους χρήση.  

 «Από την αρχή δεν με ενδιέφεραν η συνοδευτική επιστολή και η 

αυτοπεριγραφική έκθεση. Παρόλα αυτά έμαθα πράγματα και κράτησα 

ορισμένα κατά νου…» (Υ.3) 

 «Ήταν περισσότερο η συνέντευξη και η αναζήτηση εργασίας. Όχι ότι δεν ήταν 

ωφέλιμα, αλλά για μένα εκείνη τη χρονική στιγμή δεν ήταν απολύτως 

απαραίτητα. Σε μελλοντικό χρόνο θα ανατρέξω αν προκύψει κάποια ανάγκη, 

θα είναι σίγουρα η πρώτη μου επιλογή τα βιντεάκια και όλα αυτά αλλά προς το 

παρόν όχι εκείνο το κομμάτι, το δεύτερο μισό δηλαδή ήταν λιγότερο ωφέλιμο 

από το πρώτο. Σε καμία περίπτωση βεβαία άχρηστο» (Υ.4)  
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 «Νομίζω ότι το κομμάτι της συνέντευξης δεν μου πρόσφερε ιδιαίτερα 

πράγματα γιατί εργάζομαι ήδη σε ένα κατάστημα, παρόλα αυτά κέρδισα και 

από αυτό κάποια πράγματα» (Υ.5) 

 «Το κομμάτι στο οποίο θεωρώ ότι ίσως δεν μου παρείχε τόσο πολλές χρήσιμες 

γνώσεις ήταν το κομμάτι που είχε σχέση με την αναζήτηση εργασίας γιατί 

αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως εργάζομαι, είμαι αναπληρώτρια δασκάλα, 

επομένως δεν είναι κάτι που χρειαζόμουν» (Υ.6) 

 «ως λιγότερο ωφέλιμο θεωρώ τις πληροφορίες για το μεταπτυχιακό θα έλεγα, 

γιατί εγώ προσωπικά έχω ως στόχο μια δουλειά και η σύνταξη ενός καλού 

βιογραφικού και μιας έκθεσης για κάτι καλύτερο» (Υ.7) 

 «…από εκεί και πέρα δεν ήταν στους στόχους μου να δημιουργήσω LinkedIn 

ωστόσο μου φάνηκε εξαιρετική σαν ιδέα και εεε… αυτή τη στιγμή έχω και 

αυτό το μέσο» (Υ.8) 

 «ναι... Οι δύο από τις τέσσερεις συγκεκριμένα ενότητες τις οποίες υπέβαλα 

ενδιαφέρον ήταν για το βιογραφικό και για τη συνέντευξη επιλογής, αλλά 

παρακολούθησα και τις άλλες δυο ενότητες γιατί θεωρώ ότι είναι εξίσου 

σημαντικές αν και στην προκειμένη φάση δεν με ενδιαφέρουν τόσο. Ίσως 

δηλαδή για επιπλέον γνώση για εμένα» (Υ.9). 

Τέλος, τρεις συμμετέχοντες του προγράμματος ανέφεραν πως δεν θεώρησαν 

κάποιο στοιχείο ή ενότητα του προγράμματος, ως λιγότερο ωφέλιμη. 

Συγκεκριμένα, δηλώνουν πως ως πρόγραμμα προσέφερε μία ολιστική 

προσέγγιση σε θέματα ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στις ανάγκες τους. 

 «Δεν υπήρχε κάτι το οποίο θεωρώ λιγότερο ωφέλιμο από τα υπόλοιπα. Κατά 

την άποψή μου ήταν ένα ολοκληρωμένο και αρμονικά δεμένο πρόγραμμα. 

Αρμονικά, με την έννοια ότι οι ενότητες συνδέονταν μεταξύ τους και παρείχαν 

μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα» (Υ.1) 

 «Δεν υπήρχε κάτι το οποίο θεωρώ λιγότερο ωφέλιμο από τα υπόλοιπα στο 

πρόγραμμα. Έμαθα διάφορα πράγματα οπότε…» (Υ.2) 
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 «Δεν είναι κάτι που λειτούργησε λιγότερο ωφέλιμο για μένα. Είμαι 

τελειόφοιτος ΑΕΙ οπότε όλες οι ενότητες ήταν του άμεσου ενδιαφέροντος μου 

γιατί και για μεταπτυχιακό σκέφτομαι και εργασία θέλω να βρω» (Υ.10). 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της συνέντευξης 

διαμορφώθηκε ο τέταρτος άξονας, ο οποίος αναφέρεται στις προτάσεις των 

συμμετεχόντων για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος 

μελλοντικά. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την ένταξη συγχρονικής 

επικοινωνίας μέσω κάμερας και τις δια ζώσης συναντήσεις, τη μεγαλύτερη 

διάρκεια του προγράμματος, την ύπαρξη περισσότερων εκπαιδευτών-

συμβούλων, τον εμπλουτισμό των ενοτήτων και την ανομοιογένεια της ομάδας. 

Αρχικά προτείνεται μία μικτή προσέγγιση για το πρόγραμμα, όπου οι εξ 

αποστάσεως συναντήσεις θα συνδυάζονται με δια ζώσης συναντήσεις. Οι λόγοι 

της πρότασης συνίστανται στη γνωριμία των μελών μεταξύ τους, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ τους, πρακτικές οι οποίες θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεσμών και στην ενίσχυσή τους. Οι δια ζώσης 

συναντήσεις προτείνεται να πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του 

προγράμματος για τη γνωριμία των μελών, κατά το τέλος του προγράμματος 

για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, ενώ ένας συμμετέχοντας αναφέρεται 

στην ύπαρξη δια ζώσης συνάντησης μία φορά το μήνα. 

 «Θεωρώ ότι ένας συνδυασμός εξ αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεων θα 

ήταν πολύ καλύτερο και πολύ αποτελεσματικότερο» (Υ.1) 

 «Skype calls και face to face μαθήματα-συζητήσεις, νομίζω θα ήταν καλύτερα» 

(Υ.2) 

 «OnLine συζητήσεις με κάμερα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αλλά και 

κάποιες συναντήσεις από κοντά θα ήταν καλές…» (Υ.3)  

 «σίγουρα στην αρχή ενός εξ αποστάσεως πρόγραμμα το να γίνεται μια δια 

ζώσης συνάντηση ώστε να γνωρίζονται μεταξύ τους όλοι οι συμμετέχοντες, να 

γνωρίζονται με τον εκπαιδευτή και ίσως μπορεί στο τέλος να γίνει μια ακόμη 

δια ζώσης συνάντηση για κάποια αποτίμηση για τα μαθησιακά αποτελέσματα 

κτλ. Νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά» (Υ.5) 

 «…και μια δια ζώσης συνάντηση που θα δέσει περισσότερο την ομάδα έτσι 

ώστε η αλληλεπίδραση να είναι μεγαλύτερη και τα μέλη που δυσκολεύονται θα 
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βοηθιούνται περισσότερο από τα μέλη που είναι προχωρημένα ή έχουν 

περισσότερες γνώσεις. Θα μπορούσε να είναι μία στην αρχή και μία στη μέση, 

δηλαδή μια για να γνωριστούν τα μέλη, να αποκτήσουν επαφές και μία ακόμα 

στη μέση για να ισχυροποιήσει τους δεσμούς και στη συνέχει α νομίζω ότι θα 

δούλευε μόνο του» (Υ.6) 

 «Πιστεύω θα ήταν καλύτερο αν υπήρχε μία live συνάντηση μέσω Skype και με 

τα υπόλοιπα μέλη και εεε… ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια δια ζώσης 

συνάντηση μια φορά το μήνα με όλα τα μέλη για να πούμε μερικά στοιχεία για 

εμάς όσον αφορά το πρόγραμμα» (Υ.10).  

Μία δεύτερη πρόταση επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης μεγαλύτερης 

διάρκειας στο πρόγραμμα, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους 

συμμετέχοντες, αλλά και να εμπλουτιστεί περισσότερο το πρόγραμμα για να 

είναι ανταγωνιστικότερο. 

 «Μήπως θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ο διπλάσιος, δηλαδή δυο μήνες… για 

να γίνει κάπως μεγαλύτερη και η εμβάθυνση.. γιατί να μην ξεχνάμε ότι ένα εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα έχει και το θέμα της ώρας δεν θα είναι κάθε μέρα 

τρεις με 4 εκεί το άτομο» (Υ.4) 

 «Από εκεί και πέρα αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί με ενότητες, να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό για την αγορά 

εργασίας» (Υ.5) 

  «μία πρόταση θα ήταν να δοθεί περισσότερος χρόνος διάρκειας στο 

πρόγραμμα» (Υ.6)  

 «η πρόταση μου θα ήταν να διαρκεί περισσότερο, ίσως δίμηνο να είναι ένας 

καλός χρόνος για να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση, αλλά και 

αποτελεσματικότητα» (Υ.7) 

 «Εεε… ίσως θα το ήθελα λίγο μεγαλύτερο. Εεε… να καλύπτει περισσότερες 

ενότητες. Εεε… και λόγω του ότι κάθε ενότητα , υπήρχαν 4, κάθε ενότητα ήταν 

ανά βδομάδα, ίσως δεν μου αρκούσε αυτό χρονικά» (Υ.8)  

 «μία πρόταση που έχω είναι η μεγαλύτερη διάρκεια προκειμένου να υπάρχει 

περισσότερος χρόνος και περισσότερη ευελιξία» (Υ.10).  
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Τέλος, η τρίτη πρόταση των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

την ύπαρξη επιπλέον εκπαιδευτών-συμβούλων, με στόχο τον διαμοιρασμό του 

φόρτου εργασίας από τον έναν και μοναδικό σύμβουλο, την παροχή βοήθειας 

και υποστήριξης σε θέματα συντονισμού, καθώς και την αναφορά επιπλέον 

απόψεων και προτάσεων για τα υπό συζήτηση θέματα. 

 «…ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας ακόμα εκπαιδευτής για να βλέπαμε και τις 

δικές του απόψεις και προτάσεις» (Υ.7) 

 «….ωστόσο αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι ίσως θα χρειαζόταν 

ένας δεύτερος συντονιστής λόγω του ότι ο ένας επωμιζόταν μεγάλο βάρος της 

εργασίας … το αναφέρω διότι λόγω και της ιδιότητας μου, ως ψυχολόγος, 

κρίνω ότι μια ομάδα 35 ατόμων για να συντονιστεί είναι εξαιρετικά δύσκολο» 

(Υ.8) 

 «Ίσως θα ήταν πιο καλό να υπάρχουν δύο εκπαιδευτές, δηλαδή να ήταν δύο οι 

σύμβουλοι που θα έμπαιναν στη διαδικασία να ασχοληθούν με τα βιογραφικά, 

γιατί αν και υπήρχε άμεση ανταπόκριση, θεωρώ ότι σε μια αντίστοιχη 

εκπαίδευση με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτή η 

επικοινωνία, δηλαδή θα υπήρχε και χάος ερωτήσεων και χάος εμπειριών» 

(Υ.9). 
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, 

υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις, που διαμορφώνουν ένα ετερογενές 

πλαίσιο κινήτρων και εμποδίων για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διεργασία. Για τον λόγο αυτό η διερεύνησή τους και η αξιοποίησή τους κατά τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό ενός προγράμματος αποτελεί αναγκαία συνθήκη που 

επηρεάζει τόσο τη μαθησιακή διαδικασία, όσο και το τελικό αποτέλεσμα. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα “Prepare and Present yourself: a personal branding 

approach”, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίθηκε η ανίχνευση αυτών των κινήτρων 

και εμποδίων, όχι μόνο λόγω του περιεχομένου του, αλλά και λόγω της μη 

τυπικής και εξ αποστάσεως μορφής του. 

Η πλειονότητα των υποκειμένων ανέφερε πως πρωταρχικό κίνητρο 

συμμετοχής τους αποτέλεσε το γεγονός ότι το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας τους φάνηκε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι συμμετέχοντες προσήλθαν στη 

μαθησιακή διαδικασία με ορισμένες ανάγκες και έχοντας ήδη διαμορφώσει 

προσωπικούς στόχους που ανέμεναν να επιτευχθούν με το πέρας του 

προγράμματος. Όπως διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση, το πρόγραμμα 

ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την εκ των προτέρων συμπερίληψή τους κατά τα 

στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης (Κόκκος, 2005). 

Παράλληλα, εξίσου ισχυρά κίνητρα συμμετοχής αποτέλεσαν η βελτίωση των 

εργαλείων αυτοπαρουσίασής τους, αλλά και το ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

τους προτάθηκε από κάποιο οικείο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, τόσο ο 

επιδιωκόμενος στόχος, όσο και η παρότρυνση που έλαβαν από κάποιο φιλικό 

τους πρόσωπο, συγκρότησαν ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό πλαίσιο 

συμμετοχής. Αντίστοιχα, αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν πως η επιθυμία τους 

να μάθουν νέα πράγματα και η έλλειψη κόστους συμμετοχής, τους κινητοποίησε 

προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, ενώ σε ελάσσονα βαθμό 

φαίνεται να τους επηρέασε η εύρεση θέσης εργασίας, η ευελιξία χρόνου και η 

έλλειψη μετακίνησης. Τέλος, δύο μόνο συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με νέους ανθρώπους, ως επιπλέον κίνητρο 

συμμετοχής τους. 
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Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, προέκυψε πως ακόμη και μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα υποκείμενα της έρευνας δηλώνουν ως 

σημαντικότερα κίνητρα τη χρησιμότητα και το ενδιαφέρον τους για το 

πρόγραμμα, αλλά και ότι επεδίωκαν να αποκτήσουν νέες πληροφορίες, γνώσεις 

και δεξιότητες. Επιπλέον, αναφορά γίνεται στην έλλειψη κόστους και την 

ασύγχρονη μορφή του προγράμματος. Ωστόσο, δύο νέα κίνητρα που 

δηλώνονται από τους συμμετέχοντες αφορούν στη δυνατότητα πρακτικής 

εφαρμογής των στοιχείων που μαθαίνουν και την περιέργειά τους για το 

περιεχόμενο. Μάλιστα, το δεύτερο κίνητρο επιβεβαιώνεται από την έρευνα των 

Panagiotakopoulos, Lionarakis & Xenos (2003). Στο σημείο αυτό, οφείλει να 

σημειωθεί πως πολλά από τα προαναφερόμενα κίνητρα συμμετοχής 

συνηγορούν με τη μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που εξετάζει τα 

κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαιδευτική διεργασία 

(Καραλής, 2013). 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα παραπάνω, τα κίνητρα 

συμμετοχής των υποκειμένων εμπίπτουν στον πρώτο και δεύτερο τύπο 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με την τυπολογία του Houle (1961), οι οποίοι 

συνίστανται στα άτομα που είναι προσανατολισμένα στον στόχο (goal-oriented) 

και στα άτομα που είναι προσανατολισμένα στη μάθηση (learning-oriented). 

Πρακτικά, το παρόν εύρημα δύναται να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

αναφέρεται στην απουσία του τρίτου τύπου συμμετεχόντων της τυπολογίας, ο 

οποίος περιγράφει τα άτομα εκείνα που είναι προσανατολισμένα στη δράση 

(action-oriented), χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η έλλειψη μελέτης του 

εκπαιδευτικού υλικού και η επιθυμία τους για διαφυγή από το οικογενειακό και 

εργασιακό τους περιβάλλον. Ο δεύτερος τρόπος ερμηνείας μπορεί να 

συνοψισθεί ως προς το ότι οι εκπαιδευόμενοι προσήλθαν στη μαθησιακή 

διαδικασία συνειδητά και συγκροτημένα, προκειμένου είτε να ικανοποιήσουν 

τους προσωπικούς τους στόχους, είτε να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για 

μάθηση και συμμετοχή. Συνεπώς, τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

φαίνεται να συνδέονται άρρηκτα με την κάλυψη των προσωπικών τους 

αναγκών και ενδιαφερόντων, γεγονός που ενισχύει την απαίτηση προς τον 

σχεδιαστή/ές, αλλά και τον εκπαιδευτή/ές του προγράμματος να 

αφουγκραστούν αυτές τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα.  
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Αναφορικά με τα εμπόδια συμμετοχής των υποκειμένων του εξ αποστάσεως 

προγράμματος, τρεις στους τέσσερις δήλωσαν πως βασικότερο εμπόδιο για την 

εμπλοκή τους στο πρόγραμμα αποτελεί η έλλειψη χρόνου λόγω άλλων 

ασχολιών, όπως η εργασία, οι σπουδές και οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Εξίσου 

σημαντικά εμπόδια αποτέλεσαν η έλλειψη βεβαίωσης/πιστοποιητικού με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και η έλλειψη εξοικείωσης με την 

πλατφόρμα του Google+. Λιγότερο αποτρεπτικά φαίνεται να λειτουργούν η 

κοινωνική συναναστροφή με μη γνώριμα άτομα, η ποιότητα και η οργάνωση 

του προγράμματος και η διάρκειά του. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας 

συμμετέχοντας δεν δήλωσε ως πιθανό εμπόδιο συμμετοχής του την έλλειψη 

ενδιαφέροντος, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενδιαφέροντος ως 

βασικού κινήτρου. Αναλύοντας τα ποιοτικά δεδομένα των συνεντεύξεων 

διαπιστώθηκε πως τα τρία βασικά εμπόδια συμμετοχής, που επαναλήφθηκαν 

στον Λόγο των υποκειμένων, αναφέρονται στον περιορισμένο χρόνο, την 

περίοδο υλοποίησης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, που συνιστά μία μεταβατική 

και ρευστή περίοδο και τη δυσκολία χρήσης της πλατφόρμας Google+. 

Αναφορικά με τη δυσκολία του περιβάλλοντος, οι Gravani, Hatzinikita & Zarifis 

(2012), δηλώνουν ότι οι ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές, όπως ο 

οπτικοακουστικός εξοπλισμός και η ψηφιακή πλατφόρμα για τη συγχρονική και 

ασύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχόντων δύναται να λειτουργήσουν 

αρνητικά. Ομοίως, και στην περίπτωση των εμποδίων, πολλοί δυσχεραντικοί 

παράγοντες των υποκειμένων, ταυτίζονται με τα ευρήματα της έρευνας του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Καραλής, 2013). 

Όπως διαφαίνεται τα εμπόδια συμμετοχής των υποκειμένων αφορούν 

κυρίως παράγοντες που εμπίπτουν στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία 

εμποδίων, σύμφωνα με την κατάταξη που προτείνει η Cross (1981) και 

συγκεκριμένα τα καταστασιακά (situational) και τα οργανωσιακά 

(organizational). Δεν εμφανίζονται επομένως τα προδιαθετικά εμπόδια 

(dispositional). Μία περισσότερο σύγχρονη και λειτουργική, για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση, ταξινόμηση εμποδίων προτείνεται από τους 

Rubenson & Desjardins (2009), οι οποίοι συγχώνευσαν τις δύο πρώτες 

κατηγορίες εμποδίων του μοντέλου της Cross στα δομικά (structural) εμπόδια 

και διατήρησαν τα προδιαθετικά (dispositional). Τα δομικά εμπόδια 
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περιγράφουν τους κοινωνικούς και δομικούς παράγοντες που δυνητικά 

μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων σε μαθησιακές διαδικασίες. Συνεπώς παρατηρείται ότι τα 

ενδογενή εμπόδια είτε είναι περιορισμένα, είτε δεν δηλώνονται από τα 

υποκείμενα. 

Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω, παρατηρούμε πως η εξ αποστάσεως μορφή 

και ο χαρακτήρας του προγράμματος συμβουλευτικής σταδιοδρομίας επηρεάζει 

τόσο τα κίνητρα, όσο και τα εμπόδια των ενηλίκων, γεγονός το οποίο δεν θα 

πρέπει να παραγνωρίζεται. Συγκεκριμένα, κατά τη θετική συμβολή του 

αξιοποιούμενου μέσου, διαπιστώνεται πως δύναται να διαμορφώσει και να 

ενισχύσει πολλαπλά κίνητρα συμμετοχής και να αποδυναμώσει και 

ελαχιστοποιήσει την επίδραση ποικίλων εμποδίων. Για παράδειγμα, το χαμηλό 

κόστος, η έλλειψη μετακίνησης, η παρεχόμενη ευελιξία αποτελούν στοιχεία που 

συνδέονται με τη θετική συμβολή του μέσου στη διαδικασία (Bischoff, 2004). 

Αντίστοιχα, όμως, το ίδιο αξιοποιούμενο μέσο δύναται να συγκροτήσει δομικά 

εμπόδια στους συμμετέχοντες, όπως η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο και/ή 

σε κάποια συσκευή, οι ανεπαρκείς δεξιότητες χρήσης των συσκευών και η 

έλλειψη εξοικείωσης με τα αξιοποιούμενα μέσα (Palloff & Pratt, 2003) Εύλογα, 

λοιπόν,  δύναται να συγκροτηθεί ένα ιδιόμορφο πλαίσιο αναφοράς στο οποίο 

ελαύνουν ιδεολογικές προεκτάσεις που αντανακλούν τόσο τις προκαταλήψεις 

των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό, όσο και τα στερεότυπα της κοινωνίας, με 

αποτέλεσμα να προωθούνται μαθησιακές διαδικασίες προς συγκεκριμένες 

προνομιούχες ομάδες στόχου. Για τον λόγο αυτόν, επομένως, οι επιλογές και οι 

αποφάσεις κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό οφείλουν να φιλτράρονται 

πολλαπλώς, αποσκοπώντας στον περιορισμό και την εξάλειψη αυτών των 

ιδεολογικοποιημένων συνιστωσών. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να 

ερμηνευθεί και η διαπίστωση ότι η έρευνα στον σχετικό χώρο, παρά το γεγονός 

ότι εστιάζει σε ενήλικες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, ωστόσο, 

υποδεικνύουν έμμεσα όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των μη συμμετεχόντων στην 

εκπαίδευση, αλλά και του λόγους για τη μη συμμετοχή τους (Ζαρίφης, 2010). 

Στο πλαίσιο διερεύνησης των κινήτρων και των εμποδίων συμμετοχής των 

υποκειμένων, επιδιώχθηκε να προσδιοριστούν οι πρακτικές εκείνες, τις οποίες 

υιοθετούν οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να άρουν τα εμπόδια συμμετοχής 
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τους. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες φαίνεται πως βασίστηκαν 

σε δύο πρακτικές, τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και τη διαχείριση του 

προσωπικού τους χρόνου. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου επέτρεπε στους 

συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο, αλλά και με τους 

υπολοίπους (εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενους), ανεξαρτήτως χρόνου και 

χώρου. Επεξηγηματικά, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι πολλές φορές 

παρακολουθούσαν την κοινότητα από τον χώρο εργασίας τους, στα διαλείμματά 

τους και κατά τη μετακίνησή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το 

χαρακτηριστικό αυτό αποτέλεσε και στοιχείο το οποίο αξιολογήθηκε ως θετικό 

για το πρόγραμμα, καθώς τα περιθώρια ευελιξίας ήταν μεγαλύτερα (Gibson & 

Cartwright, 2014). Η δεύτερη πρακτική αφορά στη διαχείριση του προσωπικού 

τους χρόνου. Ειδικότερα, πολλοί συμμετέχοντες, προκειμένου να καταφέρουν να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, περιόρισαν τον ελεύθερο τους χρόνο και έθεσαν 

προτεραιότητες έναντι λοιπών ενασχολήσεων. Η πρακτική αυτή συνεπάγεται 

την υψηλή αυτοπαρακίνηση και αυτοπειθαρχία των εκπαιδευόμενων τους 

προγράμματος, λόγω της προθυμίας τους να αφιερώσουν χρόνο εβδομαδιαίως 

(Palloff & Pratt, 2003). Ωστόσο, η παραπάνω κατάσταση υποδηλώνει την 

πιθανότητα συγκρότησης ενός πιεστικού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να 

επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους. Στο σχετικό ερώτημα, 

λοιπόν, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ανέφερε πως δεν αισθάνθηκε πίεση, 

καθώς ενέταξαν το πρόγραμμα στην καθημερινότητά τους, αξιοποιώντας τη 

χρονική και χωρική ευελιξία, ενώ όσοι δήλωσαν ότι στην αρχή ένιωσαν 

πιεσμένοι, στην πορεία το αίσθημα αυτό υποχώρησε. 

Αδιαμφισβήτητα, το παρόν εξ αποστάσεως πρόγραμμα συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας αποτέλεσε ένα μη τυπικό περιβάλλον μάθησης, καθώς 

αντανακλά βασικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις της μη τυπικής μάθησης, 

όπως αυτές ορίζονται από τον Νόμο 3879/2010. Σκοπό του προγράμματος 

αποτέλεσε η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, 

μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. Ως εκ 

τούτου, διακριτό στόχο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του 

τρόπου με τον οποίο έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος.  

Όπως σημειώθηκε στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, η θεωρία μάθησης 

στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος είναι η 
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θεωρία της «πλαισιωμένης μάθησης» (situated learning) και των κοινοτήτων 

πρακτικής (communities of practice) των Lave & Wenger (1991). Αντίστοιχα, 

για τον σχεδιασμό της κοινότητας πρακτικής αξιοποιήθηκαν οι εννέα αρχές της 

Kim (2000), καθώς και το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 4C/ID των Van 

Merriënboer & Kirschner (2007). 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων του 

προγράμματος δήλωσαν πως ένιωσαν μέλη μιας κοινότητας καθώς ο 

ενθαρρυντικός ρόλος του εκπαιδευτή, αλλά και η φύση της πλατφόρμας 

προάγει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μελών της. Παράλληλα, το 

θετικό, ασφαλές και εμπιστευτικό κλίμα του προγράμματος συγκρότησε εκείνες 

τις συνθήκες που επέτρεψαν την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους. Ακόμη, η 

ύπαρξη κοινού ενδιαφέροντος και/ή κοινού στόχου (Garber, 2004) 

συνοδευόμενη από ευχάριστα συναισθήματα (Rheingold, 1993) αποτέλεσαν 

στοιχεία ενίσχυσης αυτού του αισθήματος. Όπως διαφαίνεται από τα 

παραπάνω, η ύπαρξη μιας ανεπίσημης ομάδας ατόμων που θα επιδείξουν 

ενδιαφέρον για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους, σε κάποιον τομέα 

(Wenger, McDermott & Snyder, 2002) στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται.  

Κατά την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων οι 

συμμετέχοντες του προγράμματος αναφέρθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές 

μαθησιακές πηγές. Οι πηγές αυτές συνίστανται στον εκπαιδευτή, το 

εκπαιδευτικό υλικό, την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων και την πρακτική 

εφαρμογή. 

Αναφορικά με τον εκπαιδευτή, υποστηρίζεται ότι η επικοινωνία την οποία 

ανέπτυξαν μαζί του, καθώς και η υποστήριξη και καθοδήγηση που έλαβαν, 

αποτέλεσαν τρόπους με τους οποίους επιτεύχθηκε η μάθηση τους. 

Χαρακτηριστικά, ο Κόκκος (1998) υποστηρίζει ότι καθοριστικής σημασίας για 

την εκπαιδευτική διεργασία αναδεικνύεται η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Επιπλέον, ιδιαίτερα ωφέλιμη αναδείχθηκε η 

παροχή ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή προς τους συμμετέχοντες κατά 

την αλληλεπίδρασή τους, η άμεση ανταπόκρισή του, η ενθάρρυνση και η 

επιθυμία του να συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όλα τα παραπάνω αποδίδονται 

στις δεξιότητες του εκπαιδευτή, προκειμένου να καθοδηγήσει, να συμβουλεύσει 
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και να διαχειριστεί τους εκπαιδευόμενους αποτελεσματικά (Ζυγούρης & 

Μαυροειδής, 2011). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις απόψεις των υποκειμένων ο 

εκπαιδευτής εμψύχωνε και συντόνιζε την κοινότητα, μέσω της συνεχούς του 

παρουσίας στη διαδικτυακή βάση (Αθανασούλα-Ρέππα, 2006), γεγονός το οποίο 

συμπορεύεται με το χαρακτηριστικό του ανώτερου μέλους της κοινότητας, το 

οποίο δεν ηγείται των υπολοίπων μελών, αλλά ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

υπολοίπων (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). 

Επιπρόσθετη πηγή μάθησης αποτέλεσε το εκπαιδευτικό υλικό του 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μελετώντας τις σημειώσεις, τα 

άρθρα και το πολυμεσικό υλικό (βίντεο, ιστοσελίδες) που αναρτώταν στην 

κοινότητα, ήταν σε θέση να αποκομίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και 

γνώσεις για τις θεματικές ενότητες του προγράμματος8.  

Τρίτη πηγή μάθησης των εκπαιδευόμενων αποτέλεσε η κοινωνική 

αλληλεπίδραση που ανέπτυξαν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα μέλη της κοινότητας δήλωσαν ότι μέσω των 

συζητήσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και της 

ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών κατάφεραν να μάθουν πράγματα τα οποία 

δεν γνώριζαν. Όπως επισημαίνει ο Rogers (1991) η αξιοποίηση του φάσματος 

των εμπειριών των ενηλίκων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όφελος για τη 

νέα μάθηση. Προσαρμόζοντας την παραπάνω παραδοχή στην κοινότητα που 

συγκροτήθηκε, αντιλαμβανόμαστε πως οι μεμονωμένες εμπειρίες των μελών, 

αναγόμενες σε διαμοιρασμένες εμπειρίες της κοινότητας, εφόσον διασφαλίζεται 

η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια, δύναται να συγκροτήσουν ένα ευρύ, 

πολυσύνθετο και πλουραλιστικό εμπειρικό μωσαϊκό με διττή συνεισφορά. 

Αφενός συμβάλλοντας στην αξιοποίηση των εμπειριών προς όφελος της νέας 

μάθησης, αφετέρου προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Αντλώντας ερείσματα από την κοινωνικοπολιτισμική θεωρία 

μάθησης της Lave (1991), το παρόν πρόγραμμα επεδίωξε την προώθηση της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποσκοπώντας να ενισχύσει την αντίληψη της 

μάθησης ως μία δραστηριότητα εντός του κοινωνικού και φυσικού-

                                                           
8 Στο παρόν σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν προβαίνουμε στην αξιολόγηση των 
δύο αυτών παραγόντων (του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτή), καθώς 
ακολουθεί μετέπειτα η σχετική παρουσίαση. 
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διαδικτυακού περιβάλλοντος της κοινότητας. Έτσι, τα μέλη εμπλέκονταν σε 

κοινές συζητήσεις που αναπτύσσονταν στην κοινότητα γύρω από τις θεματικές 

ενότητες (Lave, 1993), βοηθώντας ο ένας τον άλλον (ακόμη και σε τεχνικά 

θέματα), ανταλλάσσοντας πληροφορίες και εμπειρίες και οικοδομώντας σχέσεις 

που επιτρέπουν την ανταλλαγή της μάθησης (Wenger, 1998). 

Τέλος, η τέταρτη και τελευταία πηγή μάθησης για τους συμμετέχοντες ήταν 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που 

αποκόμιζαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 

κατά τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, επεδίωξε την εξατομικευμένη 

εφαρμογή της γνώσης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνοντας ένα 

αυθεντικό, εμπειρικό πλαίσιο μάθησης. Το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται να 

συνηγορεί με τη βασική παραδοχή των κοινοτήτων πρακτικής, όπου το 

περιβάλλον δομείται, κυρίως, γύρω από αυθεντικά προβλήματα που 

αναφέρονται στον πραγματικό κόσμο, ενώ ο σκοπός τους συνίσταται στη 

διεύρυνση των ικανοτήτων των μελών της, καθώς και η ανταλλαγή και 

παραγωγή γνώσης (Wenger & Snyder, 2000). Επεξηγηματικά, η γνώση δεν 

παρουσιάζεται απομονωμένη από τις πραγματικές εφαρμογές που έχει, καθώς η 

πρακτική εφαρμογή της συνιστά και τον σημαντικότερο λόγο ύπαρξής της. 

Παρεμφερή αναφορά, με διαφορετικά, ωστόσο, επιστημολογικά ερείσματα, 

εντοπίζεται και στη θεωρία της Επάρκειας του Knox (1980), κατά την οποία ο 

ενήλικος εκπαιδευόμενος επιδιώκει να συσχετίσει τη μάθηση με την πράξη, στο 

πλαίσιο της υφιστάμενης «επάρκειας» που διαθέτει. 

Όπως στη διερεύνηση των κινήτρων και των εμποδίων συμμετοχής, έτσι και 

στην αξιολόγηση του προγράμματος επιδιώχθηκε η σύζευξη ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων. Τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν από το 

ερωτηματολόγιο διαμορφωτικής αξιολόγησης, ενώ τα ποιοτικά από τις 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου του ερωτηματολογίου, τις συνεντεύξεις και την 

έκθεση του εξωτερικού αξιολογητή του προγράμματος με στόχο την 

τριγωνοποίηση της αξιολόγησης. 

Οι τρεις άξονες αξιολόγησης, της δομής, του περιεχομένου και του 

εκπαιδευτή αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες πολύ θετικά, καθώς οι 

μέσες τιμές ήταν ιδιαίτερα υψηλές (Μ.Τ.>4). Σε επίπεδο δομής, οι υψηλότερες 

μέσες τιμές εντοπίζονται στις διαστάσεις που αναφέρονται στο ενδιαφέρον των 
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εκπαιδευόμενων για τις ενότητες, την ικανοποίηση από το πρόγραμμα, τη 

χρησιμότητά του και την κάλυψη των αναγκών τους. Ακολουθούν η σαφήνεια 

των στόχων και των πληροφοριών, οι μέθοδοι διδασκαλίας και ο ρυθμός του 

προγράμματος, ενώ θετικά αξιολογήθηκε και το περιβάλλον του προγράμματος. 

Σε επίπεδο περιεχομένου, θετικότερη αξιολόγηση έλαβε η αντιστοιχία της ύλης 

με τους στόχους του προγράμματος, η οργάνωση, οι δραστηριότητες και το 

εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε. Όπως παρατηρούμε, αρκετές από τις 

βασικές αρχές των Smith & Ragan (2005) αξιολογήθηκαν θετικά από τους 

συμμετέχοντες, γεγονός που συνηγορεί εν μέρει στην αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος.  

Επιπλέον, ποικίλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή αξιολογήθηκαν θετικά 

από τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων η συνέπειά του, η παροχή 

ενθάρρυνσης και ανατροφοδότησης, τα εποικοδομητικά του σχόλια και οι 

συντονιστικές και οργανωτικές του δεξιότητες. Αναφορικά, οφείλει να 

σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων αποτελεί βασικό παράγοντα 

αποτελεσματικότητας στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2002), 

καθώς αναμένεται να συντονίζει τη διαδικασία, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και 

να συνεργάζεται με τους εκπαιδευόμενους (Fung & Carr, 2000). Αντίστοιχα, 

καθώς στο παρόν πρόγραμμα το περιεχόμενο συνίσταται στη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και αντίστοιχα ο εκπαιδευτής του προγράμματος είναι 

σύμβουλος σταδιοδρομίας, επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι η ικανότητα των 

συμβούλων αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για την ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2010). 

Τα παραπάνω ποσοτικά δεδομένα συνδιαλέγονται με τα ακόλουθα 

ποιοτικά, καθώς οι 35 συμμετέχοντες ενέταξαν στα θετικά στοιχεία του 

προγράμματος τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο 

θεώρησαν πλήρες, οργανωμένο, ποιοτικό, χρήσιμο και εύληπτο, αναδεικνύοντας 

σε πολλά σημεία την πολυμεσική του μορφή. Επιπλέον, θετικά αξιολογήθηκαν 

τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή, ο οποίος ήταν συνεπής και υπεύθυνος 

τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα, ενθαρρυντικός προς τους συμμετέχοντες, 

ανταποκρινόταν άμεσα σε απορίες, ερωτήματα και συζητήσεις λόγω της 

συνεχούς του παρουσίας στην κοινότητα, και παρείχε ανατροφοδότηση στα 

μέλη της κοινότητας. Η σημασία της ανατροφοδότησης υπογραμμίζεται στο 
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μοντέλο 4C/ID, καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα εκτέλεσης της 

διαδικασίας (Van Merriënboer et al, 2002). Αναφορικά, θα πρέπει να υφίσταται 

άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση προκειμένου η σωστή πράξη να παραμείνει 

στη μνήμη εργασίας και να διατηρείται η πληροφορία και οι συνθήκες της. 

Αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράγοντα, διότι οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δικά τους λάθη, αλλά και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να τα ξεπεράσουν. Για τον λόγο αυτό, η ανατροφοδότηση 

οφείλει να εστιάζει στο «γιατί» υπήρξε ένα λάθος και να παρέχει μία πρόταση-

μία συμβουλή για την επίτευξη του στόχου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτούργησε 

το πρακτικό μέρος του παρόντος προγράμματος, όπου οι συμμετέχοντες, 

εφόσον είχαν συντάξει το εργαλείο της εβδομάδας (π.χ. βιογραφικό σημείωμα) 

το έστελναν με προσωπικό μήνυμα στον εκπαιδευτή προκειμένου να τους 

παρέχει ανατροφοδότηση. Εκείνος με τη σειρά του κατόπιν σχολιασμών επάνω 

στο εργαλείο του εκπαιδευόμενου, απέστελνε σχετικό μήνυμα με παρατηρήσεις 

και προτάσεις βελτίωσης 9.  

Επιπρόσθετα, διαστάσεις που συνδέονται με την εξ αποστάσεως μορφή του 

προγράμματος, όπως η παρεχόμενη χρονική και χωρική ευελιξία, αλλά και η 

ενίσχυση της μη τυπικής διάστασης του προγράμματος, αξιολογήθηκαν εξίσου 

θετικά. Παράλληλα, τα μέλη της κοινότητας αναφέρθηκαν σε στοιχεία 

οργάνωσης του προγράμματος, όπως η δομή, η σαφήνεια των οδηγιών (Van 

Merriënboer et al, 2002), καθώς και η περίοδος υλοποίησης (Σεπτέμβριος), 

περίοδος κατά την οποία ξεκινούν οι αιτήσεις για τα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις εργασίας, 

όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν οι συμμετέχοντες. Αντίστοιχα, θετικό λόγο 

εκφέρουν για τη συνεισφορά του προγράμματος στους ίδιους, καθώς τους 

παρείχε τη δυνατότητα να μάθουν ο ένας από τον άλλο, να αναστοχαστούν, να 

διορθώσουν πρότερες εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τα θέματα 

σταδιοδρομίας και να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοπαρουσίασης. Ιδιαίτερα το 

στοιχείο του αναστοχασμού αποτελεί σημαντική διάσταση της διαδικασίας, 

καθώς η διαδικτυακή μάθηση αποτελεί μία μετασχηματιστική εμπειρία, όπου το 

άτομο καλείται να διαβάσει, να αναστοχαστεί και κατόπιν να απαντήσει Palloff 

& Pratt (2003). 

                                                           
9 Παραδείγματα σχετικών μηνυμάτων μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα της εργασίας.  
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Τέλος, στα θετικά του προγράμματος ενέταξαν την πρακτική εφαρμογή του 

προγράμματος μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και την 

προετοιμασία των εργαλείων αυτοπαρουσίασής τους (Van Merriënboer et al, 

2002), όπως επίσης και λοιπές παραμέτρους που συνδέονται με το πρόγραμμα, 

όπως η έλλειψη αντιτίμου συμμετοχής, η χρησιμότητά του και το ενδιαφέρον 

θέμα του. 

Ομοίως, οι δέκα συνεντευξιαζόμενοι, μεταξύ άλλων, αναφέρουν πως 

μελλοντικά θα παρακολουθούσαν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, οι περισσότεροι 

μάλιστα ακόμη και με την ύπαρξη ενός λογικού κόστους συμμετοχής, καθώς 

στην πλειονότητά τους κατάφεραν να πετύχουν τους προσωπικούς τους 

στόχους και να αξιοποιήσουν στοιχεία του προγράμματος άμεσα. Συγκεκριμένα, 

δηλώνουν πως αξιοποίησαν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα για σπουδές 

και αναζήτηση εργασίας, προετοιμάστηκαν για συνεντεύξεις επαγγελματικού 

και εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ δημιούργησαν και εμπλούτισαν τον 

λογαριασμό τους στο LinkedIn. Στο σημείο αυτό, οφείλει να σημειωθεί ότι οι 

δηλώσεις αναφορικά με τη μελλοντική παρακολούθηση και τη διάθεση κάλυψης 

του κόστους συμμετοχής αποτέλεσαν έμμεσους παράγοντες αξιολόγησης του 

προγράμματος, καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι στην αρχή της συνέντευξης 

δήλωσαν πως εάν παρέμεναν ικανοποιημένοι από ένα πρόγραμμα, τότε θα 

παρακολουθούσαν μελλοντικά κάποιο αντίστοιχο, ακόμη και με την ύπαρξη 

κάποιου λογικού κόστους. Προς την παραπάνω κατεύθυνση προσανατολίζεται 

και η αναφορά του εξωτερικού αξιολογητή, η οποία ταυτίζεται με όλες τις 

παραπάνω δηλώσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτή και 

μαθησιακής διαδικασίας10. 

Για τα αρνητικά στοιχεία του προγράμματος οι 35 εκπαιδευόμενοι του 

προγράμματος αναφέρθηκαν σε διαστάσεις που συνδέονται με την 

αξιοποιούμενη πλατφόρμα και ειδικότερα στη δυσκολία του περιβάλλοντος και 

τις πολυπληθείς ειδοποιήσεις που λάμβαναν κατά τη διάρκειά του. Ακόμη, ως 

αρνητικό στοιχείο επισημάνθηκε ο περιορισμένος χρόνος που είχαν στη διάθεσή 

τους, ο οποίος συνέβαλε στην ανεπαρκή ανάπτυξη επικοινωνίας και στη 

δυσκολία σύνταξης των εργαλείων αυτοπαρουσίασης σε ένα σύντομο χρονικό 

                                                           
10 Την αναφορά εξωτερικού αξιολογητή του προγράμματος μπορείτε να τη βρείτε στο 
Παράρτημα της εργασίας. 
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διάστημα. Όπως διαπιστώνουν ο Van Merriënboer και οι συνεργάτες του 

(2002), η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί χρόνο και πολλαπλούς πόρους. 

Όπως δηλώνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, πιθανώς, λόγω του 

περιορισμένου χρόνου, αλλά και του αισθήματος ντροπής που υφίστατο κατά 

την έναρξη του προγράμματος, υπήρχε ελλιπής αλληλεπίδραση, ειδικά σε 

θέματα συζητήσεων σε ορισμένες ενότητες. 

Επιπλέον, δυσχεραντικός παράγοντας αποτέλεσε ο μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων, καθώς οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις τους με το περιεχόμενο, 

αλλά και μεταξύ τους, δημιουργούσε δυσκολία στην παρακολούθηση των 

συζητήσεων και παράλληλα, λειτουργούσε αρνητικά προς τους εσωστρεφείς 

συμμετέχοντες που δεν ένιωθαν άνετα να συμβάλλουν στον διάλογο. Ακόμη, η 

συνολική διάρκεια του προγράμματος χαρακτηρίστηκε από ορισμένους 

συμμετέχοντες ως αρνητικό στοιχείο, διότι θα επιθυμούσαν περισσότερο χρόνο 

για εμβάθυνση στις ήδη υπάρχουσες ενότητες, ή για επιπλέον θεματικές 

ενότητες. Λιγότερα μέλη της κοινότητας αναφέρθηκαν στην παρουσία ενός και 

μοναδικού εκπαιδευτή ως αρνητικό στοιχείο, κυρίως λόγω της έλλειψης μιας 

επιπλέον άποψης επί των θεμάτων που συζητήθηκαν, ενώ δηλώθηκε και η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες ενότητες που δεν ανταποκρίνονταν 

άμεσα στις προσωπικές ανάγκες ορισμένων συμμετεχόντων. Χαρακτηριστικά, οι 

εργαζόμενοι και απασχολούμενοι δήλωσαν πως λιγότερο ωφέλιμες για αυτούς 

ήταν οι ενότητες που σχετίζονταν με τη συνέντευξη και την αναζήτηση 

εργασίας, ενώ οι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου για τις ενότητες 

των υποτροφιών και της αίτησης μεταπτυχιακού προγράμματος. Ωστόσο, όλοι 

ανεξαιρέτως, αναφέρθηκαν ότι καμία ενότητα δεν ήταν ελάσσονος σημασίας και 

πως αποκόμισαν γνώσεις για ορισμένα θέματα. Τέλος, η εξ αποστάσεως μορφή 

του προγράμματος, πέρα από τη θετική συμβολή της που σημειώθηκε 

παραπάνω, συνέβαλε στην έλλειψη δια ζώσης αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

υποκειμένων, στοιχείο το οποίο συγκροτεί ασθενέστερες διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αξιολόγηση διαπιστώνουμε ότι το εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας παρείχε τη 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε άτομα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν 

σε θέση να παραστούν σε μία δια ζώσης συμβουλευτική συνάντηση, όπως για 
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παράδειγμα οι τρεις συμμετέχοντες που διαμένουν στο εξωτερικό ή σε 

απομακρυσμένη περιοχή (Κρήτη). Το παρόν εύρημα επιβεβαιώνεται από τα 

σχετικά ερευνητικά δεδομένα (Sussman, 2004 ; Barnett, 2005 ; Chester & Glass, 

2006 ; Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007), καθώς επίσης και από την έρευνα της Boer 

(2001), η οποία αναφέρεται σε ομάδες ανθρώπων που κατοικούν σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Αντίστοιχα, διευκολυντικά λειτούργησε και ως προς 

τους συμμετέχοντες εκείνους που δυσκολεύονται να εμπλακούν σε συνεδρίες 

λόγω εργασιακού φόρτου ή άλλων κοινωνικών υποχρεώσεων (Βλαχάκη & 

Σγουράκη, 2007 ; Maples & Han, 2008 ; Pelling, 2009). 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, όπως επισημάνθηκε κατά τις 

αναλύσεις των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων οι συμμετέχοντες 

μεταφόρτωσαν το υλικό του προγράμματος για μελλοντική χρήση και 

διατήρησαν τα e-mail που έστειλαν και έλαβαν από τον σύμβουλο, στοιχεία τα 

οποία υποδηλώνουν το πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής, κατά 

το οποίο το υλικό χαρακτηρίζεται από μονιμότητα (Murphy & Mitchell, 1998 ; 

Suler, 2011). Παράλληλα, διευκολυντικοί παράγοντες που σημειώθηκαν από τα 

υποκείμενα και επιβεβαιώνονται από εμπειρικά δεδομένα αποτελούν η έλλειψη 

χρόνου μετακίνησης (Βλαχάκη & Σγουράκη, 2007) και η αυξημένη ευελιξία στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (Suler, 2000). Λόγω της αυξημένης χρήσης του κινητού, 

που όπως δηλώθηκε νωρίτερα συνιστά μία πρακτική άρσης εμποδίων των 

συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ευελιξία, τον έλεγχο και την 

αυτονομία τους, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Gibson & 

Cartwright (2014).  

Ωστόσο, δυσχεραντικοί παράγοντες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αποτέλεσαν η έλλειψη της οπτικής επαφής και 

κατ’ επέκταση των μη λεκτικών στοιχείων επικοινωνίας (Zamani, Nasir & 

Yusooff, 2010 ; Suler, 2011 ; Richards & Vigano, 2013), στοιχείο το οποίο 

σημειώθηκε πολλαπλώς και από τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες του προγράμματος κατέθεσαν τις δικές τους 

προτάσεις για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος. Οι 35 

συμμετέχοντες κατέθεσαν ένα εκτενές εύρος προτάσεων που αφορούν ποικίλες 

παραμέτρους του προγράμματος, όπως η διάρκειά του, η ένταξη δια ζώσης 

συναντήσεων, ο εμπλουτισμός τους, η ένταξη συγχρονικής επικοινωνίας, το 
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περιβάλλον υλοποίησης, οι δραστηριότητές του, ο αριθμός συμμετεχόντων, ο 

αναστοχασμός των υποκειμένων και η εξατομίκευση. Αντίστοιχα, στις δέκα 

συνεντεύξεις αναφέρθηκαν η υιοθέτηση ενός μικτού μοντέλου υλοποίησης του 

προγράμματος, η μεγαλύτερη διάρκειά του και η ύπαρξη περισσότερων 

εκπαιδευτών. 

Αναφορικά με τη διάρκεια του προγράμματος, προτείνεται η διεύρυνση του, 

προκειμένου να υπάρχει επαρκέστερος χρόνος για αλληλεπίδραση τόσο με το 

περιεχόμενο, όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα, η 

μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος δύναται να συμβάλλει στον 

εμπλουτισμό των υφιστάμενων ενοτήτων, αλλά και στην προσθήκη άλλων 

συναφών με τη θεματική της σταδιοδρομίας. Πέρα από τις επιπρόσθετες 

ενότητες, προτείνεται ακόμη η εμπλοκή ατόμων του χώρου, που θα είναι 

πρόθυμοι να καταθέσουν την εμπειρία τους για τα υπό συζήτηση θέματα, όπως 

για παράδειγμα ένα Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας, ή ένα 

μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών. Μία τελευταία πρόταση εμπλουτισμού του προγράμματος συνίσταται 

στην προσαρμογή του με στοιχεία του εξωτερικού, για ανθρώπους που 

επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους, επαγγελματική και 

ακαδημαϊκή, σε χώρες εκτός Ελλάδος. 

Επιπλέον, προκειμένου να αρθεί η έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής 

μεταξύ των μελών της κοινότητας, προτείνονται δύο πρακτικές. Η πρώτη αφορά 

στη συγχρονική επικοινωνία των μελών της κοινότητας μέσω του Skype, ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα για άμεση επικοινωνία σε προκαθορισμένες ώρες και 

μέρες, όπου θα είναι εφικτή η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, 

καθώς και η παροχή ανατροφοδότησης. Η δεύτερη πρακτική περιγράφει την 

ένταξη ορισμένων δια ζώσης συναντήσεων, κατά την έναρξη, τη μέση και τη 

λήξη του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται πως τα μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν από κοντά, γεγονός το οποίο 

θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ τους και κατ’ 

επέκταση στην ενίσχυσης της δυναμικής της ομάδας. Ουσιαστικά, προτείνεται η 

υιοθέτηση ενός μικτού μοντέλου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, όπου οι εξ 

αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεις θα συνδυάζονται. 
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Οι ακόλουθες προτάσεις, αν και αναφέρθηκαν από λιγότερους 

συμμετέχοντες του προγράμματος, δεν παύουν να είναι ουσιαστικές και 

χρήσιμες. Συγκεκριμένα, ορισμένα μέλη του προγράμματος πρότειναν τη 

δυνατότητα βελτίωσης της διεπαφής της πλατφόρμας στην οποία 

αναπτύσσεται το πρόγραμμα, καθώς και στην απενεργοποίηση των 

ειδοποιήσεων. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι κοινότητες 

Google+ παρέχουν περιορισμένο αριθμό δυνατοτήτων παραμετροποίησης, ενώ 

αντίστοιχα για τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν τα μέλη τους, υπάρχει ήδη 

σχετική ρύθμιση, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη κατόπιν της αναφοράς τους. 

Μία πρόταση που σχετίζεται περισσότερο με το περιεχόμενο του προγράμματος, 

υποστηρίζει την αύξηση των δραστηριοτήτων του, με την παράλληλη μείωση 

του παρεχόμενου χρόνου για λιγότερο απαιτητικές δραστηριότητες. Με τον 

τρόπο αυτό υπογραμμίζεται η μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου, ώστε αντίστοιχα 

να μεγιστοποιηθεί και η συνεισφορά του προγράμματος. Από δύο 

συμμετέχοντες προτείνεται η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων 

προκειμένου ο όγκος των συζητήσεων να είναι περισσότερο διαχειρίσιμος από 

τους ίδιους, αλλά και η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης να είναι περισσότερο 

ουσιώδης. Τέλος, ένας εκπαιδευόμενος αναφέρεται στην ενίσχυση του 

αναστοχασμού από το πρόγραμμα, μέσω των δραστηριοτήτων του, ενώ άλλος 

συμμετέχοντας προτείνει την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. 

Ολοκληρώνοντας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση και 

αντίστοιχα η πρόταση του εξωτερικού αξιολογητή του προγράμματος, ο οποίος 

επισημαίνει ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 

ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με τις δύο ακόλουθες. Για τον λόγο αυτό 

προτείνεται η αναδιάταξη των ενοτήτων με τέτοιο τρόπο, κατά τον οποίο η 

κλιμάκωσή της να ολοκληρώνεται με την περισσότερο ενδιαφέρουσα θεματική 

ενότητα. 
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10. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η καταγραφή του αναστοχασμού του 

ερευνητή, μέσω των τεσσάρων ρόλων που είχε στο πλαίσιο του προγράμματος, 

προσφέροντας τέσσερις έτερες προσεγγίσεις για τη διαδικασία. Οι ρόλοι αυτοί 

συνίστανται στην ιδιότητά του, ως ερευνητή προγραμμάτων ενηλίκων, ως 

σχεδιαστή προγραμμάτων ενηλίκων, ως συμβούλου σταδιοδρομίας στην εξ 

αποστάσεως Συμβουλευτική και ως αξιολογητή του προγράμματος. Η 

παραπάνω διάκριση, στις τέσσερις αυτές οπτικές, δεν στοχεύει στο να αναδείξει 

τον κατακερματισμό ρόλων και την αποδόμηση της ενιαιοποίησης, αλλά στην 

οριοθέτηση του αναστοχασμού μέσω μιας εποπτικής προσέγγισης. Η παράθεση 

του αναστοχασμού θα ακολουθήσει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. 

 

10.1 Η Οπτική του Ερευνητή Προγραμμάτων Ενηλίκων 

Διερευνώντας την οπτική του ερευνητή επί της διαδικασίας, μπορώ να 

υποστηρίξω πως το όλο εγχείρημα αποτέλεσε μία απαιτητική διαδικασία. Ο 

συγκερασμός της θεωρητικής τεκμηρίωσης και πλαισίωσης της εργασίας, της 

ανάπτυξης και του σχεδιασμού του προγράμματος και της εμπειρικής 

διερεύνησης των ερωτημάτων διαμόρφωσε ένα πολύπλοκο και σε ορισμένα 

σημεία περίπλοκο πλαίσιο, στο οποίο καλούμουν συνεχώς να λάβω αποφάσεις 

για προσδιορισμό και επαναπροσδιορισμό κατευθύνσεων, επιστημολογικών 

αναφορών, πρακτικών, τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων. Αυτή η συνεχής 

ανατροφοδότηση και η δυναμικότητα της διαδικασίας αποτέλεσε μεγάλη 

πρόκληση, καθώς δεν είχε προβλεφθεί πλήρως και εκ των προτέρων, το εύρος 

και οι απαιτήσεις της διαδικασίας. Για παράδειγμα, στο αρχικό στάδιο της 

εργασίας, επήλθε η συνειδητοποίηση ότι ο σκοπός και η στοχοθεσία της 

έρευνας, όφειλε να διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα του προγράμματος. 

Πλέον, η διάκριση αυτή αποτελεί δεδομένο και εύλογο συμπέρασμα, το οποίο, 

όμως, εξ αρχής δεν αποτέλεσε μία a priori παραδοχή. Τέλος, η θεωρητική 

τεκμηρίωση και πλαισίωση της εργασίας προκάλεσε σύγχυση, όσον αφορά το 

συνδυασμό των θεωριών ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

συνδυασμό με τη θεωρία ανάπτυξης διαδικτυακών κοινοτήτων. Ειδικότερα, η 

πρόκληση, είτε στην τωρινή εφαρμογή του προγράμματος, είτε και σε 

μελλοντικά εγχειρήματα, έγκειται στον τρόπο ή/και στους τρόπος με τον 
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οποίο/τους οποίους μπορεί ένας ερευνητής να αποτυπώσει τη διαδικασία του 

σχεδιασμού του προγράμματος, αλλά και της εφαρμογής του. Στο πλαίσιο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, ο σχεδιασμός καταγράφηκε στο Κεφάλαιο 6, 

ωστόσο η κατεξοχήν διαδικασία της εφαρμογής του προγράμματος παρέμεινε 

«κρυμμένη». Το γεγονός αυτό, ενδεχομένως να εγείρει προβληματισμούς και 

δυσκολίες στον αναγνώστη, ώστε να κατανοήσει και να ακολουθήσει την 

ερευνητική διαδικασία με λειτουργικό τρόπο. 

 

10.2 Η Οπτική του Σχεδιαστή Προγραμμάτων Ενηλίκων 

Το γεγονός ότι το παρόν πρόγραμμα είχε τη μορφή μιας διαδικτυακής 

κοινότητας μάθησης, η οποία εν συνεχεία μετασχηματίστηκε σε κοινότητα 

πρακτικής, είχε τον δικό της διαφοροποιητικό αντίκτυπο στην προσέγγιση και 

την εφαρμογή των θεωριών ανάπτυξης προγραμμάτων. Παράγοντες όπως ο 

χώρος υλοποίησης, οι τεχνικές και τα μέσα, οι συνθήκες μάθησης, ο 

προϋπολογισμός, η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και το εκπαιδευτικό 

υλικό διαφοροποιήθηκαν αναλόγως, εν συγκρίσει με μία εν δυνάμει δια ζώσης 

εφαρμογή του παρόντος  προγράμματος. Μία από τις προκλήσεις με τις οποίες 

ήρθα αντιμέτωπος στο στάδιο του σχεδιασμού ήταν η εύστοχη και 

αποτελεσματική διαχείριση πόρων βάσει δύο κυρίως κριτηρίων. Το πρώτο 

κριτήριο συνίστατο στη λειτουργικότητα των εργαλείων, της πλατφόρμας, του 

εκπαιδευτικού υλικού εν αναφορά των στόχων του προγράμματος και το 

δεύτερο στην ευχρηστία τους από τους συμμετέχοντες του προγράμματος. 

Παράλληλα, ο χαρακτήρας του προγράμματος δεν ήταν αμιγώς «εκπαιδευτικός» 

με την έννοια της επιμόρφωσης, κατάρτισης ή/και εκπαίδευσης των 

συμμετεχόντων σε κάποια θεωρία, αλλά εν γένει «μαθησιακός» που στόχευε 

στην καλλιέργεια ή/και βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας από 

τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, η κατεξοχήν διαδικασία σχεδιασμού όφειλε 

να λαμβάνει υπόψη της όλα τα παραπάνω, αλλά να συνεχίζει να είναι 

προσανατολισμένη στους στόχους της έρευνας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, 

για ακόμη μία φορά, αφενός τη δυναμικότητα και τις απαιτήσεις της συνολικής 

διαδικασίας, αφετέρου το ότι η οποιαδήποτε μεταβολή κάποιας συνθήκης του 

προγράμματος (θεματικές ενότητες, αξιοποιούμενα εργαλεία, δραστηριότητες, 

στοχοθεσία) συνέβαλε στην αντίστοιχη μεταβολή όλης της διαδικασίας. 
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10.3 Η Οπτική του Συμβούλου Σταδιοδρομίας στην εξ Αποστάσεως 

Συμβουλευτική 

Στο παρόν πρόγραμμα ο ρόλος μου συνίστατο, επίσης, σε αυτόν του Συμβούλου 

Σταδιοδρομίας. Ως σύμβουλος αυτό το οποίο εντόπισα και παρατήρησα είναι ότι 

το εξ αποστάσεως περιβάλλον και η κοινωνική διάσταση του προγράμματος 

επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τη συμβουλευτική διαδικασία. Αρχικά, το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε οπτική επαφή και συνεπώς πρόσβαση σε μη λεκτική 

στοιχεία επικοινωνίας, δεν επέτρεψε την ανάπτυξη μιας «επαρκούς» 

συμβουλευτικής σχέσης, όχι τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, όπως αυτή 

αναπτύσσεται σε ένα δια ζώσης περιβάλλον. Απόρροια αυτού, δύναται να 

αποτελέσει η εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου αναποτελεσματικότητα της 

συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς δεν εδραιώνεται απόλυτα σε όρους 

εμπιστοσύνης, ασφάλειας, σεβασμού και ανάπτυξης ενός φιλικού και 

ενθαρρυντικού κλίματος. Με το παραπάνω, δεν υπαινίσσομαι την 

αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας, αλλά τους κινδύνους και τα 

μειονεκτήματα αξιοποίησης της εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής. Από την άλλη 

πλευρά, το γεγονός ότι μπόρεσαν να επωφεληθούν άτομα τα οποία υπό άλλες 

συνθήκες δυσκολευόντουσαν να προσέλθουν σε μία συμβουλευτική υπηρεσία, 

αποτέλεσε εξισορροπητικό παράγοντα. Επιπλέον, η κοινωνική διάσταση και 

συνεπώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος, 

θεωρώ πως διαμόρφωσε ένα ετερογενές πλαίσιο με σημαντικά πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, πολλοί συμμετέχοντες βοηθήθηκαν από τη 

μεταξύ τους συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων, με αποτέλεσμα να 

είναι σε θέση να ενδυναμωθούν από κοινού. Ωστόσο, η ίδια συνθήκη θεωρώ ότι 

ενδεχομένως να λειτούργησε αρνητικά ως προς την κοινοποίηση αιτημάτων και 

προβληματισμών από τους συμμετέχοντες λόγω της προσωπικής αντίληψης 

των μελών ότι εκτίθενται στο περιβάλλον της κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, 

όμως, προβλέφθηκε η ύπαρξη της δυνατότητας προσωπικής επικοινωνίας 

μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενων, με απώτερο σκοπό την κοινοποίηση 

προσωπικών ζητημάτων, αιτημάτων και πληροφοριών. Επιδιώχθηκε, δηλαδή, η 

ύπαρξη ενός ακόμη διαύλου επικοινωνίας για την παροχή περισσότερο 

εξατομικευμένης υποστήριξης. 
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10.4 Η Οπτική του Αξιολογητή Προγραμμάτων Ενηλίκων 

Τέλος, ένας κυρίως έμμεσος ρόλος που είχα στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν 

αυτός του αξιολογητή. Έμμεσος, καθώς η κατεξοχήν αξιολόγηση 

πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε τρεις φάσεις 

(αρχική-διερευνητική, διαμορφωτική και τελική-απολογιστική) και από τον 

εξωτερικό αξιολογητή. Ωστόσο, τόσο από την πλευρά του ερευνητή, όσο και από 

αυτές του σχεδιαστή και του συμβούλου, απορρέει ο εν μέρει αξιολογικός μου 

ρόλος. 

Η προσωπική μου άποψη επί της αξιολόγησης είναι ότι το πρόγραμμα δεν 

μπόρεσε να επιτύχει τη στοχοθεσία του πλήρως ή τουλάχιστον όχι για όλους 

τους συμμετέχοντες. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει με όλα τα εκπαιδευτικά και 

μαθησιακά προγράμματα, πόσο δε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρόλα 

αυτά, μέσω του μετέπειτα αναστοχασμού μου θεωρώ πως μπόρεσα να 

αντιληφθώ ποια πράγματα λειτούργησαν και ποια όχι στο πλαίσιο του 

προγράμματος. Ιδιαίτερα θα σταθώ στο τι δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ή το τι 

ήταν δύσκολο ώστε να λειτουργήσει, προς μελλοντική βελτίωση. 

Αρχικά, η διάρκεια του προγράμματος, όπως άλλωστε επισημαίνεται και από 

τους συμμετέχοντες του προγράμματος, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, ώστε 

να παρέχει επαρκείς χρονικούς πόρους για στοχασμό και αναστοχασμό επί του 

περιεχομένου και των δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, η χρονική ευελιξία 

ενδεχομένως να προσέφερε μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά στους 

συμμετέχοντες, αλλά και περισσότερο χρόνο για διαμόρφωση σχέσεων εντός 

της κοινότητας. Δεύτερον, η έλλειψη ενδιαφέροντος ορισμένων συμμετεχόντων 

για κάποια(ες) από τις θεματικές ενότητες υποδηλώνει το γεγονός ότι αφενός 

θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το περιεχόμενο και την 

παρακολούθηση (για παράδειγμα ότι δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων 

σε όλες τις θεματικές ενότητες), αφετέρου την ανάγκη για αυτονομία των 

θεματικών ενοτήτων παρά τη μεταξύ τους θεματική εγγύτητα. Με τον τρόπο 

αυτό, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που παρέχει περισσότερο εξατομικευμένη 

υποστήριξη στους συμμετέχοντες. Τέλος, η διεξαγωγή ομαδικών 

δραστηριοτήτων (όπως για παράδειγμα οι προσομοιώσεις συνέντευξης) απαιτεί 

πολύ προσεκτικό προγραμματισμό, έτσι ώστε να παρέχονται επαρκή 

ερεθίσματα, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων.  
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10.5 Διαπιστώσεις 

Επιδιώκοντας αφαιρετικά την εξαγωγή ορισμένων διαπιστώσεων από το παρόν 

εγχείρημα, τόσο για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, όσο και για την εξ 

αποστάσεως συμβουλευτική θα μπορούσα να υποστηρίξω τα παρακάτω. 

Αναφορικά με το σχεδιασμό προγραμμάτων ενηλίκων, η εύστοχη διερεύνηση 

και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων συνιστά 

καταλυτικό παράγοντα που επιδρά στην αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος. Άλλωστε δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι το στάδιο της 

διερεύνησης περιλαμβάνεται στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης 

προγραμμάτων.  

Παράλληλα, αυτό που οφείλει να διερευνάται από τους σχεδιαστές των 

προγραμμάτων, αλλά και από τους εκπαιδευτές, είναι τα κίνητρα και τα εμπόδια 

των εκπαιδευόμενων. Η γνώση αυτή δύναται να παράσχει πολύτιμη 

πληροφόρηση και ανατροφοδότηση προς τον σχεδιαστή και τον εκπαιδευτή για 

την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων, αλλά και του 

περιεχομένου του προγράμματος, ώστε να συν-κατευθύνεται με τα κίνητρά τους 

και να αποδυναμώνει-ελαχιστοποιεί την επίδραση των ανασταλτικών 

παραγόντων. Ακόμη, το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να διαθέτουν ένα 

ετερογενές πλαίσιο κινήτρων και εμποδίων υποδηλώνει την επιτακτική ανάγκη 

υιοθέτησης πολλαπλών προσεγγίσεων, μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών, με 

στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους αναγκών των 

εκπαιδευόμενων. 

Ακόμη, οφείλει να επισημανθεί ότι ο μη τυπικός χαρακτήρας της μάθησης, 

καθώς και το αξιοποιούμενο μέσο (στην παρούσα περίπτωση, η εξ αποστάσεως 

μορφή του προγράμματος) επιδρά αφενός στα αντιλαμβανόμενα κίνητρα και 

εμπόδια των εκπαιδευόμενων, αφετέρου στη κατεξοχήν μαθησιακή διαδικασία. 

Αναφορικά με την πρώτη διάσταση, όπως συζητήθηκε και παραπάνω, τα 

κίνητρα των εκπαιδευόμενων διαμορφώνουν το προφίλ των εκπαιδευόμενων 

που προσανατολίζονται στον στόχο και τη μάθηση, ενώ τα εμπόδια συνίστανται 

σε αυτά των δομικών (κατστασιακά και οργανωσιακά). Ως εκ τούτου, η 

συνειδητή προσέλευση των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, μπορεί να συμβάλλει στη 
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διαμόρφωση ενός πλαισίου αυθεντικού ενδιαφέροντος και εμπλοκής, με υψηλό 

δείκτη δέσμευσης και αφοσίωσης.  

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη διερεύνησης του 

παρακάτω τριγώνου εκ των προτέρων, καθώς επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 

την μετέπειτα διαδικασία. Επιπλέον, αυτό το οποίο διαφαίνεται από το 

παρακάτω σχήμα, είναι ότι το αξιοποιούμενο μέσο λειτουργεί συνεχώς 

διαμεσολαβητικά μεταξύ των διαδικασιών, με αποτέλεσμα την ανάγκη 

διερεύνησης και αναγνώρισης των εν δυνάμει επιρροών που μπορεί να ασκήσει 

σε καθένα από τα επιμέρους στάδια και επιμέρους διαδικασίες. Η 

αλληλεπιδραστική σχέση που αναδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα υποδηλώνει 

αφενός την επίδραση που ασκεί το κάθε στάδιο σε ένα άλλο, αφετέρου την εκ 

των υστέρων ανατροφοδότηση του προηγούμενου σταδίου τόσο κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, όσο και κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Εποπτική Προσέγγιση Σχεδιασμού Προγραμμάτων. 
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Αναφορικά με την εξ αποστάσεως Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, 

αναδεικνύονται ποικίλα ζητήματα για τα οποία οφείλουν να μεριμνούν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι ανθρώπινοι παράγοντες. Επεξηγηματικά, οι σχεδιαστές 

προγραμμάτων και οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας οφείλουν να προσφέρουν, ο 

καθένας με βάση το δικό τους ρόλο, τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες, 

καθοριστική πληροφόρηση επί της διαδικασίας. Η ενεργός εμπλοκή και 

συνεργασία των παραπάνω διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που 

δύναται να ελλοχεύουν τόσο κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού, όσο και 

μετέπειτα στην εφαρμογή του προγράμματος. 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί σε προγενέστερο σημείο, η εξ αποστάσεως συνθήκη 

στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας διαφοροποιεί το πλαίσιο της διαδικασίας με 

πολλαπλούς τρόπους. Στο σημείο αυτό θα συζητηθούν τα σημεία 

διαφοροποίησης όπως αυτά σημειώθηκαν στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή 

του προγράμματος. Αρχικά ο σύμβουλος, οφείλει να έχει επίγνωση της 

κατάστασης και να έχει λάβει τη σχετική κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να 

διεξάγει συμβουλευτικές συνεδρίες εξ αποστάσεως, αναγνωρίζοντας τα 

πλεονεκτήματα, αλλά και παράλληλα τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που 

συνδέονται με αυτή. Ακόμη, λόγω της έλλειψης της δια ζώσης επαφής, ο 

σύμβουλος οφείλει να επενδύσει περισσότερο χρόνο και να επιδιώξει να 

αντισταθμίσει αυτό το «κενό», προκειμένου να διαμορφώσει ένα ασφαλές, 

φιλικό και άνετο κλίμα που θα επιτρέψει στον συμβουλευόμενο να συμμετέχει 

στη συμβουλευτική διαδικασία, όπως ακριβώς θα συμμετείχε και σε μία δια 

ζώσης συνάντηση. 

Ακόμη, ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός αναφορικά με τη 

διατύπωσή του, ειδικά στις περιπτώσεις του γραπτού λόγου. Η ιδιαιτερότητα 

αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ένα γραπτό μήνυμα δύναται να 

παρερμηνευθεί από τον παραλήπτη του μηνύματος, είτε λόγω της ελλιπούς 

σαφήνειας στη διατύπωση, είτε λόγω της έλλειψης σημείων στίξης και των 

συναισθηματικών δηλώσεων. Παράλληλα, τα γραπτά μηνύματα, λόγω όλων των 

παραπάνω συνθηκών, απαιτούν περισσότερους χρονικούς πόρους έναντι του 

προφορικού. Συνεπώς, και αυτό οφείλει να αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό 
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το οποίο, ωστόσο, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο οι σύμβουλοι, 

αλλά και οι συμβουλευόμενοι. 

Τέλος, αναφορικά με τους συμβουλευόμενους, αυτό το οποίο αναδεικνύεται 

από την παρούσα έρευνα, είναι ότι αφενός η πρακτική εφαρμογή του 

προγράμματος, αφετέρου η συλλογική και ευέλικτη μορφή του, ευνόησαν την 

αποτελεσματικότητά του. Αναφορικά με την πρώτη διάσταση, οι 

συμβουλευόμενοι ήταν σε θέση να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

προβλέπονταν από το πρόγραμμα, μέσω της εφαρμογής της θεωρίας που 

μελετούσαν στην πράξη. Σχετικά με τη δεύτερη διάσταση, οι εκπαιδευόμενοι, 

αφενός είχαν τη χρονική και χωρική ευελιξία λόγω της εξ αποστάσεως μορφής 

του προγράμματος, αφετέρου, ανέπτυξαν αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή-σύμβουλο. Ολοκληρώνοντας, σε 

πολλαπλές αναφορές των υποκειμένων που συμμετείχαν, διαφαίνεται η 

συμβολή του μη τυπικού χαρακτήρα του προγράμματος στην επίτευξη της 

μάθησης, καθώς, επίσης, και του αναστοχασμού στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων.  
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12. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, η στοχοθεσία της παρούσας έρευνας συνίσταται 

στην εξέταση των κινήτρων και των εμποδίων συμμετοχής εκπαιδευομένων σε 

ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, στην εξέταση 

του τρόπου μάθησης στο πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής, καθώς και στην 

αξιολόγηση του προγράμματος και στην παραγωγή προτάσεων βελτίωσης από 

τους συμμετέχοντες. Στο σημείο αυτό οφείλει να σημειωθεί ότι το παρόν 

πρόγραμμα αποτέλεσε πιλοτική εφαρμογή, προκειμένου να ελεγχθούν 

παράγοντες λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας για τη λήψη σχετικής 

ανατροφοδότησης προς αντίστοιχο μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων. 

Η συνεισφορά της έγκειται στον συγκερασμό δύο κυρίως θεωριών, της 

πλαισιωμένης μάθησης και των κοινοτήτων πρακτικής με το μοντέλο 4C/ID που 

συνιστά το πιο σύγχρονο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, η 

διάσταση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων μέσω των 

συζητήσεων, της ανατροφοδότησης και της ανταλλαγής εμπειριών, 

συνδυαζόμενη με την πρακτική εφαρμογή του μαθησιακού περιεχομένου, 

διαμορφώνει ένα δυναμικό και ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι 

προεκτάσεις του οποίου θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, αποδείχθηκε πως η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος, μεταξύ άλλων, επιτεύχθηκε με τη συνδρομή των δύο παραπάνω 

συνθηκών, γεγονός που υποδηλώνει την ενθαρρυντική έκβαση αντίστοιχων 

εγχειρημάτων. 

Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι σε καμία 

περίπτωση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν μπορούν να 

καθολικευθούν. Αφενός λόγω του περιορισμένου αριθμού υποκειμένων του 

δείγματος, αφετέρου λόγω της πολυπλοκότητας του πλαισίου που αφορά τόσο 

στο περιεχόμενο, όσο και στο μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, στο παρόν 

πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε follow-up αξιολόγηση, η οποία ενδεχομένως 

να προσέφερε επιπλέον δεδομένα και πληροφορίες, αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Αντίθετα, η παρούσα έρευνα δύναται 

να παράσχει εναύσματα για την περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων που 

παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας. 
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Επιπρόσθετα, αναφορικά με την αξιοποίηση της παρούσας εργασίας ως 

πιλοτικής εφαρμογής εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο σημείο αναφοράς για ένταξη αντίστοιχων 

προγραμμάτων και υπηρεσιών στα εκάστοτε Γραφεία Διασύνδεσης των 

Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της χώρας. Με τον τρόπο αυτό τα Γραφεία 

Διασύνδεσης θα είναι σε θέση να παρέχουν ευέλικτες υπηρεσίες σε 

φοιτητές/τριες και αποφοίτους, οι οποίοι λόγω εργασιακού φόρτου, ή λόγω 

μετεγκατάστασής τους σε άλλη πόλη δεν θα ήταν σε θέση να προσέλθουν στις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου τους. Ένα από τα οφέλη, επίσης, 

θα ήταν η διατήρηση της σύνδεσης των Πανεπιστημίων με τους αποφοίτους 

τους, αλλά και με την αγορά εργασίας εν γένει, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση 

και συνεχή υποστήριξη και υποβοήθηση των εν δυνάμει ωφελούμενων.  

Εν κατακλείδι, μερικές, προτάσεις για μελλοντική έρευνα, θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν τον βαθμό ομοιογένειας-ανομοιογένειας μεταξύ των 

συμμετεχόντων ως παράγοντα διαμόρφωσης των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων της κοινότητας και κατ’ επέκταση της επίτευξης της μάθησης. 

Επιπλέον, η ύπαρξη συγχρονικής επικοινωνίας μέσω skype, αλλά και δια ζώσης 

συναντήσεων αναμένεται να διαφοροποιήσουν τον κοινοτικό ιστό του 

προγράμματος, με αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός διαφορετικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διερεύνηση 

αυτής της διάστασης, εν αναφορά της ανάπτυξης ενός μικτού μοντέλου 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, όπως προτείνουν και οι συμμετέχοντες του 

προγράμματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα, 

 

Ονομάζομαι Νίκος Μουράτογλου και στο πλαίσιο της Διπλωματικής μου 

εργασίας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσω ένα εξ αποστάσεως 

πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τριάντα (35) 

συμμετέχοντες/ουσες, διάρκειας ενός μήνα (33 ώρες). 

Στο παρόν ερωτηματολόγιο καλείσαι να απαντήσεις σύντομα σε ορισμένες 

ερωτήσεις που θα συμβάλουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριση 

του προγράμματος προς τις ανάγκες σου. Η συνολική του διάρκεια είναι 

λιγότερο από (09) λεπτά. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, 

τον ρόλο που καλείσαι να αναλάβεις στο πρόγραμμα και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από τη συμμετοχή σου. 

 

Α) Πληροφορίες Προγράμματος: 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον ίδιο μήνα, 

ενώ η συμμετοχή σου θα είναι δωρεάν. 

Το περιβάλλον υλοποίησης θα είναι η πλατφόρμα Google+ και συνεπώς θα 

χρειαστείς κωδικό Gmail για να συνδεθείς. 

Θα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, μία για κάθε εβδομάδα. 

Στη μέση του προγράμματος θα κληθείς να απαντήσεις σε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

 

Β) Ο ρόλος σου στο Πρόγραμμα: 

Στην αρχή κάθε εβδομάδας θα μεταφορτώνονται ορισμένες πληροφορίες και 

έγγραφα (μικρής και συνοπτικής έκτασης) αναφορικά με το θέμα της 

ενότητας. 
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Κατόπιν σχετικής μελέτης, θα είσαι σε θέση να ολοκληρώσεις τις προβλεπόμενες 

δραστηριότητες (π.χ. να φτιάξεις το βιογραφικό σου σημείωμα) και να μου 

το αποστείλεις σε προσωπικό μήνυμα για να λάβεις τις σχετικές διορθώσεις. 

Παράλληλα, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων μέσα από τις δημοσιεύσεις και τα σχόλια, ώστε να 

ανταλλάξετε πληροφορίες, εμπειρίες και απόψεις για τα υπό συζήτηση 

θέματα.  

Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα θα είναι ασύγχρονη, δηλαδή θα μπορείς να 

εμπλακείς όποια στιγμή θελήσεις στο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, 

ανά ενότητα. 

 

Γ) Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται: 

• η ανάπτυξη/διόρθωση των εργαλείων αυτοπαρουσίασης σου 

• η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

και τις συμμετέχουσες 

• η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης των εργαλείων αυτοπαρουσίασης 

(μελλοντικός εμπλουτισμός, τροποποίηση κ.λπ.) 

• η επίλυση πιθανών εσφαλμένων αντιλήψεων και 

• η ενδυνάμωση σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. 

 

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείς να 

επικοινωνήσεις μαζί μου στο nikosmouratog@gmail.com  

 

Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και τη συμμετοχή σου. 

 

mailto:nikosmouratog@gmail.com
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Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Αναγκών 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες για τα δημογραφικά σου 

στοιχεία (Αναμενόμενος Χρόνος Συμπλήρωσης Ενότητας: 2 λεπτά). 

 

1. Φύλο:    Άνδρας  Γυναίκα 

 

2. Ηλικία:  

(Συμπλήρωσε με έναν αριθμό την ηλικία σου, π.χ. 23) ………… 

 

3. Τόπος Διαμονής:  Αγροτική Περιοχή (<2.000 κατοίκων) 

   Ημι-αστική Περιοχή (2.000-10.000 κάτοικοι) 

   Αστική Περιοχή (10.000 κάτοικοι και άνω) 

 

4. Χώρα Διαμονής: Ελλάδα  Εξωτερικό 

 

5. Επίπεδο Σπουδών:  

(Επίλεξε την ιδιότητα που σε χαρακτηρίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την τρέχουσα 

περίοδο) 

   Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 

   Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

   Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια 

   Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

   Υποψήφιος/α Διδάκτωρ 

   Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών 

   Μεταδιδακτορικός/ή Φοιτητής/τρια 

   Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Τίτλου 

  Άλλο:…………………………………………………………. 

 

6. Αντικείμενο Σπουδών:  

(Συμπλήρωσε το Τμήμα Σπουδών σου, τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο (π.χ. Φιλοσοφίας & 

Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.) 

…………………………………………………………………............................................................................. 
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7. Πώς θα έκρινες την   Πολύ μεγάλη εξοικείωση 

 εξοικείωσή σου με τον Η/Υ; Μεγάλη εξοικείωση 

     Ούτε μεγάλη ούτε μικρή εξοικείωση 

Μικρή εξοικείωση 

Πολύ μικρή εξοικείωση 

 

8. Κατάσταση Απασχόλησης: Εργαζόμενος/η  Άνεργος/η 

    Άλλο:……………………… 

 

9. Έχεις συμμετάσχει σε εξ αποστάσεως   ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 προγράμματα κατά το παρελθόν;  

 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

Στην παρούσα ενότητα καλείσαι να απαντήσεις σύντομα σε κάποιες ερωτήσεις που 

αφορούν στη θεματική της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Αναμενόμενος Χρόνος 

Συμπλήρωσης Ενότητας: 2 λεπτά).   

 

10. Έχεις επισκεφθεί τη Δομή    Ναι 

Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου σου; Όχι 

 

 
12. Αν ναι, πόσες φορές;    Μία φορά 

       Δύο φορές 
       Τρεις φορές 
       Πάνω από τρεις φορές 
 
 

13. Ποιος ήταν ο λόγος (ή οι λόγοι) της επίσκεψής σου; 
[Συμπλήρωσε με κόμματα (π.χ. βιογραφικό σημείωμα, αναζήτηση υποτροφίας, 
πληροφόρηση)]. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

14. Πόσο ικανοποιημένος/η έμεινες από τις υπηρεσίες; Πάρα πολύ 
        Πολύ 
        Ούτε πολύ ούτε λίγο 
        Λίγο 
        Πολύ λίγο 
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Κίνητρα και Εμπόδια Συμμετοχής 

Στην παρούσα ενότητα επιδιώκεται η εξέταση των κινήτρων και των εμποδίων 

συμμετοχής σου στο Πρόγραμμα "Prepare & Present Yourself: a Personal Branding 

approach". (Αναμενόμενος Χρόνος Συμπλήρωσης Ενότητας: 3 λεπτά). 

 
15. Ποιοι λόγοι σε οδήγησαν στην απόφασή σου να συμμετάσχεις στο 

Πρόγραμμα; 
(Επίλεξε όσους λόγους σε εκφράζουν). 
 

η επιθυμία μου να μάθω νέα πράγματα 

θεωρώ ότι θα με βοηθήσει να βρω κάποια θέση εργασίας 

μου φάνηκε ενδιαφέρον 

μου το πρότεινε ένας φίλος/μία φίλη 

είναι δωρεάν 

θεωρώ ότι θα βελτιώσω τα εργαλεία αυτοπαρουσίασής μου 

η ευελιξία χρόνου 

θεωρώ ότι είναι χρήσιμο 

θα γνωρίσω νέους ανθρώπους 

η έλλειψη μετακίνησης λόγω της εξ αποστάσεως μορφής 

Άλλο:…………………………………………………………… 

 

16. Ποιοι πιθανοί λόγοι θα σε δυσκολέψουν να συμμετάσχεις; 

 

η έλλειψη ενδιαφέροντος 

η έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών (π.χ. δουλειά, σπουδές) 

η ποιότητα και η οργάνωση του προγράμματος 

η έλλειψη βεβαίωσης-πιστοποιητικού 

η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (π.χ. παιδιά, γονείς) 

η έλλειψη εξοικείωσης με την πλατφόρμα Google+ 

η συναναστροφή μου με άτομα που δεν γνωρίζω 

η διάρκεια του προγράμματος 

Άλλο:…………………………………………………………… 
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Θεματικές Ενότητες Προγράμματος 

Στην παρούσα ενότητα καλείσαι να επιλέξεις τις τέσσερις θεματικές ενότητες που σε 

ενδιαφέρουν περισσότερο. (Αναμενόμενος Χρόνος Συμπλήρωσης Ενότητας: 2 λεπτά). 

 

17. Ποιες θεματικές ενότητες θα σε ενδιέφεραν να παρακολουθήσεις; 

 

αίτηση μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών 

αυτοπεριγραφική έκθεση 

συστατική επιστολή 

βιογραφικό σημείωμα για σπουδές και εργασία 

συνέντευξη επιλογής για σπουδές και εργασία 

οργάνωση και αναζήτηση εργασίας 

τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

συνοδευτική επιστολή 

ευχαριστήρια επιστολή 

σχεδιασμός πλάνου δράσης 

διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Άλλο:…………………………………………………………… 

 

18. E-mail Επικοινωνίας 

(Συμπλήρωσε παρακάτω το e-mail σου για να σου αποσταλεί ο σύνδεσμος του 

Προγράμματος). 

 

………………………………………………………………………………………………….  
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Ερωτηματολόγιο Διαμορφωτικής Αξιολόγησης 

 

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα, 

Παρακαλείσαι να απαντήσεις το παρόν ερωτηματολόγιο που αφορά την έως 

τώρα διαδικασία και στοχεύει στη βελτίωση ή/και τον επαναπροσδιορισμό του 

προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Οι απαντήσεις συμπληρώνονται 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα. 

Πολύ λίγο 

1 

Λίγο 

2 

Μέτρια 

3 

Πολύ 

4 

Πάρα πολύ 

5 

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 

Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι από τη δομή του 

προγράμματος; 

     

Η χρήση του Google+ με δυσκολεύει.      

Οι ενότητες με ενδιαφέρουν.      

Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα στις προσδοκίες σου;      

Οι στόχοι των ενοτήτων είναι σαφείς.      

Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι από τον ρυθμό του 

προγράμματος; 

     

Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα στις ανάγκες σου;      

Το πρόγραμμα σου παρείχε γνώσεις που να μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις το έργο σου; 

     

Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι από το εξ αποστάσεως 

περιβάλλον του προγράμματος; 

     

Το πρόγραμμα θα ήταν χρήσιμο να το παρακολουθήσουν 

και άλλοι φοιτητές/απόφοιτοι; 

     

Οι πληροφορίες που σου παρείχε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ήταν συναφείς με τον στόχο σου; 

     

      

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε 

στην καλύτερη κατανόηση του θέματος. 
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Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους 

του προγράμματος. 

     

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη.      

Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι από το εκπαιδευτικό υλικό 

που είχες στη διάθεσή σου κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος; 

     

Το θέμα των δραστηριοτήτων ήταν κατανοητό.      

Οι δραστηριότητες συνέδεαν τη θεωρία με πραγματικές 

καταστάσεις. 

     

Οι δραστηριότητες βοήθησαν στην κατανόηση του 

θέματος. 

     

      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      

Οργάνωσε καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα.      

Μπόρεσε να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

του μαθήματος. 

     

Ανέλυσε και παρουσίασε τις έννοιες με απλό και 

ενδιαφέροντα τρόπο χρησιμοποιώντας παραδείγματα. 

     

Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν.      

Υπήρχε καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή.      

Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόμενους να θέσουν απορίες και 

ερωτήματα. 

     

Χρησιμοποιούσε τεχνικές διδασκαλίας που εμπλούτιζαν το 

μάθημα. 

     

Τα σχόλια του ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά.      

Χρησιμοποιούσε εποπτικά μέσα (PowerPoint, video) με 

τρόπο που να ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης. 

     

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του (παρουσία στα 

μαθήματα, συνεργασία με εκπαιδευόμενους). 

     

Παρείχε ανατροφοδότηση στις δραστηριότητες.      

Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι από τον εκπαιδευτή που 

συμμετείχε στο πρόγραμμα; 
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1. Ανάφερε εν συντομία τα αρνητικά σημεία που εντόπισες έως τώρα στο 

πρόγραμμα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ανάφερε εν συντομία τα θετικά σημεία που εντόπισες έως τώρα στο 

πρόγραμμα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ανάφερε εν συντομία βελτιώσεις που θα πρότεινες για το πρόγραμμα 

(περιεχόμενο, διδακτικές μέθοδοι, διάρκεια, κ.ά.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Οδηγός Συνέντευξης 

 

1. Για ποιους λόγους αποφάσισες να συμμετάσχεις στο εξ αποστάσεως 

πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας; 

2. Ποιοι παράγοντες, εφόσον αυτοί υπήρχαν, δυσκόλεψαν τη συμμετοχή σου 

στο πρόγραμμα; 

3. Πως κατάφερες να τους ξεπεράσεις; 

4. Αισθάνθηκες πίεση λόγω λοιπών υποχρεώσεων; 

5. Θα μπορούσες να μου περιγράψεις τον τρόπο ή τους τρόπους με τον οποίο 

έμαθες κατά τη διάρκεια του προγράμματος; 

6. Αισθάνθηκες μέλος της κοινότητας; Αν ναι/όχι ποια 

χαρακτηριστικά/συνθήκες συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του 

αισθήματος; 

7. Θα παρακολουθούσες ένα αντίστοιχο πρόγραμμα μελλοντικά; 

8. Θα πλήρωνες για τη συμμετοχή σου σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα; 

9. Οι στόχοι που είχες θέσει πριν την έναρξη του προγράμματος, σε τι βαθμό 

επιτεύχθηκαν; 

10. Υπήρχαν στοιχεία του προγράμματος που χρησιμοποίησες άμεσα; 

11. Ποια σημεία του προγράμματος θεωρείς περισσότερο ωφέλιμα για εσένα σε 

πρακτικό επίπεδο; 

12. Ποια σημεία του προγράμματος θεωρείς λιγότερο ωφέλιμα για εσένα σε 

πρακτικό επίπεδο; 

13. Τι θα μπορούσες να προτείνεις για τον μελλοντικό εμπλουτισμό-βελτίωση 

του προγράμματος; 
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Αναφορά Εξωτερικού Αξιολογητή Προγράμματος 

 

Αναφορά εξωτερικής αξιολόγησης για το διαδικτυακό πρόγραμμα 

συμβουλευτικής: “Prepare & Present Yourself: a Personal Branding 

approach” 

 

Το πρόγραμμα αναφορικά με την πρωτοτυπία δεν εντάσσεται σε κάτι που δεν 

θα μπορούσε να αναζητήσει κανείς, σε επίπεδο πληροφοριών, σε κάποιο 

εγχειρίδιο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος ή συνοδευτικών επιστολών. Η 

καινοτομία του, όμως, έγκειται τόσο στην ολιστική προσέγγιση που προσφέρει, 

όσο και στην εξατομίκευση που δύναται να παράσχει στον κάθε εκπαιδευόμενο, 

βασιζόμενο στη χρονική ευελιξία αναφορικά με την παρακολούθηση και την 

υλοποίηση της συμβουλευτικής. 

Οι τέσσερις ενότητες που αποτελούν το πρόγραμμα (Βιογραφικό Σημείωμα, 

Αίτηση για Μεταπτυχιακό, Υποτροφίες & Αυτοπεριγραφική Έκθεση, Συνέντευξη 

Επιλογής για Σπουδές και Εργασία και Οργάνωση-Αναζήτηση Εργασίας Μέσα 

Δικτύωσης) αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο, το οποίο μπορεί να καλύψει τις 

βασικές και συχνότερες ανάγκες ενός συμβουλευόμενου. 

Οι δραστηριότητες που εντάσσονταν σε κάθε θεματική ήταν απολύτως 

συναφείς με το υπό διαπραγμάτευση ζήτημα και είναι φανερό ότι επεδίωκαν 

την ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων με το αντικείμενο. Ο εμπλουτισμός 

τους με πολυμεσικά εργαλεία (video, εικόνες κ.ά.) συνηγορούσε προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Το εκπαιδευτικό υλικό κρίνεται αρκετό για την χρονική περίοδο των επτά 

ημερών που μεσολαβούσαν μεταξύ των ενοτήτων. Δεν ήταν υπερβολική η 

έκταση του, αλλά εστίαζε το ενδιαφέρον στα πιο σημαντικά σημεία. Το 

γλωσσικό και νοηματικό επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό, ωστόσο, φάνηκε να 

ανταποκρίνεται στο πραγματικό επίπεδο των συμμετεχόντων, η συντριπτική 

πλειονότητα των οποίων ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο εκπαιδευτής είχε κάνει μία σοβαρή προεργασία πριν την έναρξη του 

προγράμματος, αυτό διαφαίνεται από την ποσότητα και το είδος του 

εκπαιδευτικού υλικού καθώς και από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 

του παρείχε η διαδικτυακή πλατφόρμα που φιλοξενούσε το εγχείρημα. 
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Απάντησε σε όλα, ανεξαιρέτως, τα σχόλια και υπήρξε υποστηρικτικός ως προς 

την διατύπωση απόψεων, σκέψεων και προβληματισμών. 

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, παρουσιάζεται κατά την πορεία του 

προγράμματος μία, μάλλον, στατική πορεία στην συμμετοχή τους στις 

συζητήσεις. Αυτό δεν είναι κριτήριο για το αν υλοποιούσαν τις δραστηριότητες, 

αλλά πιθανόν περισσότερο να δηλώνει μία αμηχανία στην ανάπτυξη σχέσεων σε 

ένα σύντομο, διαδικτυακό πλαίσιο. Η ενεργότερη συμμετοχή υπήρξε στις δυο 

πρώτες θεματικές οι οποίες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες εβδομάδες του 

προγράμματος.  

Οι συνθήκες υλοποίησης, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες υπήρξε 

εξατομικευμένη συμβουλευτική και ανταπόκριση στις ανάγκες των 

συμμετεχόντων όταν και όπου αυτές διατυπώθηκαν. Οι απαντήσεις κινούνταν 

πάντα στο πλαίσιο αυτοδιερεύνησης των εκπαιδευόμενων και αντίστοιχα 

αξιοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό συναφείς με το θέμα ιστοτόπους. Αυτό 

καταδεικνύει και την μη τυπική μορφή του προγράμματος καθώς δεν οδήγησε 

στην απόκτηση κάποιας πιστοποίησης, αλλά στην ενίσχυση δεξιοτήτων.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του διαδικτυακού αυτού προγράμματος 

υπήρξε η δυνατότητα μεγάλης εξατομίκευσης, ενώ ουσιαστικά απευθυνόταν σε 

ένα σύνολο ενδιαφερομένων. Λόγω της χρονικής ευελιξίας και της πληθώρας 

διαδικτυακών πηγών οι απαντήσεις μπορούσαν να είναι στοχευμένες και 

κατάλληλες. Από την άλλη πλευρά αυτός ο πλουραλισμός του υλικού απαιτεί και 

πολύ αυστηρά αξιολογικά κριτήρια, ώστε να αποτελούν στοιχεία αξιόπιστα και 

όχι «πυροτεχνήματα» με εντυπωσιακό περίβλημα.  

Ένα ακόμη μειονέκτημα, το οποίο παρατηρείται και στα δια ζώσης 

σεμινάρια είναι η φθίνουσα πορεία του ενθουσιασμού των συμμετεχόντων. 

Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ενδεχομένως, με διαφορετική διάταξη 

των θεματικών και του εκπαιδευτικού υλικού. Η κλιμάκωση, δηλαδή, να γίνεται 

προς το πιο ενδιαφέρον στάδιο, εν προκειμένω στη σύνταξη του βιογραφικού 

σημειώματος. 

Εν κατακλείδι, η εξ αποστάσεως συμβουλευτική είναι ένα πεδίο το οποίο 

γνωρίζει, διεθνώς, σημαντική άνοδο. Τέτοιου είδους προγράμματα συμβάλουν 

θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Παραδείγματα Προσωπικής Συζήτησης 

 
 
Περίπτωση Α’ 
 
Καλησπέρα χχχ, 
 

σου επισυνάπτω το βιογραφικό με κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες 

προτάσεις βελτίωσης. 

 

Παρατηρήσεις: 

• Η φράση βιογραφικό σημείωμα στον τίτλο δεν χρειάζεται, καθώς θα γίνει 
αντιληπτός από τη δομή του. 

• Λείπει ο στόχος σταδιοδρομίας και επομένως δεν γνωρίζω εάν 
προορίζεται για σπουδές ή εργασία. 

• Μετά το πτυχίο μπορείς να βάλεις συναφή μαθήματα με την 
επιδιωκόμενη θέση 

• Επίσης εάν έχεις κάνει κάποια πτυχιακή εργασία ή κάποια εργασία 
εξαμήνου που σχετίζεται, τη βάζεις κάτω από τα συναφή μαθήματα. 

• Αποφεύγουμε τα Κεφαλαία γιατί κουράζει τον αναγνώστη 
• Θα πρέπει να βάλεις τους μήνες σε όλες τις χρονολογίες, ή να αφαιρέσεις 

τους μήνες από το πτυχίο και να αφήσεις μόνο τις χρονολογίες, για να 
υπάρχει ομοιομορφία. 

Προτάσεις Βελτίωσης: 

• στην πρακτική άσκηση σίγουρα έκανες και επιπλέον πράγματα, απλώς 
χρειάζεται να μας τα πεις 

• σίγουρα έχεις και οργανωτικές δεξιότητες. Για ρίξε μία ματιά εδώ και 
σκέψου ποιες από αυτές διαθέτεις, και κυρίως πως και σε ποια 
περιβάλλοντα τις ανέπτυξες και/ή τις χρησιμοποιείς. 
https://www.thebalance.com/list-of-the-best-skills-for-resumes-
2062422 

Για οτιδήποτε άλλο μην διστάσεις. Αν κάνεις προσθήκες ή τροποποιήσεις κάτι 
και θέλεις να το ξαναδώ, μπορείς να μου το ξαναστείλεις. 

Καλή συνέχεια, 

Νίκος Μουράτογλου 

 
  

https://www.thebalance.com/list-of-the-best-skills-for-resumes-2062422
https://www.thebalance.com/list-of-the-best-skills-for-resumes-2062422
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Περίπτωση Β’ 
 
Καλησπέρα χχχ,  
 
σου επισυνάπτω το βιογραφικό με ορισμένες παρατηρήσεις και ορισμένες 
προτάσεις βελτίωσης. 
 
 
Παρατηρήσεις: 

• Ο τίτλος βιογραφικό σημείωμα δεν χρειάζεται γιατί τρώει χώρο και είναι 
κάτι περιττό γιατί θα γίνει κατανοητό ότι είναι CV από τη δομή του. 

• Στο μεταπτυχιακό πες μας το τι έκανες με bullets. Σου πρόσθεσα κάποια 
παραδείγματα. Επίσης, πόσα ECTS είναι; 

• Στο πτυχίο επίσης πρόσθεσε τα ECTS 
• Γενικά υπήρχαν διάφορες Γραμματοσειρές, θα πρέπει να υπάρχει 

ομοιομορφία 
• Στην επαγγελματική εμπειρία πρόσθεσε σε κάθε θέση το τι έκανες (στην 

πρακτική π.χ. τα λες ωραία) κάνε το ίδιο και στα υπόλοιπα 
• Στη συνεχή κατάρτιση μπορείς να κάνεις Bold ή υπογράμμιση τους 

τίτλους των σεμιναρίων που θέλεις να αναδείξεις. 
• Στο ΙELTS πρόσθεσε το συνολικό σκορ, π.χ. 6.5 στα 10; 

 
Προτάσεις για Βελτίωση: 

• Η εθελοντική εργασία που έχεις κάνει, μπαίνει στην επαγγελματική 
εμπειρία. 

• Επίσης θεωρώ ότι μια χαρά δεξιότητες έχεις. Απλώς δεν μας τις λες. (σου 
επισυνάπτω μία σύντομη άσκηση και δες το παρακάτω link για να πάρεις 
ιδέες και να σκεφτείς ποιες από αυτές διαθέτεις; Πως και που τις 
απέκτησες; https://www.thebalance.com/list-of-the-best-skills-for-
resumes-2062422  

• Ενδιαφέροντα λες (πληθυντικός αριθμός δηλαδή), ένα μας απαριθμείς 
(ενικός δηλαδή). Εμπλούτισε το, γιατί σίγουρα έχεις και άλλα! 

 

Για οτιδήποτε άλλο μην διστάσεις. Αν κάνεις προσθήκες ή τροποποιήσεις κάτι 
και θέλεις να το ξαναδώ, μπορείς να μου το ξαναστείλεις. 

Καλή συνέχεια, 

Νίκος Μουράτογλου 

  

https://www.thebalance.com/list-of-the-best-skills-for-resumes-2062422
https://www.thebalance.com/list-of-the-best-skills-for-resumes-2062422
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Περίπτωση Γ’ 
 

Καλησπέρα χχχ, 

ελπίζω να είσαι καλά. Παρακάτω σου αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις και 

κάποιες προτάσεις για βελτίωση. 

 

Παρατηρήσεις-Προτάσεις Βελτίωσης: 

• Πάντα το μικρό όνομα μπαίνει πρώτο (First name goes first λένε οι 
Άγγλοι) 

• Η ημερομηνία γέννησης λείπει από τις πληροφορίες σου (είναι πολύ 
βασικό στοιχείο) 

• Σχετικά με τη φωτογραφία σου θα πρέπει να αντικατασταθεί από μία 
περισσότερο επαγγελματική. Αν ήσουν στη θέση του ατόμου που θα 
έβλεπε το βιογραφικό σου, τι θα σου ερχόταν στο μυαλό βλέποντας μία 
μη επαγγελματική φωτογραφία; 

• Σχετικά με το FB καλό είναι να μπαίνει ένα επαγγελματικό προφίλ (π.χ. 
LinkedIn). Σκέψου ο πιθανός εργοδότης να δει π.χ. ότι το προηγούμενο 
βράδυ διασκέδαζες και εσύ εμφανίστηκες στη δουλειά κουρασμένος. 
Θέλω να πω, πως είναι πληροφορίες που δεν διαμορφώνουν 
επαγγελματικό προφίλ. 

• Στην επαγγελματική εμπειρία μπαίνει και ο εθελοντισμός. Δεν έχει 
σημασία που δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας, καθώς υποδηλώνει την 
ένταξή σου σε ένα εργασιακό πλαίσιο, όπου υφίστανται προϊστάμενοι, 
υφιστάμενοι, εργασιακές απαιτήσεις, ωράριο, αρμοδιότητες, ευθύνες 
κ.λπ. 

• Μπορείς ακόμη να συμπληρώσεις τους μήνες, αλλά και το τι έκανες τόσο 
στην κατασκήνωση όσο και στην πρακτική σου. Στην πρακτική επίσης 
πρέπει να δηλώσεις και την ιδιότητα σου (ήσουν υπεύθυνος συλλογής 
δεδομένων, ερευνητής, συμμετέχων;) 

• Επίσης, δεν αναφέρεις τα ΤΕΦΑΑ στις σπουδές σου. Το πιο βασικό σου 
προσόν. Εκεί πρέπει να βάλεις, τμήμα, σχολή, πανεπιστήμιο, ECTS. Στα 
bullets του πτυχίου σου μπορείς να βάλεις τα μαθήματα και τη πτυχιακή 
(εφόσον έκανες) που σχετίζονται με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 
επιθυμείς να κάνεις. 

 

Για οτιδήποτε άλλο μην διστάσεις. Αν κάνεις προσθήκες ή τροποποιήσεις κάτι 
και θέλεις να το ξαναδώ, μπορείς να μου το ξαναστείλεις. 

Καλή σου μέρα, 

Νίκος Μουράτογλου 
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Κοινότητα του Google + 

 

Εικόνα 2: Περιβάλλον Google +. 

 

Εικόνα 3: Η Κοινότητα του Προγράμματος. 
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Ραβδογράμματα Δεδομένων Έρευνας 

 

Ραβδόγραμμα 1: Συχνότητες Ανδρών και Γυναικών. 

 

Ραβδόγραμμα 2: Συχνότητες Τόπου Διαμονής. 
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Ραβδόγραμμα 3: Συχνότητες Χώρας Διαμονής. 

 
 

Ραβδόγραμμα 4: Συχνότητες Επιπέδου Σπουδών. 
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Ραβδόγραμμα 5: Συχνότητες Αντικειμένου Σπουδών. 

 

Ραβδόγραμμα 6: Συχνότητες Εξοικείωσης με Η/Υ. 
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Ραβδόγραμμα 7: Συχνότητες Κατάστασης Απασχόλησης. 

 

Ραβδόγραμμα 8: Συχνότητες Συμμετοχής σε Προηγούμενα εξ Αποστάσεως 

Προγράμματα. 
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Ραβδόγραμμα 9: Συχνότητες Προηγούμενης Επίσκεψης σε Δομή 

Συμβουλευτικής. 


