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Περίληψη 

 Στο πλαίσιο της προώθησης της δια βίου μάθησης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

δημιουργήσει το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) το οποίο περιλαμβάνει στη 

Βασική Δράση 1 τα Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας(Ανταλλαγές Νέων, 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Κατάρτιση Εργαζομένων με/για Νέους). Η 

διαπίστωση πως η συμμετοχή των νέων από την Ελλάδα είναι χαμηλότερη σε σχέση 

με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτέλεσε την αφετηρία της παρούσας 

εργασίας. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραμέτρων σχεδιασμού, 

εφαρμογής και αξιολόγησης εξ αποστάσεως πιλοτικού προγράμματος για μη 

συμμετέχοντες νέους (18-30 ετών) στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας.  Ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολούθησε τις πέντε φάσεις του μοντέλου ADDIE και 

βασίστηκε το θεωρητικό μοντέλο της Μετασχηματιστικής Μάθησης μέσω του 

μετασχηματισμού των ατομικών οπτικών. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και 

αξιολόγησης του προγράμματος διερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου οι απόψεις 

των ενδιαφερόμενων μελών για τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος, τα 

εμπόδια και τα κίνητρα συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας,  οι 

βασικές ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) των εκπαιδευομένων πριν και μετά 

την εκπαιδευτική παρέμβαση. Επίσης, δόθηκε ερωτηματολόγιο διαμορφωτικής και 

απολογιστικής αξιολόγησης των βασικών χαρακτηριστικών του προγράμματος και 

ζητήθηκαν με ανοιχτό ερώτημα προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος από τους 

εκπαιδευομένους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε τον περιορισμό των 

εμποδίων και την ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας, καθώς και την ενδυνάμωση των βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Στις 

δύο φάσεις της αξιολόγησης οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πολύ-πάρα πολύ 

ευχαριστημένοι από τα περισσότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος, ενώ 

ικανοποιήθηκαν μέτρια-πολύ από την πλατφόρμα εφαρμογής. Επίσης, οι 

εκπαιδευόμενοι διατύπωσαν προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος κυρίως 

αναφορικά με τη μεγαλύτερη διάρκειά του, την επέκτασή του  σε άλλα θέματα, την 

αύξηση συγχρονικών συναντήσεων, τη χρήση του Skype και την επίδοση 

πιστοποιητικού. Τέλος, διενεργήθηκε αξιολόγηση μετα-παρακολούθησης (follow-up) 

των αποτελεσμάτων του προγράμματος που έδειξε σημαντική ενεργοποίηση της 

συμμετοχής τους στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

Λέξεις-κλειδιά: Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, 

συμμετοχή νέων, εξ αποστάσεως μάθηση 

 

Abstract 

As part of the promotion of Lifelong Learning, European Union has set up the Erasmus 

+ Program (2014-2020) which includes Learning Mobility Projects in the field of 

Youth (Youth Exchanges, European Voluntary Service, Training for Youth Workers) 

in Key Action 1. The finding that young Greeks' participation in Youth Mobility is 

lower than most European countries has been the starting point for this paper. The aim 

of the research is to explore the parameters of design, implementation and evaluation 
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of an elearning pilot program for non-participants (18-30 years old) in Youth Mobility 

Projects in Greece. The educational design followed the five phases of the ADDIE 

model and based on the theoretical model of Transformational Learning through the 

transformation of personal perspectives .In the framework of project design and 

evaluation we research the views of stakeholders on the basic parameters of the 

program and also the barriers and the incentives to participate in Youth Mobility ,as 

well as the key competences (knowledge, attitudes, attitudes) of learners were 

researched through a questionnaire before and after educational intervention. In 

addition, a questionnaire on the formative and final evaluation of the main features of 

the program was provided and trainees were asked for program’s improvement 

proposals using an open question. The analysis of the results has highlighted the 

limitation of obstacles and the reinforcement of motivation to participate in Youth 

Mobility, as well as the strengthening of the learners’ key competences at the level of 

knowledge, skills and attitudes after educational intervention.  During two phases of 

evaluation, the trainees declared very much-very pleased with most of the program's 

features, while they rated moderately the application platform. Finally, the trainees 

made suggestions for improving the program, mainly with regard to its longer duration, 

its extension to other topics, the increase synchronous meetings , the use of Skype and 

the performance of a certificate. Finally, a follow-up of the program's results showed a 

significant activation of their participation in Learning Youth Mobility. 

Key-words: Youth Mobility, instructional design, youth participation, elearning 
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Προλογικό σημείωμα 

    Η παρούσα ερευνητική εργασία είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής εμπειρίας μου 

στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Δια Βίου Μάθησης του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό έργο αισθάνθηκα πως πραγματικά μπόρεσα να 

αξιοποιήσω το θεωρητικό υπόβαθρο, τις ερευνητικές μεθόδους και τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές που διδάχθηκα στα χρόνια φοίτησής μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα. Το θέμα της παρούσας εργασίας σχετίζεται άμεσα με το προσωπικό μου 

ενδιαφέρον για τη δια βίου μάθηση  και  την ενεργή δράση μου στον Τομέα Νεολαίας 

τα τελευταία χρόνια.  Στη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας με βοήθησαν και με 

στήριξαν άτομα και φορείς και θα ήθελα να αποδώσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου. 

   Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως δυναμικό 

εκπαιδευτικό φορέα και όλους τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Στη συνέχεια, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επόπτη καθηγητή μου 

κ. Σταμπουλή Μιλτιάδη, την καθηγήτρια μου κα. Καραβάκου Βασιλική και τον 

καθηγητή κ. Φαχαντίδη Νικόλαο για τη σημαντική βοήθεια τους και την άρτια 

συνεργασία. Ακολούθως, κρίνω απαραίτητο να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους 

στην έρευνα τους παρακάτω φορείς - οργανισμούς :YOUTHphoria ,ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Youthnest, Europe Direct Thessaloniki ,Γραφείο 

Διασύνδεσης ΑΠΘ. EnoGreece,United Sicietes of Balkan, Hellenic youth 

participation, Penthesilia,ΧΑΝΘ.Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Ευόσμου, Youthfully 

Yours, Aegee Patras, OENEF, Open House Athens/Thessaloniki. Praxis, Europe 

Direct Komotinis, Τμήμα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΑΠΘ, Youthnet, 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο ευχαριστώ 

αξίζει να αποδοθεί στους 20 εκπαιδευόμενους του προγράμματος για τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ», γιατί ήταν καταπληκτικοί. Τέλος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω για τη βαθιά στήριξη και τη βοήθεια τους τη Νίτσα Δοντσοπούλου, 

Σουλιώτη Άννα, τον Νίκο Μουράτογλου, την Άννα Πολυζωάκη, την Άννα 

Παναγιώτου και την Κασσάνδρα Αλεξάνδρου. 
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 Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (2014-2020) και 

συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρουν πολλές και ποικίλες δυνατότητες 

Κινητικότητας Ατόμων. Είναι επιτακτική θα λέγαμε ανάγκη την περίοδο αυτή των 

μεγάλων οικονομικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών δυσκολιών οι νέοι να 

αξιοποιήσουν τη δυνατότητα κινητικότητας και μάθησης και να ενισχυθούν σε όλα τα 

επίπεδα μέσα από ένα σύστημα κινήτρων για την προώθηση της συμμετοχής τους σε 

προγράμματα δια βίου μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) παρουσιάζει από τους χαμηλότερους βαθμούς 

συμμετοχής ατόμων στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, στις δράσεις 

εθελοντισμού (Ελλάδα:13%, ΕΕ:25%) και στις ευρύτερες δραστηριότητες Νεολαίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο( Ελλάδα:6%, ΕΕ:16%). Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία 

προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας 

Νεολαίας, μια προσπάθεια προσομοίωσης στις συνθήκες  των Σχεδίων Κινητικότητας 

και μία ευκαιρία συμμετοχής στη δια βίου μάθηση με σύγχρονη προσέγγιση μέσω του 

ψηφιακού ανοικτού χώρου.  

       Ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του πιλοτικού εξ αποστάσεως 

προγράμματος «ΤΑξίδεψε, ΜΑθε, Μοιράσου (ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ)» βασίστηκε στο πλαίσιο 

της Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας και στην ανάγκη συμμετοχής περισσότερων 

νέων σε αυτή. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανέδειξαν της δυνατότητες 

πληροφόρησης, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης πολλών νέων μέσω της εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα. Η ολοκληρωμένη διερεύνηση του πεδίου 

αναφοράς του προγράμματος, αλλά και  ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευομένων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα της αρτιότητας του προγράμματος. 

 Έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν συνδυαστικά κατά το δυνατό το θεωρητικό 

υπόβαθρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τα ερευνητικά αποτελέσματα, τη δυναμική της 

εξ αποστάσεως μάθησης και οι ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας. 

      Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο με τέσσερα 

επιμέρους κεφάλαια σχετικά με τη δια βίου μάθηση και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τη Μετασχηματιστική Μάθηση και τη συζήτηση. 

Ακολουθεί δεύτερο το εμπειρικό μέρος της εργασίας όπου αναλύεται η μεθοδολογία 

της έρευνας που στηρίζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τέλος, τρίτο μέρος της 

εργασίας αποτελεί η δομή του εξ αποστάσεως προγράμματος για τη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας. 
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1.Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων 

 

1.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις στη δια βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

     Το πολύμορφο φορτίο - ιδεολογικό, πολιτικό, στρατηγικό και φιλοσοφικό - της δια 

βίου μάθησης επηρεάζεται δυναμικά στη σύγχρονη εποχή  από τις νέες 

πραγματικότητες της παγκοσμιοποίησης και της διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας 

μάθησης (Barnett 1994, Tight,2002). Όπως συμπληρώνει ο Edwards (1995) η 

σύγχρονη κοινωνία της μάθησης αποτελεί μία διαρκώς εκπαιδευόμενη κοινωνία, μια 

αγορά μάθησης και ένα ολόκληρο δίκτυο μάθησης ·παρατηρείται μία κοινωνία στην 

οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υιοθετήσουν μια μαθησιακή προσέγγιση στη 

ζωή, αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα πόρους που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν 

τα ενδιαφέροντα τους και ταυτότητες. 

     Η δια βίου μάθηση ως όρος υιοθετήθηκε από διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, 

OECD), την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις  (Κόκκος,2005) και 

αποτελεί ένα συνεχές/continuum (Jarvis,1995), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα, 

στάδια και μορφές της ανθρώπινης μαθησιακής πορείας ως αδιάκοπες μορφωτικές 

συνδέσεις, οι οποίες δια βίου/lifelong: 

«βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική 

και πολιτισμική πραγματικότητα. Η δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από 

ευκαμψία στο χρόνο, το χώρο, το περιεχόμενο και τις τεχνικές διδασκαλίας» 

(Βεργίδης, 2001:138).  

     H δια βίου μάθηση δηλαδή εμπεριέχει τόσο μια διαμήκη έννοια (lifelong learning) 

όσο και μία εγκάρσια (lifewide learning) · περιλαμβάνει δηλαδή τη μάθηση σε 

ολόκληρη τη διάρκεια του βίου καθώς και για όλες τις διαστάσεις του βίου και της 

προσωπικότητάς του ατόμου (Καραλής, 2010). Μέσα στο μαθησιακό αυτό πολύπλοκο 

και πολυεπίπεδο ανθρώπινο συνεχές περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση ενηλίκων, ως 

δυναμικό πεδίο έρευνας, αλλά και δραστηριότητας. Αξίζει να τονιστεί πως η 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, αποτελεί ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και επιστημονικός 

τομέας που περιγράφεται με σαφήνεια εντός του πλαισίου της διά βίου μάθησης και 

εκπαίδευσης (Κόκκος, 2001).   Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία συναντούμε δύο 

επιμέρους πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Καραλής,2013): α) η συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση (δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το επάγγελμα και 

την εργασία) και β) η γενική εκπαίδευση ενηλίκων (λοιπές και ποικίλες δραστηριότητες 

της εκπαίδευσης ενηλίκων). 

 Η εκπαίδευση ενηλίκων συγκεκριμένα ως μέρος του μαθησιακού συνεχούς  είναι 

σύμφωνα με την UNESCO (στο Βεργίδης, 1997:3) : 

 «ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, 

οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιπέδου και οιασδήποτε μεθόδου... με τη βοήθεια 

των οποίων άτομα θεωρούμενα ως ενήλικα από την κοινωνία στην οποία 

ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, 

βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες 

κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς τη 

διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυξης και της 
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συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη». 

    Στην επιστημονική συζήτηση για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων 

συναντούμε τους όρους της μάθησης και της εκπαίδευσης. Οι Coombs και Ahmed 

(1974:8) έδωσαν την τριμερή ταξινόμηση/τριλογία αναφορικά με τις μορφές 

εκπαίδευσης και μάθησης: α) η τυπική  περιλαμβάνει τις θεσμοθετημένες, χρονολογικά 

διαβαθμισμένες και ιεραρχικά δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

παρέχονται μέσα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα - από την πρώτη ένταξη στο 

σχολείο ως τις πανεπιστημιακές σπουδές, β) η μη τυπική αναφέρεται σε οργανωμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένους αναμενόμενους 

μαθησιακούς στόχους και πραγματοποιούνται έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα, και 

γ) η άτυπη περιλαμβάνει δραστηριότητες κατά τις οποίες το άτομο μαθαίνει από 

καθημερινές εμπειρίες, έξω από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.   

  Ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης, στην οποία συμμετέχουν 

ενήλικοι. Επομένως, η ενηλικότητα των εκπαιδευομένων αποτελεί θεμελιώδες 

κριτήριο, ώστε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα μη-τυπικής εκπαίδευσης να 

περιληφθεί στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σύμφωνα με την  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (2008) ως ενήλικας ορίζεται κάθε άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω που έχει 

ολοκληρώσει το αρχικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης· όμως, η ενηλικιότητα 

δεν ταυτίζεται με το ηλικιακό ή νομικό όριο. Ο Κόκκος τέλος αναφέρει (2005:39), 

πως: 

 «χαρακτηριστικό της(ενηλικιότητας)είναι ότι το άτομο αναγνωρίζει στον 

εαυτό του τα στοιχεία της ωριμότητας και της τάσης αυτοπροσδιορισμού, ενώ 

ταυτόχρονα αναγνωρίζεται από τους άλλους με τον ίδιο τρόπο».   

Η ενηλικιότητα είναι μια έννοια ρευστή και ευμετάβλητη, διαμορφούμενη ανάλογα με 

το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται (Rogers,1999). 

Ο  Rogers (1999: 61) αναλύει την κατάσταση της ενηλικιότητας βάσει τριών κύριων 

ομάδων ιδεών: της αίσθησης της προοπτικής, της πλήρους ανάπτυξης και της 

αυτονομίας. Τέλος, ο Κnowles (1998:64) υπογραμμίζει πως : 

«γινόμαστε ενήλικοι από ψυχολογική άποψη, όταν φτάνουμε στην αυτοαντίληψη 

ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για τη ζωή μας, ότι είμαστε 

αυτοπροσδιοριζόμενοι». 

    Οι ενήλικοι ως αυτοπροσδιοριζόμενοι εκπαιδευόμενοι φέρουν κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται  από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά αυτά θα λέγαμε πως οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι σύμφωνα με τους  Rogers (1998), Knowles (1970) και Κόκκο (2005) 

είναι εξ ορισμού ενήλικες, οι οποίοι βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία 

ανάπτυξης, αυτοκαθορίζονται (αυτοδιάθεση), εμπλέκονται ενεργητικά και 

στοχευμένα στη μάθηση, φέρουν συγκεκριμένες  εμπειρίες, κίνητρα και προσδοκίες, 

έχουν αποκρυσταλλώσει τους αποδοτικότερους για τους ίδιους τρόπους μάθησης, 

αντιμετωπίζουν εμπόδια μάθησης, επιθυμούν την άμεση εφαρμογή της γνώσης, 

διαθέτουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα και  αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας ή 

παραίτησης. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν την ανομοιογένεια της 
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ενήλικης  μάθησης και δημιουργούν μια πολυεπίπεδη πρόκληση για τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων, καθώς ως εμψυχωτής και διευκολυντής που καλείται να «παρακινήσει τον 

εκπαιδευόμενο να μάθει και να θρέψει την περιέργειά του» (Rogers et al.,1983:17–18).. 

        Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

αναλαμβάνει καθήκοντα όχι μόνο διαμοιρασμού γνώσεων και πληροφοριών προς τους 

εκπαιδευομένους, αλλά και συνεχούς διεύρυνσης τους ως συντονιστής ενεργητικών και 

αλληλεπιδραστικών διαδικασιών μάθησης και αλλαγής (Jarvis,1987 & 

Mezirow,1981). Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι ιδιαίτερα δυναμικός , καθώς 

καλείται να αναπτύξει την ανεκτικότητα, τη χειραφέτηση, την ωρίμανση και τον 

αυτοπροσδιορισμό των εκπαιδευομένων (Jarvis, 2004). Ο ίδιος ως πρότυπο διά βίου 

μάθησης και φορέας αλλαγής στοχεύει στην άσκηση των εκπαιδευομένων στην 

κριτική σκέψη και στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, έτσι ώστε να βρίσκονται σε 

νοητική και πολιτική εγρήγορση (Rogers 1986, Heron 1989). Ο Mezirow επιπλέον 

υποστήριξε ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων λειτουργεί πρωτίστως ως πολιτισμικός 

ακτιβιστής, καθώς προάγει τη στοχαστική δράση και τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση και 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στον δημόσιο διάλογο και στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή των φιλελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών (Mezirow 2003, Dewey 

1916). Συνοψίζοντας τις παραπάνω θεωρητικές αναφορές, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

λειτουργεί ως συντονιστής, σύμβουλος και εμψυχωτής των εκπαιδευομένων, 

ενισχύοντας τη συνεργατική, ευρετική, και αναστοχαστική δυναμική όλων των μελών 

της ομάδας, ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

(Καραλής, 2005). 

 

1.2. Η συμμετοχή στη μάθηση 

     Η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτελεί διαχρονικά 

έναν από τους βασικούς τομείς έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Το θέμα της συμμετοχής (και κυρίως των κινήτρων και των εμποδίων) 

φαίνεται να συνάδει απόλυτα με την επιστημολογική συγκρότηση του πεδίου της 

εκπαίδευσης ενηλίκων· καθώς ο βαθμός εμπρόθετης συμμετοχής σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες θεωρείται ίσως ο πλέον βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί τους 

ενήλικους από τους ανήλικους εκπαιδευομένους (Καραλής,2013). 

      Οι ερευνητικές προσεγγίσεις σε αυτόν ειδικά το χώρο μελέτης –δηλαδή για το 

ποιος συμμετέχει σε συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού 

και μη τυπικού χαρακτήρα ή μαθησιακές δραστηριότητες άτυπου χαρακτήρα– είναι 

ποικίλες. Η Cross (1981: 79) υποστηρίζει πως το ενήλικο «μαθητικό δυναμικό», θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια πυραμίδα στη βάση της οποίας βρίσκονται εκείνοι 

οι ενήλικοι οι οποίοι είναι σε θέση να αυτο-διαχειριστούν τη μάθηση, μία κατηγορία 

η οποία κατά κάποιο τρόπο περιλαμβάνει δυνητικά τον καθένα από εμάς. Μια 

μικρότερη ομάδα στο μέσο της πυραμίδας, (η οποία κατά την Cross υπολογίζεται 

περίπου στο ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού), συμμετέχει σε κάποιας μορφής 

οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η 

κορυφή της πυραμίδας αποτελείται από ένα μικρό ποσοστό ενηλίκων οι οποίοι 

επιθυμούν τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (κυρίως τυπικού ή μη 

τυπικού χαρακτήρα) οι οποίες οργανώνονται από κάποιο επίσημα αναγνωρισμένο 
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εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ανεξαρτήτως του τρόπου έρευνας και των προτεινόμενων 

κατηγοροποιήσεων των κινήτρων συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, η Cross (1981) υποστηρίζει πως δεν υπάρχει αλλά και ούτε πρόκειται 

να βρεθεί ποτέ κάποια ειδική «φόρμουλα» ή «συνταγή» η οποία να ερμηνεύει επαρκώς 

και με αξιοπιστία τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση εξαιτίας των 

διαφοροποιητικών παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία (τύπος 

προγράμματος, τρόπος μάθησης, προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία, κλπ.).Όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει ο Crowther (2002: 480):  

«Παρά την κατανόηση της ανάγκης για αύξηση της συμμετοχής, έχουμε μάλλον 

σχετική άγνοια για το πώς αυτή επιτυγχάνεται. Μπορεί περαιτέρω έρευνα να 

βοηθήσει στην οριοθέτηση της σημαντικής αυτής παραμέτρου στη μάθηση 

ενηλίκων, ή μήπως απλά θα επιβεβαιώσει την άγνοιά μας για το θέμα;» 

     Αναφορές συστηματικές στα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τα εμπόδια στη 

συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων εντοπίζονται στον Knowles (1970), κατά τη 

διατύπωση της θεωρίας της Ανδραγωγικής, όπου τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες 

συνδέονται με τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή των ενηλίκων. Κατά τον Knowles 

(ο.π.: 84-85) τα κίνητρα συναρτώνται άμεσα με την έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης 

και για το λόγο αυτό ο Knowles προτείνει μια κατηγοριοποίηση των κινήτρων, ή 

ακριβέστερα των λόγων/αιτίων που οι ενήλικοι συμμετέχουν σε προγράμματα σε 

συνάρτηση με την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, τις οποίες διακρίνει σε 

φυσιολογικές, αναπτυξιακές, ασφάλειας, εμπλουτισμού εμπειριών και 

αποδοχής/αναγνώρισης. 

     Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι, για να εμπλακούν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι σε 

προγράμματα εκπαίδευσης, χρειάζεται να έχουν την πεποίθηση ότι είναι ωφέλιμο και 

σημαντικό για αυτούς να μάθουν και να αλλάξουν προκειμένου να προσαρμοστούν 

στις νέες κοινωνικοπολιτισμικές περιστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στο κοντινό 

χρονικά μέλλον (Desjardins 2008). Oι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στα 

προγράμματα εκπαίδευσης: α) για να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στο 

θεσμικό κοινωνικοεπαγγελματικό τους ρόλο και συνακολούθως να διασφαλίσουν την 

προσωπική τους ανάπτυξη, β) να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες 

των σημαντικά κοινωνικών άλλων και τις ανάγκες του δημόσιου/κοινοτικού 

συμφέροντος και γ) να βρουν νέους διεξόδους στα ποικίλα υπαρξιακά/οντολογικά 

προβλήματα που τους απασχολούν (Boeren et al. 2012). Συμμετέχουν δε σε 

προγράμματα εκπαίδευσης: α) είτε με θετικά κίνητρα με σκοπό να αποκτήσουν τυπικά 

προσόντα και νέες κοινωνικο-γνωστικές νοηματοδοτήσεις μέσω της συμμετοχής τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) είτε με αρνητικά κίνητρα με σκοπό να 

επαναπροσανατολίσουν την τεθείσα σκοποθεσία, το περιεχόμενο σπουδών και την όλη 

διαδικασία υλοποίησης και αξιολόγησης του συγκεκριμένου προγράμματος 

εκπαίδευσης, επειδή έτσι ικανοποιούν τις κοινωνικές και προσωπικές τους ανάγκες. 

για θετική ενίσχυση και κοινωνική αποδοχή από τους συνεκπαιδευόμενους και τον 

εκπαιδευτή (Brookfield 1995a, Hiemstra & Sisco 1990).  

        Η εκπαίδευση των ενηλίκων μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί ως μια 

εκφραζόμενη μια ιδεολογία αναγκών, πρόσβασης και παροχής (Griffin, 1983). Με 

άλλα λόγια, έχει, και είχε πάντα, μια βασική ανησυχία για θέματα πρόσβασης.Eίναι 
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αναγκαίο να επισημανθεί ότι η διαρκής μόρφωση και καλλιέργεια συνδέεται άμεσα με 

τις μορφωτικές ευκαιρίες τις οποίες το μανθάνον υποκείμενο αξιοποιεί κατά τη 

διάρκεια του βίου του. Η μετατόπιση της ρητορικής, αλλά κυρίως, του κέντρου βάρους 

των σχετικών πολιτικών από τη διά βίου εκπαίδευση στη διά βίου μάθηση, ενέχει 

προϋποθέσεις μετατόπισης του κέντρου βάρους των σχετικών πολιτικών από την 

εκπαίδευση ως υποχρέωση των οργανωμένων κοινωνιών και των κρατών πρόνοιας, 

πρόνοιας, στη μάθηση ως ατομική ευθύνη του πολίτη (Jarvis, 2005 & 2007;Καραλής, 

2013) με μόνο προαπαιτούμενο την ύπαρξη διάχυτων ευκαιριών εκπαίδευσης. Όμως, 

όπως επισημαίνει ο Dave (1976), τρεις είναι οι αλληλένδετες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης: οι ευκαιρίες, τα κίνητρα αλλά και οι δυνατότητες 

για εκπαίδευση. Επομένως, ο λόγος περί ευκαιριών στη διά βίου εκπαίδευση είναι 

κενός περιεχομένου και κατά βάση συνιστά νεοφιλελεύθερης υφής επιχείρημα, αν δεν 

συνοδεύεται από την παροχή κινήτρων αλλά, και κυρίως, από τη δυνατότητα των 

πολιτών να υπερκεράσουν τα εμπόδια και τους δομικούς και θεσμικούς περιορισμούς 

ώστε να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Επομένως διερεύνηση των κινήτρων και 

δυνατοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ουσιαστικά συνδέεται άμεσα με την 

αξιοποίηση των ευκαιριών και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

 

1.2.1. Μαθησιακά κίνητρα ενηλίκων 

   Ο ρόλος της «δύναμης» ή του κινήτρου που βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή των 

ενηλίκων στην εκπαίδευση, αλλά και η σύνδεση του με τη μάθηση εν γένει, αποτελεί 

για όσους ασχολούνται τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά, αλλά και πρακτικά με το 

πεδίο μελέτης που αφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων, το μεγαλύτερο ίσως 

κεφάλαιο στην κατανόηση τόσο των ενδογενών όσο και των εξωγενών «μηχανισμών» 

που καθορίζουν το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας ενήλικος ενεργοποιείται, 

για να πετύχει την ικανοποίηση των μαθησιακών του αναγκών, μέσα από συνειδητά 

οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού, μη τυπικού ή και άτυπου 

χαρακτήρα. Οι Houtkoop & Van Der Kamp (1992) υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή 

καθώς και η εμμονή στη μάθηση εξαρτώνται αρχικά από το κίνητρο, και στη συνέχεια 

από βασικές ικανότητες (key competences) όπως αυτή της μάθησης, χωρίς ωστόσο να 

ερμηνεύουν το εγγενές πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα κίνητρο δημιουργείται (δηλαδή 

την ανάγκη για μάθηση).Σύμφωνα με τον Kidd (1978: 102), οι ορισμοί που δίνονται 

για το τί είναι κίνητρο περιλαμβάνουν και τους εξής:   

«Κίνητρο είναι μια στάση ή αντίληψη του ατόμου που το οδηγεί σε μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά και στην αναζήτηση συγκεκριμένων στόχων. Άλλο 

κίνητρο και άλλο παρόρμηση. Η παρόρμηση σχετίζεται με την ικανοποίηση 

βιολογικών αναγκών ενώ το κίνητρο συνδέεται με τα ενδιαφέροντα, τις στάσεις 

και -τους σκοπούς. Κίνητρο είναι συνήθως ο όρος που χρησιμοποιείται για να 

εκφράσει τις σχέσεις που έχει ένας οργανισμός με το περιβάλλον 

του.Τουλάχιστον ως συνειδητή διαδικασία «ενσωμάτωσης» εμπειριών, 

ερεθισμάτων, πληροφοριών, κλπ. με στόχο την ανάπτυξη ή/και βελτίωση 

προσωπικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, κ.λπ. δεξιοτήτων». 
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    Εάν τώρα επιχειρήσουμε να συνδέσουμε τον όρο κίνητρο με τον όρο μάθηση 

ενηλίκων θα μπορούσαμε να πούμε πως κίνητρο για μάθηση είναι ένας συνδυασμός 

εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης. Τα άτομα διατηρούν εσωτερικά κίνητρα, 

όταν η μάθηση και η επίτευξη της είναι αυτός καθ’ αυτός ο στόχος. Το κίνητρο για 

μάθηση είναι μια εγγενής τάση των ανθρώπων που μεγεθύνεται και προάγεται από 

ποιοτικές υποστηρικτικές διαπροσωπικές σχέσεις και ευκαιρίες για προσωπική 

επιλογή και υπευθυνότητα όσον αφορά στη μάθηση. Με τον όρο κίνητρο για μάθηση 

επομένως εννοούμε συνήθως την διαδικασία εκείνη η οποία μπορεί να οδηγήσει ένα 

ενήλικο κατά βάση άτομο να ικανοποιήσει συνειδητά και υπεύθυνα μία πολύ 

συγκεκριμένη μαθησιακή ανάγκη του (Lovell, 1987: 109). 

    Στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων ωστόσο, ο συσχετισμός μεταξύ κινήτρων και 

μαθησιακών αναγκών θα ήταν είναι εάν δεν τον συνδέσουμε και με τον όρο 

συμμετοχή. Στη βιβλιογραφία μπορεί να εντοπίσει κανείς δύο τύπους κινήτρων σε ό,τι 

αφορά στην εμπλοκή σε συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: τα 

κίνητρα μάθησης και τα κίνητρα συμμετοχής. Αν και ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο 

παραπάνω «τύπων» κινήτρων δεν είναι σαφής στη βιβλιογραφία, είναι αρκετά εμφανές 

πως οι δύο τύποι διαφοροποιούνται στο βαθμό που τα πρώτα (κίνητρα μάθησης) 

συνδέονται με το στόχο, δηλαδή την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης μαθησιακής 

ανάγκης, ενώ τα δεύτερα (κίνητρα συμμετοχής) με το μέσο το οποίο θα οδηγήσει το 

άτομο στην επίτευξη αυτού του στόχου (στην προκειμένη περίπτωση μια συνειδητά 

οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ή μία συνειδητά επιλεγμένη μαθησιακή 

δραστηριότητα) και στην αλλαγή της υπάρχουσας συμπεριφοράς ή ενδεχομένως στην 

εκδήλωση μιας νέας.  

     Η πρώτη ευρύτερα γνωστή συστηματική διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής 

αποδίδεται στον C. O. Houle, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ερεύνησε 

τους λόγους συμμετοχής των ενηλίκων εκπαιδευομένων με βάση ποιοτικού τύπου 

προσέγγιση (εις βάθος συνεντεύξεις) σε 22 εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν σε 

διαφόρων τύπων προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Με βάση τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας o Houle πρότεινε μια τυπολογία των ενηλίκων εκπαιδευομένων 

(Houle’s typology of adult learners) διακρίνοντας τρεις τύπους: τους 

προσανατολισμένους στους στόχους, τους προσανατολισμένους στη δράση και τους 

προσανατολισμένους στη μάθηση. Προκειμένου να διαμορφώσει ένα θεωρητικό 

πλαίσιο για την κατανόηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, ο Mezirow (ο.π.) χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στο έργο του τον όρο της 

οπτικής (perspective), ο οποίος αποδίδεται από τον ίδιο στους Becker, Geer & Hughes 

που τον ορίζουν ως : 

«ένα συντεταγμένο σύνολο ιδεών και πράξεων που ένα άτομο χρησιμοποιεί σε 

μια προβληματική κατάσταση… ο κανονικός τρόπος που σκέφτεται, αισθάνεται 

και δρα ένα άτομο σε μια τέτοια κατάσταση» (1968: 2).  

Κατά τον Mezirow, ο τρόπος που το άτομο προσδιορίζει μια τέτοια κατάσταση έχει 

τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: (α) καθορισμός στόχων, (β) περιγραφή του 

οργανισμού εντός του οποίου δρα και των απαιτήσεων που αυτός εισάγει στη δράση 

του, (γ) τυπικοί και άτυποι κανόνες από τους οποίους η δράση αυτή καθορίζεται, και 

(δ) αμοιβές και τιμωρίες.  
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     Εκκινώντας από την τυπολογία του Houle, ο Boshier δημιούργησε την Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational Participation Scale), εστιάζοντας όχι 

μόνον στους τύπους των εκπαιδευομένων αλλά και στα κίνητρα συμμετοχής που 

προκύπτουν με βάση τους προσανατολισμούς τους (Boshier, 1971; Boshier, 1973), τα 

οποία ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, 

(β) εξωτερικές προσδοκίες, (γ) κοινωνική προσφορά, (δ) επαγγελματική αναβάθμιση, 

(ε) διαφυγή από άλλες καταστάσεις και (στ) ενδιαφέρον για τη γνώση. Στη συνέχεια ο 

Boshier αλλά και άλλοι ερευνητές εφάρμοσαν την κλίμακα EPS σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς και μαθησιακά περιβάλλοντα της εκπαίδευσης ενηλίκων (Morstain & 

Smart, 1974; Fujita-Starck, 1996) με αποτέλεσμα η πλέον πρόσφατη μορφή της 

κλίμακας να αποτελείται από τις ακόλουθες επτά κατηγορίες: (α) βελτίωση 

επικοινωνιακής ικανότητας, (β) ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, (γ) εκπαιδευτική 

προετοιμασία, (δ) επαγγελματική εξέλιξη, (ε) βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια, 

(στ), επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, (η) ενδιαφέρον για μάθηση σε ένα 

αντικείμενο.  

     Η θεωρητικός Patricia K. Cross, ασχολήθηκε εκτενώς με τα κίνητρα και τα εμπόδια 

στη μάθηση. Με βάση ερευνητικά ευρήματα από το χώρο των ΗΠΑ, αναφορικά με τη 

συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες μη τυπικής εκπαίδευσης, η 

Cross (1981:54-56) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από όλους τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή ο βασικότερος είναι ο βαθμός φοίτησης στην τυπική 

εκπαίδευση, δηλαδή το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου. Σύμφωνα με την Cross 

(ο.π.:55) όλες οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι «όσο περισσότερη εκπαίδευση 

έχουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο ενδιαφέρονται για περαιτέρω εκπαίδευση» ή 

διαφορετικά: «η μάθηση είναι εθιστική, όσο περισσότερη εκπαίδευση έχουν οι 

άνθρωποι, τόσο περισσότερη επιθυμούν». Επίσης, σημειώνεται ότι κατά καιρούς έχουν 

προταθεί μοντέλα (Μοντέλο της Ανάλυσης Δύναμης-Πεδίου του Miller, το μοντέλο 

Σύγκλισης του Boshier, το μοντέλο της Αλυσίδας Αντίδρασης της Cross), τα οποία 

επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες συνδυάζοντας τη μελέτη των χαρακτηριστικών των ενηλίκων, των 

λόγων και των κινήτρων, καθώς και των ανασταλτικών παραγόντων που 

υπεισέρχονται σε αυτές τις διαδικασίες.  

     Συγκεκριμένα η Cross επιχειρώντας να δομήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που 

να ερμηνεύει τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

ενσωματώνοντας τα κίνητρα, τις προσδοκίες, τα χαρακτηριστικά και τα εμπόδια στη 

μάθηση και προτείνει το μοντέλο της Αλυσίδας των Αντιδράσεων (Chain of Response 

- COR). Στο μοντέλο αυτό η διερεύνηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα εκκινεί από δύο εσωτερικούς παράγοντες του 

εκπαιδευόμενου: την αυτοαξιολόγηση και τις στάσεις έναντι της εκπαίδευσης. Αυτοί 

οι εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν κατά την Cross τους στόχους που θέτει ο 

εκπαιδευόμενος και την προσδοκία ότι μέσω της συμμετοχής θα επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι. Οι προσδοκίες αυτές καθορίζονται και επηρεάζονται από τις μεταβάσεις και 

τις αλλαγές στη ζωή του ενήλικου και την ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων. Οι 

διαθέσιμες ευκαιρίες για προγράμματα, τα εμπόδια και η πληροφόρηση που διαθέτει 

ο ενήλικος καθορίζουν στη συνέχεια το αν θα συμμετάσχει τελικά σε μια εκπαιδευτική 
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δραστηριότητα. Ο Σουηδός θεωρητικός Kjell Rubenson (2001:27) θεωρεί ότι στο 

μοντέλο COR δίνεται έμφαση σε ψυχολογικές έννοιες, ενώ υποαντιπροσωπεύονται οι 

κοινωνικές συνθήκες που επικαθορίζουν τα στοιχεία που το συγκροτούν (όπως για 

παράδειγμα, τα εμπόδια και η πληροφόρηση για τα προσφερόμενα προγράμματα). 

Στην εργασία των Rubenson & Desjardins (2009) διατυπώνεται η θέση πως παρόλο 

που τα κοινωνικά υποκείμενα διαθέτουν ένα βαθμό αυτονομίας και επιλογής 

αναφορικά με τη δράση τους (agency) για συμμετοχή σε προγράμματα, ταυτόχρονα 

περιορίζονται (bounded) από τις κοινωνικές δομές και τα συγκείμενα αλλά και από 

ατομικά χαρακτηριστικά που στην πράξη απομειώνουν τις διαθέσιμες επιλογές 

(«ευκαιρίες»). Η ίδια η Cross (1981) σημειώνει πάντως πως το μοντέλο της 

προορίζεται περισσότερο για την οργάνωση της σκέψης και της έρευνας και όχι για να 

προβλέψει ή να εξηγήσει τους παράγοντες συμμετοχής. 

    Καταληκτικά, οι Merriam & Caffarella (1999: 60-71) έχουν αναφερθεί διεξοδικά σε 

όλα τα μοντέλα και τονίζουν πως : 

«όλα αυτά τα μοντέλα για τη συμμετοχή εστιάζουν στην πολυπλοκότητα του 

ζητήματος της ερμηνείας και της πρόγνωσης της συμμετοχής στην εκπαίδευση 

ενηλίκων», ωστόσο «η αξία αυτών των μοντέλων στην ερμηνεία και πρόγνωση 

της συμμετοχής θα πρέπει να προσδιοριστεί μέσω περαιτέρω έρευνας και 

εξέτασης» . 

 

1.2.2.Μαθησιακά εμπόδια των ενηλίκων 

       Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να ξεπεράσουν ποικίλα εμπόδια μάθησης 

ώστε να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και να τα ολοκληρώσουν 

επιτυχώς. Τα εμπόδια διακρίνονται σε εξωτερικά, σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες που παρέχονται και τις ουσιαστικές δυνατότητες που έχουν οι ενήλικες ώστε 

να συμμετέχουν ενεργητικά σε προγράμματα εκπαίδευσης. Ωστόσο, σημαντικότερα, 

είναι τα εσωτερικά εμπόδια μάθησης, τα οποία σχετίζονται με τα πρότερα 

κοινωνικογνωστικά σχήματα, τις ισχύουσες πεποιθήσεις, το αξιακό σύστημα και τις 

αρνητικές ψυχολογικές παραμέτρους της προσωπικότητας των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων (χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβία αποτυχίας, στρες) (Rubenson & 

Desjardins,2009). Τα μαθησιακά εμπόδια σχετίζονται: α) με περιστάσεις της 

καθημερινής προσωπικής και κοινωνικής ζωής των ενηλίκων εκπαιδευομένων, β) με 

τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού πλαισίου και του διδακτικού συμβολαίου και γ) με 

τις ατομικές επιλογές, τα κίνητρα και τις στάσεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων ους 

έναντι της μάθησης και της αλλαγής (Cross,1981).  

    Η Cross έχει προτείνει και την κλασική τυπολογία των εμποδίων για τη συμμετοχή 

κατατάσσοντας τα εμπόδια σε τρεις κατηγορίες (ο.π.: 98).Στην πρώτη κατηγορία 

βρίσκουμε τα καταστασιακά (situational) εμπόδια, δηλαδή εκείνα που αποδίδονται 

στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια συγκεκριμένη περίοδο ο ενήλικος και 

περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη χρόνου, η φροντίδα 

των παιδιών για τους γονείς, κ.ά. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα θεσμικά 

(organizational) εμπόδια, τα οποία περιλαμβάνουν παράγοντες και οι διαδικασίες που 

αποθαρρύνουν ή αποκλείουν τους ενήλικους, όπως τα ωράρια διεξαγωγής, οι 

προϋποθέσεις εισαγωγής σε ορισμένους τύπους προγραμμάτων, η περιορισμένη 
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προσφορά προγραμμάτων, Πρόκειται δηλαδή για παράγοντες που συνδέονται με τους 

θεσμούς και τους οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

ή/και ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των προγραμμάτων. Τέλος, 

συναντάται η τρίτη κατηγορία με τα προδιαθετικά (dispositional) εμπόδια, τα οποία 

περιλαμβάνουν στάσεις έναντι της μάθησης και αντιλήψεις που έχουν οι ενήλικοι για 

το ρόλο τους ως εκπαιδευομένων.. 

    Οι Rubenson & Desjardins (2009) ομαδοποιούν τους δύο πρώτους τύπους εμποδίων 

της τυπολογίας Cross (καταστασιακά και θεσμικά) σε μία κατηγορία, τα δομικά 

(structural barriers), υπό την έννοια ότι και οι δύο τύποι αναφέρονται εντέλει σε 

κοινωνικές συνθήκες και δομές, ενώ διατηρούν την τρίτη κατηγορία (dispositional/ 

προδιαθετικά). Συγκεκριμένα, προτείνουν (α) δομικά εμπόδια, στα οποία ουσιαστικά 

ενσωματώνουν τόσο τα καταστασιακά όσο και τα θεσμικά εμπόδια της τυπολογίας 

Cross (οικογένεια, εργασία και εμπόδια που σχετίζονται με θεσμικά και οργανωτικά 

ζητήματα) και (β) προδιαθετικά εμπόδια, που περιλαμβάνουν τις δυνατότητες 

(capabilities) και την επίγνωση (consciousness). Συνοψίζοντας τα παραπάνω, 

προτείνουν το Μοντέλο της Περιορισμένης Δράσης (Bounded Agency Model) 

προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο για τη 

συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όπως παρατηρούμε το 

μοντέλο των Rubenson & Desjardins αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση του 

τύπου του κράτους πρόνοιας όχι μόνο στην εμφάνιση των δομικών εμποδίων αλλά και 

στο βαθμό επίγνωσής τους από τους πολίτες:  

«ένα συγκεκριμένο κράτος πρόνοιας μπορεί να ανιχνευτεί όχι μόνον στις 

κοινωνικές δομές, τα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τις μεταβάσεις της 

ζωής αλλά και στην επίγνωση των ατόμων».  

Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί η θέση των Rubenson & Desjardins πως η 

συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ανατροφοδοτεί όχι 

μόνον το σύστημα αξιών τους αλλά και τις ίδιες τις κοινωνικές δομές, κάτι που είναι 

άλλωστε ορατό στις σκανδιναβικές κοινωνίες όπου η συμμετοχή στην εκπαίδευση 

ενηλίκων διαχρονικά συνέβαλλε στη δημιουργία ενεργών πολιτών, θεωρούμενη και 

ως παράγων συνεξέλιξης της κοινωνίας (Γουγουλάκης, 2011).Σημειώνουμε ότι, 

σύμφωνα με το Μοντέλο Περιορισμένης Δράσης, μεταξύ της δομής και του ατόμου 

παρεμβάλλονται:  

(α) Η προσαρμογή των αξιών και της γενικότερης οπτικής προκειμένου να 

ενταχθούν οι προσφερόμενες ευκαιρίες για εκπαίδευση στο γενικότερο σύστημα 

αξιών του ατόμου (λ.χ. η ιεράρχηση του πόσο σημαντικός είναι ο ελεύθερος 

χρόνος ή οι οικογενειακές υποχρεώσεις έναντι μιας προσφοράς /ευκαιρίας για 

εκπαίδευση). (β) Η συνεκτίμηση από την πλευρά του ατόμου των δυνατοτήτων 

του αναφορικά με το βαθμό της ενδεχόμενης αξιοποίησης των ευκαιριών και 

του προκύπτοντος από αυτήν οφέλους, ώστε τελικά να καθίσταται ορθολογική 

η συμμετοχή (ή, αντίστοιχα, η μη συμμετοχή). 

 Τα Α και Β οδηγούν εντέλει στη συμμετοχή (Σ), υπό τους όρους όμως που 

αναλύθηκαν  δηλαδή σε αυτό που κατά τους Rubenson & Desjardins συνιστά την 

περιορισμένη δράση. Ουσιαστικά, η απόφαση για συμμετοχή προκύπτει ως η τομή των 

διεργασιών που περιγράφονται από τα Α και Β. 
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     Συγκεκριμένα οι Rubenson & Desjardins (ο.π.) καταλήγουν στη διαπίστωση ότι τα 

εμπειρικά δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως το θέμα δεν είναι η ύπαρξη ή 

όχι των εμποδίων, αλλά η διαμόρφωση από την Πολιτεία εκείνων των όρων που 

επιτρέπουν στο άτομο να τα υπερβεί ή όχι. αλλαγές στη ζωή του ενήλικου και την 

ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων. Οι διαθέσιμες ευκαιρίες για προγράμματα, τα 

εμπόδια και η πληροφόρηση που διαθέτει ο ενήλικος καθορίζουν στη συνέχεια το αν 

θα συμμετάσχει τελικά σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα(Καραλής,2013). 

1.3.Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης 

     Η δια βίου μάθηση αποτελεί σήμερα πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι σαφής η σύνδεσή της με την απασχόληση, την 

οικονομική ευημερία και τη πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Η γήρανση 

του πληθυσμού σε συνδυασμό με το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 

και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθιστούν τη δια βίου μάθηση κρίσιμο παράγοντα 

ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ειδικά στη συγκυρία της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης. Η βαρύτητα της δια βίου μάθησης αποτυπώνεται άλλωστε στις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως έναν από τους 

πέντε κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, «Ευρώπη 2020», 

έχει θέσει στρατηγικούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέχρι 

το 2020 (European Commision,2013). 

    Η «Ευρώπη 2020» αποτελεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση και ξεκίνησε το 2010 με το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 2010» και θα ολοκληρωθεί το 2020 (European Commision,2010).Η 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στην απασχόληση του 75% της ηλικιακής 

κατηγορίας 20-64 ετών, στο 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε. για επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη, στην κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα(μείωση εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με το 1990, εξασφάλιση του 20% της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης), 

στην εκπαίδευση (μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω 

από 10%, ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής 

κατηγορίας 30-34 ετών) και στη μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των 

ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. Οι παραπάνω στόχοι απεικονίζουν την πρόοδο που θα 

πρέπει να σημειώσει η Ε. Ε. σε κύριους τομείς, αποτελούν εθνικούς στόχους για κάθε 

κράτος-μέλος, υλοποιούνται με συνδυασμό εθνικής και ευρωπαϊκής δράσης, είναι 

αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι. παρουσιάστηκαν επτά εμβληματικές 

πρωτοβουλίες, ως «μοχλοί» για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.  

     Σύμφωνα με το ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων (European Commision,2011) νέες προτεραιότητες αποτελούν: α)η 

υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας, β)βελτίωση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, γ)η προαγωγή της 

ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, μέσω της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δ) η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον 

αφορά στους ενήλικες και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, και ε)η βελτίωση της βάσης 
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γνώσεων για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων και της παρακολούθησής της. Το 2012 

(European Council,2012) με Σύσταση Συμβουλίου αποφασίζεται η επικύρωση της μη 

τυπικής και άτυπης  μάθησης. Συγκεκριμένα, τα κράτη καλούνται να θεσπίσουν το 

αργότερο έως το 2018 ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 

μάθησης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που απέκτησαν τα άτομα, σε συνδυασμό με τη καταγραφή των 

επαγγελματικών προσόντων με βάση τις επικυρωμένες εμπειρίες μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης. 

      Το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο των νέων είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα της Ευρώπης για το μέλλον (European Commision,2013). Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να επενδύσουν στο δυναμικό που 

αντιπροσωπεύουν 90 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι ως προς τις δεξιότητες, τη 

δημιουργικότητα και την πολυμορφία. Η οικονομική κρίση έπληξε δριμύτατα τους 

νέους ανθρώπους. Διεύρυνε δε το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν περισσότερες και 

εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Ορισμένοι νέοι βρίσκονται όλο και 

περισσότερο αποκλεισμένοι από τον κοινωνικό και δημόσιο βίο. Ακόμη χειρότερα, 

ορισμένοι βρίσκονται σε κίνδυνο αποδέσμευσης, περιθωριοποίησης ή ακόμα και 

ριζοσπαστικοποίησης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη συνέχισαν τη συνεργασία κατά την περίοδο 2013-2015, με σκοπό τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας των νέων, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και 

την κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή(ο.π). Ενόψει του όλο και μεγαλύτερου 

κοινωνικοοικονομικού χάσματος, η πολιτική πρέπει να εξακολουθήσει να 

αντιμετωπίζει τα βαθιά κοινωνικά προβλήματα που πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν. Είναι 

αναγκαία η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 

την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την πρόληψη της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης. Αυτή η επιδίωξη προϋποθέτει μια πιο συστηματική συνεργασία 

σε ένα φάσμα πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, όπως π.χ. στον 

τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της κοινωνικής πολιτικής, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη 

(συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του πολίτη της Ένωσης) και της νεολαίας αλλά 

και του πολιτισμού, του αθλητισμού και της υγείας. Κατά την περίοδο 2016-2018 το 

πλαίσιο συνεργασίας για τη νεολαία θα πρέπει να έχει ως στόχο να ενδυναμώσει 

περισσότερους και πιο διαφορετικούς νέους, ιδίως αυτούς που διατρέχουν κίνδυνο 

αποκλεισμού. Θα πρέπει να τους βοηθήσει να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να 

συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ θα συμπληρώσει την πολιτική συνεργασίας σχετικά με την 

απασχόληση των νέων, του εθελοντισμού και της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή. 

Άλλα μέσα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), θα παρέχουν χρηματοδότηση με στόχο την ένταξη των 

νέων στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου τους.  

1.3.1.Πρόγραμμα Erasmus+  

     Εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση για τη μελλοντική 

ευημερία των πολιτών, των κρατών και της Ευρώπης , η Ε.Ε. εκπόνησε ένα φιλόδοξο 
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νέο πρόγραμμα, το Erasmus+. Το Erasmus+ υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης στις 3 Δεκεμβρίου 2013 και περιλαμβάνει παλιότερα προγράμματα με τη 

θέσπιση μιας δέσμης ορθολογικών και απλοποιημένων κανόνων και 

διαδικασιών(European Commision,2013). Έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 

2014  και αποτελεί συνένωση επτά ήδη υφισταμένων προγραμμάτων(Comenius, 

Erasmus, Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet, Νεολαία σε δράση) 

στους  τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, νεολαίας και για πρώτη φορά και του 

αθλητισμού. Οι παραπάνω τομείς έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί από το πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»με στόχο την αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής 

κρίσης, την ανάπτυξη και την προαγωγή της κοινωνικής ισότητας και ένταξης. Το 

Erasmus+ αξιοποιεί τα επιτεύγματα 30 ετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων .Γενικά το 

Πρόγραμμα Erasmus+ θα στηρίξει δράσεις, συνεργασίες και εργαλεία που συνάδουν 

με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ατζέντας για νέες δεξιότητες 

και θέσεις εργασίας. της Νεολαία σε κίνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»,  της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη νεολαία και της 

εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. 

    Ο προϋπολογισμός του Erasmus+ προβλέπει συνολικό ενδεικτικό κονδύλιο ύψους 

14.774 δισεκατομμυρίων για τα επτά χρόνια 2014-2020. Καινοτομίες του 

προγράμματος αποτελούν η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής, μικρότερος 

αριθμός προσκλήσεων για αιτήσεις, οι κοινοί βασικοί κανόνες για όλους τους τομείς 

και ενιαίος οδηγός προγράμματος, η εισαγωγή του «μοναδιαίου κόστους» σχεδόν για 

όλες τις κατηγορίες εξόδων, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η κατάργηση της 

διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών και η προώθηση της διατομεακής 

συνεργασίας και της διεθνούς συνεργασίας (ο.π.). Τα 2/3 του προϋπολογισμού 

διατίθενται για τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων στο εξωτερικό, εντός και εκτός 

Ε.Ε., ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια διατίθενται για την υποστήριξη συμπράξεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας και τοπικών και περιφερειακών 

αρχών καθώς και μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης  και της 

κατάρτισης, την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διάδοση και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών για τα 

παραδοτέα και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών 

επεκτείνοντας έτσι τον αντίκτυπο των σχεδίων, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά τους και 

επιβεβαιώνοντας την προστιθέμενη αξία του προγράμματος (Erasmus+). Στην Ελλάδα 

το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) αποτελεί την Εθνική 

Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, ενώ το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Erasmus+ για τους 

τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. 

     Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4.000.000 Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να 

σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να 

συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το Erasmus+ στοχεύει  στην 

ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και των προοπτικών εργασίας των Ευρωπαίων 

πολιτών και υποστηρίζει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς 
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και τη μη τυπική εκπαίδευση για νέους, τον εθελοντισμό και το μαζικό αθλητισμό. 

Επίσης, το Erasmus+ προωθεί ειδικά την πολυγλωσσία, την εκμάθηση γλωσσών και 

τη γλωσσική πολυμορφία καθώς αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους που εγγυώνται την 

πολυμορφία της Ε.Ε. Παρέχεται συγκεκριμένα εκμάθηση γλώσσας-κυρίως 

ηλεκτρονικά- στους συμμετέχοντες σε σπουδές, πρακτική άσκηση ή εθελοντική 

εργασία. Πραγματοποιείται αξιολόγηση πριν από την έναρξη του προγράμματος και 

στη λήξη της κινητικότητας. Ακόμη, ενισχύει τη ισότητα και την ένταξη μέσω της 

διευκόλυνσης της πρόσβασης εκπαιδευομένων που προέρχονται από μειονεκτικά 

περιβάλλοντα (σωματική ή πνευματική αναπηρία, εκπαιδευτικές δυσκολίες, 

οικονομικά εμπόδια κι άλλα) μέσα σε περιβάλλοντα ασφαλή και προστατευμένα. 

       Το Πρόγραμμα  Erasmus+ περιλαμβάνει  τρεις βασικές δράσεις (European 

Commision,2017). Αρχικά, η  Βασική δράση 1-Κινητικότητα των Ατόμων 

(κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού, κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών, εγγύηση σπουδαστικών δανείων μεταπτυχιακών φοιτητών), η οποία 

στοχεύει στην εδραίωση της αρχής της Δια Βίου Μάθησης μέσω της παρεχόμενης 

στήριξης προς την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθησης σε ολόκληρο το φάσμα της 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενασχόλησης με τη νεολαία. Ακολουθεί η Βασική δράση 

2-συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, η οποία περιλαμβάνει 

διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσης μεταξύ Α.Ε.Ι. και 

επιχειρήσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, 

πλατφόρμες στήριξης Τ.Π. όπως η eTwinning, EPALE και ΕΔΠΝ. Τέλος, η Βασική 

δράση 3 - υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής στην οποία εμπεριέχονται Σχέδια 

απόκτησης γνώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας 

για χάραξη πολιτικής, μελλοντικών πρωτοβουλιών, στήριξης μέσων της ευρωπαϊκής 

πολιτικής, συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς, διαλόγου μεταξύ ενδιαφερομένων 

και προώθησης της πολιτικής και του προγράμματος. Πρόσθετες δραστηριότητες 

αποτελούν οι Δραστηριότητες Jean Monnet  για τη στήριξη ακαδημαϊκών ενοτήτων, 

εδρών και κέντρων αριστείας με σκοπό την εμβάθυνση της διδασκαλίας στον τομέα 

των σπουδών με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, του πολιτικού διαλόγου με τον 

ακαδημαϊκό κόσμο μέσω δικτύων συνεργασίας και σχεδίων για καινοτομία και γόνιμη 

αλληλεπίδραση, των ιδρυμάτων και των ενώσεων, των μελετών και των διασκέψεων, 

της διεθνούς κινητικότητας διδακτικών μονάδων και κοινών προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών, των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων για τον εκσυγχρονισμό 

και τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων με έμφαση σε χώρες που γειτνιάζουν στην Ε.Ε., 

του το διαλόγου πολιτικής μέσω του δικτύου εμπειρογνωμόνων κι τις δραστηριότητες 

Jean Monnet για την ενθάρρυνση της διδασκαλίας, της έρευνας και του 

προβληματισμού σχετικά με τις ευρωπαϊκές σπουδές. Επίσης, υπάρχουν οι δράσεις 

στον τομέα του Αθλητισμού για τη στήριξη συμπράξεων συνεργασίας με στόχο την 

καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στο επίπεδο του μαζικού 

αθλητισμού, ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 

μεμονωμένους οργανισμούς, του διαλόγου με τους συναφείς ευρωπαϊκούς 

ενδιαφερόμενους φορείς και των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Προεδρίας 

ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε(ο.π). 
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1.3.2.Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας 

         Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 

υποστηρίζονται τα Σχέδια  που προωθούν δραστηριότητες διασυνοριακής 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας και απευθύνονται σε νέους, εθελοντές αλλά και 

σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας. Κύριοι στόχοι της 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας είναι η απόκτηση ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις), η επαγγελματική ανάπτυξη όσων 

εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην 

κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, η δημιουργία δικτύων και συνεργειών 

μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιδιότητας 

του πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

       Τα Σχέδια Κινητικότητας για τον τομέα της Νεολαίας, όπως περιγράφονται στον 

τελευταίο οδηγό του Erasmus+ (European Commision, 2017), χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες. Αρχικά, βλέπουμε τα προγράμματα Ανταλλαγής Νέων που δίνουν τη 

δυνατότητα σε ομάδες νέων από διάφορες χώρες να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν 

και να συζητήσουν πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος. Ένα πρόγραμμα 

Ανταλλαγής Νέων μπορεί να έχει διάρκεια 5-21 μέρες, οι συμμετέχοντες να είναι 

μεταξύ 13-30 ετών και η χρηματοδότηση καλύπτει τη διαμονή , τη μετακίνηση και τη 

διατροφή των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής, οι συμμετέχοντες 

σχεδιάζουν και υλοποιούν από κοινού ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τους 

ίδιους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις, εργασίες σε μικτές 

ομάδες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και λοιπά. Οι 

μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ανταλλαγής βασίζονται 

στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης. Μια ανταλλαγή Νέων πρέπει να έχει σαφή 

ευρωπαϊκή διάσταση και βασίζεται στη διακρατική συνεργασία ομάδων, οργανώσεων 

μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος όπως επίσης και των Χωρών Εταίρων. Επίσης, 

υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service), η 

οποία  δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της 

προσωπικής τους δέσμευσης , υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, 

διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ένα σχέδιο Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει από 1 – 30 εθελοντές. Οι εθελοντές συνεισφέρουν στις καθημερινές 

δραστηριότητες των οργανώσεων, ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή 

πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη 

νεολαία και λοιπά. Κατά τη διάρκεια της ΕΕΥ, καλύπτονται στους εθελοντές τα εξής: 

έξοδα μετακίνησης (με πιθανή συνεισφορά του εθελοντή), έξοδα διαμονής, έξοδα 

διατροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο επίδομα εθελοντή, γλωσσική 

υποστήριξη, συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και αξιολόγησης δραστηριότητας 

και με τη λήξη της εθελοντικής υπηρεσίας, παρέχεται στον νέο το πιστοποιητικό 

Youthpass. Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει Σχέδια για την Κινητικότητα των 

Ατόμων που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας(youth workers).Τα σχέδια 

που υλοποιούνται μέσω αυτής της δραστηριότητας υποστηρίζουν την επαγγελματική 
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ανάπτυξη των ατόμων που εργάζονται για νέους (youth workers). Μια τέτοια 

δραστηριότητα μπορεί να έχει τις εξής μορφές: α)συμμετοχή των youth workers σε 

σεμινάρια, εκπαιδευτικές καταρτίσεις, σεμινάρια δημιουργίας επαφών κτλ., 

β)προσομοιώσεις / περιόδους παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό σε κάποιο 

οργανισμό που ενεργοποιείται στον τομέα της νεολαίας. Οι youth workers, 

ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια τέτοια 

δραστηριότητα κινητικότητας για χρονικό διάστημα από 2 μέρες έως 12 μήνες. Στόχος 

αυτής της δραστηριότητας είναι να βιώσουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της νεολαίας μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που βιώνουν στην 

καθημερινή τους εργασία, αυξάνοντας τις επαγγελματικές, προσωπικές και 

διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. 

      Το πιστοποιητικό Youthpass (Bergstein et al.,2009) αποτελεί το εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης της Ε.Ε. για τη βελτίωση της αναγνώρισης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των νέων και των ενασχολούμενων με/για νέους (youth workers), τα 

οποία έχουν προκύψει από τη συμμετοχή τους σε σχέδια που επιχορηγούνται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Το Youthpass εντάσσεται, επίσης ,στο πλαίσιο 

μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στη βελτίωση 

της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και της εργασίας στον τομέα 

της νεολαίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Μέσω 

του πιστοποιητικού Youthpass, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφαλίζεται 

ότι η μαθησιακή εμπειρία, που αποκτάται στο πλαίσιο του προγράμματος, 

αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική εμπειρία και ως περίοδος μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης.  

    Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι προς το παρόν διαθέσιμο για τους 

συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1-Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 

για τις δραστηριότητες των Ανταλλαγών Νέων, της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

Υπηρεσίας και της Κατάρτισης και Δικτύωσης των Ενασχολούμενων με και για νέους 

(youth workers) (European Commision, 2017). Το Youthpass αποτελεί ένα εργαλείο 

για τους συμμετέχοντες σε προγράμματα Νεολαίας του Erasmus+ (πρώην Youth In 

Action) που τους δίνει τη δυνατότητα να βεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα, να προσδιορίσουν και να καταγράψουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

πέτυχαν και να κατανοήσουν τις ικανότητες που απέκτησαν μέσα από τις μαθησιακές 

διαδικασίες του προγράμματος (ο.π.). Το Κέντρο Πόρων Salto της Ε.Ε. για την 

Κατάρτιση και τη Συνεργασία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την υλοποίηση του 

Πιστοποιητικού, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

   Για την εξοικείωση με το Youthpass είναι σημαντική η κατανόηση του διττού 

χαρακτήρα του εργαλείου αυτού, ως πιστοποιητικού αλλά και ως 

διαδικασίας(Bergstein et al.,2009). Αξίζει να τονιστούν τα τέσσερα ιδιαίτερα και 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά της διαδικασίας: η αυτό- αξιολόγηση, οι μαθησιακοί 

υποστηρικτές, η καταγραφή και το πλαίσιο των οκτώ βασικών ικανοτήτων. Η 

διαδικασία Youthpass είναι η διεργασία αναστοχασμού (reflection) της μάθησης που 

πραγματοποιείται σε μια δραστηριότητα και καταλήγει στην περιγραφή των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων ενισχύοντας τη μεταγνωστική ικανότητα των 

ατόμων(ο.π.). Η διεργασία αυτή και η τελική περιγραφή συντελείται μέσω αμοιβαίας 
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συνεργασίας μεταξύ του συμμετέχοντα σε μια δραστηριότητα και του ‘μαθησιακού 

υποστηρικτή’ (learning supporter). Ο συμμετέχων προσδιορίζει και καταγράφει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα μέσω μιας διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης (self-

assessment), ενώ ο ‘υποστηρικτής’ βοηθά, καθοδηγεί και εμψυχώνει τον 

συμμετέχοντα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ορατή η 

μάθηση που έλαβε ο συμμετέχων και προσδιορίζονται τα αποτελέσματα με τέτοιο 

τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διεργασία επικύρωσης της μάθησης. Για τον 

αναστοχασμό και τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το Youthpass 

χρησιμοποιεί την κατηγοριοποίηση οκτώ βασικών ικανοτήτων (Kloosterman & Taru, 

2013). 

      Είναι αξιοσημείωτο πως το Youthpass είναι χρονικά το πρώτο σύστημα/εργαλείο 

που χρησιμοποίησε τις οκτώ βασικές ικανότητες ως βάση για τον προσδιορισμό της 

μάθησης. Οι δεξιότητες-κλειδιά (Key competences) είναι ένας άλλος όρος που 

χρησιμοποιούν συγγραφείς είναι οι «δεξιότητες κλειδιά» που αποτελούν ένα 

διευρυμένο σύνολο των «βασικών δεξιοτήτων». Αναφέρονται κυρίως στις γενικές 

δεξιότητες με εξαιρετική σημασία και εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

ζωής (εκπαιδευτικό και επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς οκτώ δεξιοτήτων κλειδιών για τη δια βίου 

μάθηση, εξίσου σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων για την προσωπική ανάπτυξη, 

ολοκλήρωση και την απασχόληση, τις οποίες συνίσταται να αποκτούν νέοι άνθρωποι 

και ενήλικες. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (European Communities, 2007) 

προσδιορίζει και ορίζει, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές ικανότητες 

που απαιτούνται από τους πολίτες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική 

τους ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητά τους στην 

κοινωνία της γνώσης:1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 2. Επικοινωνία στις ξένες 

γλώσσες 3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία 4. Ψηφιακή ικανότητα 5. Μεθοδολογία μάθησης 6. Κοινωνικές και 

πολιτικές ικανότητες 7. Αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας 8. 

Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.Οι παραπάνω ικανότητες θεωρούνται εξίσου 

σημαντικές, επειδή κάθε μια από αυτές μπορεί να συντελέσει σε μια επιτυχημένη 

πορεία ζωής στην κοινωνία της γνώσης. Το πιστοποιητικό Youthpass μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μελλοντική εκπαιδευτική ή επαγγελματική πορεία 

του συμμετέχοντα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). 

           

2.Εκπαιδευτικός σχεδιασμός εξ αποστάσεως μάθησης ενηλίκων 

 

2.1. Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση 

     Στη σημερινή ψηφιακή και συνδεδεμένη κοινωνία, η πρόσβαση στην πληροφορία 

και συνεπώς στη γνώση είναι πολύ ευκολότερη. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε μια 

μεγάλη ποικιλία επίσημων και ανεπίσημων πληροφοριών από το σπίτι τους, ενώ με τη 

χρήση των τεχνολογιών Web 2.0, και προσφάτως της Web 3.0, οι πολίτες γίνονται πιο 

ενεργοί και συμμετοχικοί – δεν έχουν απλά πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά μπορούν 

ακόμη και να δημιουργήσουν και να διαμοιραστούν πληροφορίες· είναι ενεργητικοί 

(Loureiro, et al, 2012). Η σύγχρονη επικοινωνία έχει εξελιχθεί, η αποστολή και λήψη 
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email αποτελεί πλέον βασική δεξιότητα, τα νέα μέσα επιτρέπουν ζωντανές συσκέψεις, 

διαμοιρασμό βίντεο, κοινωνική δικτύωση, συνεργατικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν 

στους εκπαιδευόμενους να δημιουργούν, να εργάζονται συνεργατικά, και να έχουν πιο 

άμεση επικοινωνία με τους συνεκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους. Στη θέση 

της απλής αναζήτησης πληροφοριών, ο εκπαιδευόμενος μπορεί τώρα να δημιουργήσει 

το Προσωπικό του Περιβάλλον Μάθησης PLE - Personal Learning Environment. 

Όπως αναφέρει ο Attwell (2007), ένα Προσωπικό Περιβάλλον Μάθησης αναγνωρίζει 

ότι η μάθηση είναι συνεχιζόμενη και προσπαθεί να παρέχει εργαλεία υποστήριξης 

αυτού του είδους της μάθησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο εκπαιδευόμενος είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείρισή του και για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων 

υποστήριξης της διαδικασίας αυτής (Loureiro, et al, 2012). Το Web 2.0 (ή κοινωνικό 

Web) μπορεί να προσδιοριστεί ως συνεργατικό δίκτυο – με έμφαση στην online 

συνεργασία και τον διαμοιρασμό μεταξύ των χρηστών. Όπως αναφέρει ο O’Reilly 

(2005) το Web 2.0 είναι η συγκεντρωμένη ευφυΐα όσων χρησιμοποιούν το δίκτυο για 

να ανεβάζουν, κατεβάζουν, σχολιάζουν, παρέχουν ανάδραση και εμπλέκονται ενεργά 

στη δημιουργία νέας γνώσης. Οι χρήστες δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες της γνώσης, 

αλλά ενεργοί συμμετέχοντες. Οι χρήστες, παράγοντας, διαμοιράζοντας και 

σχολιάζοντας το περιεχόμενο, συμμετέχουν στη μαζική συνεργασία ή συλλογική 

νοημοσύνη, καθώς και στη σοφία του πλήθους (Surowiecki, 2005) 

     O όρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφέρεται σε διδακτικές και μαθησιακές 

καταστάσεις κατά τις οποίες ο καθηγητής και ο διδασκόμενος ή οι διδασκόμενοι είναι 

απομακρυσμένοι γεωγραφικά και, ως εκ τούτου, η διδασκαλία του μαθήματος 

βασίζεται σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπο υλικό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

περιλαμβάνει την α) εξ αποστάσεως διδασκαλία - τον ρόλο του διδάσκοντος στη 

διαδικασία και β) την εξ αποστάσεως μάθηση - τον ρόλο του διδασκομένου στη 

διαδικασία (Keegan et al., 2000). Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ορισμούς που 

διατυπώθηκαν με την πάροδο του χρόνου ο Keegan (2000:68-72) προτείνει έξι βασικά 

χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:  α)την απόσταση που χωρίζει τον 

διδάσκοντα από το διδασκόμενο, στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση από την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, β)την παρεμβολή του 

εκπαιδευτικού οργανισμού στη μαθησιακή διαδικασία, στοιχείο που τη διαφοροποιεί 

από την προσωπική κατ' ιδίαν μελέτη, γ)  τη χρήση τεχνικών μέσων για τη μεταφορά 

του περιεχομένου της εκπαίδευση, συνήθως έντυπου υλικού, σημείο όπου 

συναντώνται διδάσκων και διδασκόμενος, δ) την εξασφάλιση αμφίδρομης 

επικοινωνίας, έτσι ώστε ο διδασκόμενος να επωφελείται και / ή ακόμα και από το 

άμεσο και ζωντανό διάλογο, ε) τη δυνατότητα συναντήσεων σε περιστασιακή βάση 

τόσο για διδακτικούς όσο και για κοινωνικούς σκοπούς στ) τη βιομηχανοποιημένη 

μορφή εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο, αν γίνει βέβαια αποδεκτό, διαφοροποιεί ριζικά 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις άλλες μορφές του φάσματος της εκπαίδευσης. 

    Ο Keegan et al., (2000) συνοψίζει όλες αυτές τις προσπάθειες για τη συγκρότηση 

ενός θεωρητικού πλαισίου σε τρεις προσεγγίσεις ανάπτυξης θεωριών για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Αρχικά βλέπουμε τη θεωρία της αυτόνομης μάθησης (Moore, 

1993) σύμφωνα με την οποία η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται στη κατ’ ιδίαν 

μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο 
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εκπαιδευόμενος. Ο εκπαιδευόμενος υποστηρίζεται σε αυτή τη διαδικασία μέσα από 

κατάλληλα δομημένο εκπαιδευτικό υλικό και μέσα από την επικοινωνία του με τον 

εκπαιδευτή του. Ακολουθεί, η θεωρία της βιομηχανοποιημένης μάθησης (Peters, 1993) 

στην οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από προσεκτική 

προετοιμασία, άρτιο σχεδιασμό, συστηματική οργάνωση, σαφή προσδιορισμό των 

διδακτικών στόχων και ανάλυση των παιδαγωγικών προϋποθέσεων της μαθησιακής 

διαδικασίας. Τέλος, συναντάται η θεωρία της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας 

(Holmberg, 1995) σύμφωνα με την οποία το συναίσθημα, η συνεργασία και η 

κοινωνική αλληλεπίδραση έχει σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

   Ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται 

διακρίνουμε τρία είδη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Δημητριάδης και συν. 2008). Η 

σύγχρονη (synchronous, real time) μορφή, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν επικοινωνία και συνεργασία με σύγχρονες υπηρεσίες 

όπως chat, voice over ip, video conference, web conference., Η ασύγχρονη 

(asynchronous) μορφή περιλαμβάνει  επικοινωνία και συνεργασία γίνεται χρονικά 

ανεξάρτητα για τον κάθε εμπλεκόμενο. Συνήθως παρατίθεται υλικό και ανατίθενται 

εργασίες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος ανταποκρίνεται στον δικό του χρόνο. 

Υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το mail, ομάδες συζήτησης 

(discussion groups), εργαλεία συνεργασίας, εικονικές βιβλιοθήκες, παρουσιάσεις, 

πολυμέσα. Τέλος, η μεικτή (blended) μορφή συνδυάζει  σύγχρονες και ασύγχρονες 

υπηρεσίες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο 

(face-to-face) με τον εκπαιδευτή και ενδεχομένως με άλλους εκπαιδευόμενους, η 

οποία μπορεί να εναλλάσσεται με offline εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

   Οι τέσσερις παράγοντες κλειδιά για τη μεικτή μάθηση (Simpson, 2008) είναι η 

συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η εξατομίκευση και ο πλούτος και η ποικιλία σε 

μέσα  για τη δημιουργία πολύτιμων μαθησιακών εμπειριών. Στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται τέσσερις κύριες αρχές για τον διδακτικό σχεδιασμό στη μεικτή μάθηση: 

α) ο συνδυασμός των στοιχείων της δια ζώσης διδασκαλίας με τα στοιχεία της πλήρους 

online και μέσω υπολογιστή διδασκαλίας, στοχεύει στη μεγιστοποίηση των 

πλεονεκτημάτων και των δύο περιβαλλόντων, ώστε να καλύπτονται με επιτυχία οι 

διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων (Carman, 2005), β) η 

καινοτόμος χρήση της τεχνολογίας συνεπάγεται πως η εφαρμογή της γίνεται με 

παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο και αποτελεί το μέσο για τη δημιουργία και διατήρηση 

συνθηκών μάθησης σε κοινωνικό και υψηλά αλληλεπιδραστικό επίπεδο (Vaughan, 

2007),  γ) η αναθεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνει την 

ενσωμάτωση των νέων παιδαγωγικών μεθόδων (μαθητοκεντρική, κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός κ.α.), την νέα κατανόηση της γνώσης, μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς και νέους ρόλους των εκπαιδευόμενων (ενεργός δημιουργός 

του περιεχομένου, εκπαιδευόμενους αυτορυθμιζόμενους στους δικούς του ρυθμούς 

κλπ.) και των εκπαιδευτών (μέντορες, καθοδηγητές κλπ.) (Dziuban et al., 2004) , δ) η 

διαρκής εκτίμηση και αξιολόγηση της μεικτής μάθησης, με στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην εκπαίδευση (Graham, 2006).  
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   Η μέθοδος e-learning διαφέρει από την διδασκαλία στην αίθουσα σε πολλούς τομείς. 

Συνεπώς, η μετατροπή ενός παραδοσιακού μαθήματος (σε όποια μορφή εκπαίδευσης, 

τυπική - μη τυπική- άτυπη, κι αν αναφερόμαστε) σε μορφή e-learning μπορεί να 

αποτελεί μια περίπλοκη προσπάθεια, η οποία απαιτεί ακριβή σχεδιασμό, 

παρακολούθηση και έλεγχο, ώστε να καταστεί η μετατροπή αποτελεσματική και 

οικονομική. Οι Virginio, Massimo και Marco (Virginio, et al, 2004) εντοπίζουν τα 

θετικά χαρακτηριστικά της  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υπογραμμίζουν πως είναι 

συνήθως οικονομικότερη- αυτορρυθμιζόμενη- ταχύτερη, παρέχει σταθερό 

περιεχόμενο, πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος, 

μπορεί να ενημερωθεί εύκολα και γρήγορα, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη 

απομνημόνευση και διατήρηση γνώσης ενός θέματος, μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί 

για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων και μπορεί να βελτιώσει τη 

μάθηση χρησιμοποιώντας ποικιλία στον τύπο του περιεχομένου δημιουργώντας 

αλληλεπίδραση που μονοπωλεί την προσοχή (παιχνίδια, κουίζ κλπ.), παρέχοντας 

άμεση ανάδραση, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση με άλλους e-εκπαιδευτές και e-

εκπαιδευόμενους (χώροι chat, πίνακες συζητήσεων, άμεσα μηνύματα και e-mails 

προσφέρονται για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των e- 

μαθητευόμενων).  Εφόσον το μαθησιακό υλικό προσαρμόζεται στις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων, οι εκπαιδευόμενοι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της μαθησιακής 

διαδικασίας καθώς και πιθανότητα καλύτερης κατανόησης του υλικού, με αποτέλεσμα 

την ταχύτερη απόκτηση γνώσης, σε σύγκριση με την μάθηση μέσω εκπαιδευτή.  Η 

οργάνωση του υλικού σε μικρότερες μονάδες μπορεί επιπλέον να οδηγήσει σε 

ευκολότερη εμπέδωση και μεγαλύτερης διάρκειας μαθησιακό αποτέλεσμα.  Οι 

εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν ένα online μάθημα μετριάζουν κατά πολύ την 

πιθανότητα άμεσης έκθεσής τους σε περίπτωση λάθους. Η δυνατότητα ανάδρασης που 

προσφέρουν τα περιβάλλοντα αυτά, επιτρέπει την ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για 

τις συνέπειες των πράξεών τους, δυνατότητα εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθεια 

διδασκαλίας ορισμέων soft skills (κοινωνικών δεξιοτήτων), όπως είναι η ηγετική 

ικανότητα και η λήψη αποφάσεων. 

   Στην ίδια εργασία (Virginio, et al, 2004), συναντάμε μειονεκτήματα και κινδύνους 

λόγω της χρήσης της e-learning. Συγκεκριμένα αναδεικνύονται το αυξημένο κόστος 

ανάπτυξης. οι απαιτούμενες ειδικές δεξιότητες των παραγωγών περιεχομένου και η 

ανάγκη απόδοσης της επένδυσης. Ακόμη, φορτίζονται αρνητικά η σχετική τεχνολογία, 

η οποία μπορεί να είναι περίπλοκη ή απογοητευτική και  η μεγαλύτερη υπευθυνότητα 

και πειθαρχεία που απαιτείται εκ μέρους του εκπαιδευόμενου στην e-learning, ώστε 

να συμβαδίσει με μια πιο ελεύθερη μαθησιακή διαδικασία και ένα πιο αδόμητο 

πρόγραμμα.  

2.1.1. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης  

     Οι διάφορες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της μάθησης, 

σπάνια χρησιμοποιούνται μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

ολοκληρωμένες πλατφόρμες, που συγκεντρώνουν λειτουργίες που αφορούν, τόσο τη 

δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου (δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και 

δόμηση μαθημάτων), όσο και λειτουργίες διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

για τους εκπαιδευόμενους και για τους εκπαιδευτές (εγγραφή, παρακολούθηση 
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βαθμολογίας, υποβολή εργασιών, παρακολούθηση πορείας εκπαιδευόμενου, 

ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, διαδικασίες ελέγχου, πιστοποιήσεις). Οι πλατφόρμες 

αυτές έχουν συνήθως τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και σύγχρονες και ασύγχρονες 

υπηρεσίες. Στην αγορά συναντάμε τέτοια συστήματα να κατασκευάζονται και να 

εμπλουτίζονται συνεχώς από διάφορες εταιρίες, όπως επίσης μπορούμε να βρούμε 

συστήματα ανοιχτού κώδικα (open source) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου και επιλέγονται περισσότερο από τον εκπαιδευτικό κλάδο, αλλά μερικές 

φορές και από τον επιχειρηματικό, λόγω κόστους. Τέτοια συστήματα, ανάλογα με τον 

προσανατολισμό που έχουν σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη διαχείριση, χωρίζονται 

σε διαφορετικές κατηγορίες, ωστόσο η συνεχής εξέλιξή τους οδήγησε σε μεγάλες 

επικαλύψεις και σε μια μικρή σύγχυση σε σχέση με την ορολογία που υπάρχει. 

   Ένας όρος που συναντάμε στο χώρο των συστημάτων αυτών είναι τα Συστήματα 

Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS), και αναφέρεται 

στην τεχνολογία διαχείρισης του περιεχομένου μέσω δυναμικών ιστοσελίδων με 

χρήση βάσεων δεδομένων. Επίσης, συναντάμε τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(Learning Management Systems - LMS) που αρχικά σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν 

τη διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου και τη διαδραστικότητα μεταξύ 

εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου. Ως εξέλιξη των συστημάτων υποστήριξης της μάθησης 

(LMS) προέκυψαν τα Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Learning 

Course Μanagement Systems-LCMS), που προσθέτουν έννοιες όπως η 

λειτουργικότητα της επαναχρησιμοποίησης του υλικού που έχει δημιουργηθεί ή ενός 

μέρους αυτού. Σήμερα οι συνεχείς βελτιώσεις και επεκτάσεις των συστημάτων αυτών 

έχουν οδηγήσει στο συνδυασμό των περισσότερων λειτουργιών να απαντώνται σε 

συστήματα που γενικότερα καλούνται ως Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). 

Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι τα Moodle, Blackboard, Claroline, 

Desire2Learn, Sakai, JoomlaLMS, E-class, PostNuke, Openlearning.  

     Οι Wang & Chen (2009) προσδιορίζουν τo LMS ως μια σειρά από τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών που προσφέρει μια πλατφόρμα προσβάσιμη μέσω του 

Διαδικτύου, όπου μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων μπορεί να σχεδιαστεί και να 

διαχειριστεί, τόσο από τον εκπαιδευόμενο, όσο και από τον εκπαιδευτή. Οι βασικές 

λειτουργίες ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν (Kerschenbaum Steven, 2009): 

εγγραφές και κατηγορίες χρηστών, ρόλοι, προγραμματισμό και διαχείριση 

μαθημάτων, διαχείριση εκπαιδευτικών γεγονότων (παρακολούθηση δραστηριότητας, 

ενίσχυση-ανάδραση, ενημέρωση, παροχή εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου), 

αξιολόγηση και πιστοποίηση εκπαιδευόμενων, δυνατότητα συγγραφής εκπαιδευτικού 

υλικού, παροχή αναφορών (δραστηριότητας, επιδόσεων), παραμετροποίηση 

συστήματος και μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήματα. Διάφορες προσπάθειες 

έχουν γίνει για τη δημιουργία χρήσιμων προτύπων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

εμπλεκόμενων μελών στη διαδικασία e-learning, όπως οι εκπαιδευτές, οι πάροχοι 

εκπαίδευσης, οι σχεδιαστές εκπαίδευσης ή οι προγραμματιστές των συστημάτων. Σε 

αυτά περιλαμβάνονται η Ομαδοποίηση περιεχομένου (Content Packaging), η Απλή 

Αλληλουχία (Simple Sequencing), το SCORM, το Πακέτο Πληροφοριών Μάθησης 

(Learning Information Package) και άλλα. 
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2.2.Ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων 

   Η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) μια δυναμική τάση που 

αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία και η μορφή που έχει 

πάρει σήμερα το διαδίκτυο, και έχει ενισχύσει, αναδείξει και υποστηρίξει πολλούς 

εκπαιδευτικούς τομείς. Η ηλεκτρονική μάθηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

εποχής για δια βίου μάθηση (lifelong learning), καθώς παρέχει ευελιξία σε επίπεδο 

χρόνου και χώρου. Η δια βίου μάθηση αναφέρεται σε δραστηριότητες μάθησης που 

στοχεύουν στη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου 

για την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή του εξέλιξη (European Commission -

EC, 2003). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αφορά δραστηριότητες της τυπικής, της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης, μορφές που μπορούν να υποστηριχθούν από την 

ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Δημητριάδης κ.α., 2008). Η προσφορά εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, με χρήση ποικίλων σύγχρονων και ασύγχρονων 

υπηρεσιών, μπορεί να καλύψει επιτυχώς το θέμα της Εκπαίδευσης από Απόσταση 

(distance learning) που αποτελεί τη λύση σε ζητήματα προσβασιμότητας και χώρου, 

και έχει ιδιαίτερη σημασία στα προγράμματα δια βίου μάθησης. 

     Ως εκπαιδευτική και παιδαγωγική οντότητα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

στηρίζεται στη φιλοσοφία και τις θεωρητικές αρχές της «ανοικτής μάθησης». Ο όρος 

«ανοικτή μάθηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαδικασίες που 

διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα 

από τη φυσική απόσταση που τον χωρίζει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις κοινωνικές 

και οικονομικές καταστάσεις καθώς και από την προηγούμενη εκπαιδευτική του 

εμπειρία (Verduin and Clark, 1991). Η ανοικτή εκπαίδευση αποτελεί την κυριότερη 

έκφανση μιας παιδαγωγικής αντίληψης που έχει ως κέντρο τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. 

Στα προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος έχει δυνατότητες επιλογής 

ως προς το χρόνο, τον τόπο, το ρυθμό μελέτης και τις διαδικασίες στις οποίες θα 

στηριχθεί για να μάθει. Σε ένα σύστημα ανοικτής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να διαλέξει το αντικείμενο σπουδών που τον ενδιαφέρει και έχει την ευχέρεια 

επιλογής για το πότε θα σπουδάσει ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα που έχει σχεδιάσει 

ο ίδιος (μπορεί, για παράδειγμα, να διακόψει για κάποιο διάστημα και να επανέλθει σε 

χρόνο της επιλογής του). 

     Στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση η απόσταση που χωρίζει τους ενήλικους 

εκπαιδευομένους από τους εκπαιδευτές, αποτελεί βασικό στοιχείο (Keegan, 2001). Η 

Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση δίνει έμφαση στο ελεύθερης 

πρόσβασης  εκπαιδευτικό υλικό και στον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένο, 

ώστε να «διευκολύνει» τη διεργασία της μάθησης. Ωστόσο, στην Ανοικτή εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση ο εκπαιδευτής ενηλίκων παραμένει πρόσωπο – κλειδί στη 

διεργασία της μάθησης (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Ο περιορισμένος χρόνος και η 

μη-τακτική επαφή εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση καθιστούν τους ενήλικους εκπαιδευομένους πιο ευάλωτους απ’ ό,τι στην 

παραδοσιακή εκπαίδευση σε φαινόμενα πρόωρης εγκατάλειψης του προγράμματος 

σπουδών. Στην πρόληψη αυτού του φαινομένου, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι καθοριστικός. Η Ανοικτή εξ 
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Αποστάσεως Εκπαίδευση επιζητεί την αμφίδρομη επικοινωνία των εκπαιδευομένων 

με τους εκπαιδευτές (Garrison & Shale, 1987 στο Keegan, 2001: 67). Φαίνεται μάλιστα 

να αναδεικνύει την αξία που θα είχε για ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευομένων η 

παρουσία του εκπαιδευτή (Γκιάστας, 2006). Ο εκπαιδευτής ενηλίκων εδώ χρειάζεται 

να λειτουργήσει ως διευκολυντής της μαθησιακής διεργασίας και παράλληλα να 

υιοθετήσει ένα συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στους ενήλικους εκπαιδευομένους, οι 

οποίοι βιώνουν μεταβατικά γεγονότα ζωής. Έτσι, ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να 

βοηθήσει τους ενήλικους εκπαιδευομένους να ανακαλύψουν τον τρόπο καλύτερης 

αξιοποίησης του υλικού και ορθότερης διαχείρισης του χρόνου τους, απαντώντας 

ταυτόχρονα μέσα από τα σχόλιά του σε απορίες για το γνωστικό αντικείμενο (Barker 

et al.,1989;Keegan, 2001). 

    Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφέρει από τη συμβατική/παραδοσιακή εκπαίδευση 

στο ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι δεν έχουν ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ φυσική και διά 

ζώσης επαφή με τον εκπαιδευτή, αλλά μελετούν κατ’ ιδίαν το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό μέσω των σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών του διαδικτύου. 

Έτσι εμπλέκονται σε μια διαδικασία αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης, και βιώνουν τη 

μάθηση ως μια ευκαιρία ενίσχυσης και προαγωγής της αυτενέργειας, της 

ενηλικιότητας, της ανεξαρτησίας, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοανάπτυξης 

(Keegan,2000; Schapiro,2003). Αυτό που χρειάζεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της 

ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είναι μια διδακτική και όχι μια τεχνολογική διαδικασία, εφόσον, παρ’ όλο που δίνεται 

βαρύτητα στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να έχει την μορφή 

κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο, ο εκπαιδευτής ενηλίκων παραμένει το πρόσωπο –

κλειδί ως προς την παιδαγωγική του αξιοποίηση (Κόκκος & Λιοναράκης,1998: 

Meltzoff et al. 2009). Αυτό συμβαίνει επειδή, πέραν των νέων επιστημολογικών 

ερωτημάτων που θέτει το ίδιο το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (ορισμός, τρόπος 

πρόσληψης, λόγοι χρήσης του, μορφή παρουσίασής του, θεωρίες μάθησης υπό τις 

οποίες έχει αυτό παραχθεί, βαθμός αποτελεσματικότητας ως προς τη στοχοθεσία), 

κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο παιδαγωγικός, διευκολυντικός και διδακτικός 

μετασχηματισμός του περιεχομένου σε ένα μοντέλο ολιστικής και ευρετικής 

προσέγγισης της διαμορφούμενης ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 

πραγματικότητας. 

    Εδώ χρειάζεται να επισημανθεί ότι, εξαιτίας της σπουδαιότητας του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων, οι σύγχρονες 

τάσεις σταδιακά οδηγούν στον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού υλικού από 

«προκατασκευασμένο» σε ένα περισσότερο «δυναμικό», ανοικτό δηλαδή σε 

παρεμβάσεις, αλλαγές και προσαρμογές στο κοινωνικοπολιτισμικό και εκπαιδευτικό 

πλαίσιο αναφοράς της συγκεκριμένης ομάδας των ενήλικων εκπαιδευομένων (Berge 

et al.,2002). Ως προς αυτόν τον σκοπό ο εκπαιδευτής ενηλίκων αξιοποιεί τις ψηφιακές 

κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων και τις νέες τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση 

και κριτικό πνεύμα ώστε: α) να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους για μελέτη, 

εμβάθυνση και διαρκή διερεύνηση του εκπαιδευτικού υλικού, β) να λειτουργεί 

παρωθητικά και εμψυχωτικά μέσω της άμεσης και ποιοτικής επικοινωνίας παρέχοντας 

επαρκή ανατροφοδότηση και εμψύχωση στους εκπαιδευομένους, γ) να παρέχει 
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διδακτικές ευκαιρίες στους εκπαιδευομένους για ασκήσεις αυτογνωσίας, 

δημιουργικότητας και κριτικού στοχασμού στις στερεοτυπικές κοινωνικογνωστικές 

νοηματοδοτήσεις και συμπεριφορικές τους πρακτικές (Σοφός 2013, Race 1999). 

Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε προγράμματα από απόσταση χρειάζεται: 

α) να εξοικειωθεί στη χρήση διαφορετικών μορφών εκπαίδευσης από απόσταση 

(διαδικτυακές διασκέψεις, συστήματα διαχείρισης μαθημάτων (Moodle, Blackboard, 

blogs, ασύγχρονες πλατφόρμες δεδομένων/επικοινωνίας), β) να γνωστοποιεί με 

σαφήνεια τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος και να διερευνά τις 

προσδοκίες των εκπαιδευόμενων, γ) να ενεργοποιεί συνεχώς τους εκπαιδευόμενους 

μέσω της εφαρμογής διαδραστικών τεχνικών μάθησης (μελέτη περίπτωσης, επίλυση 

αυθεντικών προβλημάτων, υποβολή ερωτήσεων σε διλημματικές περιστάσεις) και της 

ανάθεσης εργασιών σε ομάδες σε τακτική, περιοδική βάση και δ) να κάνει 

συστηματικό προγραμματισμό των διδακτικών του ενεργειών, όπως θα συνέβαινε εάν 

η εκπαίδευση γινόταν σε διά ζώσης συναντήσεις (Garrison & Shale 1987).  

    Ένα κρίσιμο μεθοδολογικό ζήτημα που θα χρειαστεί να διαχειρισθεί ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ότι, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν περιορισμένο χρόνο για δια ζώσης επαφή και 

αλληλεπίδραση μαζί του, είναι περισσότερο ευάλωτοι να αποδεσμευθούν 

συναισθηματικά από την ομάδα και συνακολούθως να εγκαταλείψουν πρόωρα το 

πρόγραμμα (Cercone, 2008). Αυτό συμβαίνει, επειδή τα ζητήματα κοινωνικής και 

συναισθηματικής επικοινωνίας και επαφής είναι κρίσιμης σημασίας στην ανοικτή και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και χρειάζεται ο εκπαιδευτής να δράσει 

προληπτικά και να σχεδιάσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που δίνουν βαρύνουσα 

σημασία: α) στο «χτίσιμο» σχέσεων αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ 

εκπαιδευτή και (συν)εκπαιδευομένων, β) στη σταδιακή εξοικείωση και διευκόλυνση 

των εκπαιδευόμενων με την εξ αποστάσεως διδακτική μεθοδολογία, στην προαγωγή 

της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ συνεκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή και δ) στον 

κατάλληλο προγραμματισμό και τη σωστή διαχείριση του χρόνου (Zembylas et al. 

2009, Zirkle 2001). 

   Με βάση τα παραπάνω, στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση, ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων χρειάζεται να λειτουργήσει ως διευκολυντής της μαθησιακής 

διαδικασίας, ώστε οι εκπαιδευόμενοι: α) να κατανοήσουν το πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας, β) να ανακαλύψουν τον τρόπο καλύτερης αξιοποίησης του εκπαιδευτικού 

υλικού, γ) να διαχειριστούν ορθότερα τον χρόνο μελέτης τους, αφού θα χρειαστεί να 

διαθέσουν περισσότερο χρόνο, δ) να διασαφηνίσουν τις απορίες τους για το γνωστικό 

αντικείμενο, ε) να αναπτύξουν την αυτονομία και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, 

πρωτίστως προς την κοινωνικογνωστική και συναισθηματική της διάσταση και στ) να 

αναπτύξουν πρωτίστως εσωτερικά κίνητρα για μάθηση και αλλαγή (Γκιάστας,2006). 

 

 2.3. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων ενηλίκων 

    Ο διεθνής οργανισμός Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ, 2001) 

ορίζει τον διδακτικό σχεδιασμό (instructional design) ως τη διαδικασία μέσω της 

οποίας ένας εκπαιδευτικός ή ένας ειδικός στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθορίζει τις 

καταλληλότερες διδακτικές μεθόδους για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους, εντός 
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ενός συγκεκριμένου πλαισίου και επιδιώκοντας την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

σκοπού. Στη διεθνή βιβλιογραφία εκτός από τον όρο «διδακτικός σχεδιασμός» 

(«instructional design»), χρησιμοποιείται και η γενικευμένη ορολογία «εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός» («educational design», «learning design»). Στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθεί ο όρος «εκπαιδευτικός σχεδιασμός». Ο Goodyear (2005) αναφέρεται 

στον όρο του «εκπαιδευτικού σχεδιασμού» (educational design) ως το σύνολο των 

πρακτικών, οι οποίες εμπλέκονται στη δόμηση αναπαραστάσεων για το πώς θα 

υποστηριχθεί η μάθηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

   Ο όρος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, σύμφωνα με τους Smith & Ragan (2005), 

αναφέρεται στη συστηματική και αναστοχαστική διαδικασία της μετατροπής των 

αρχών της μάθησης και της διδασκαλίας σε καθορισμένα σχέδια για εκπαιδευτικό 

υλικό, δραστηριότητες, πηγές πληροφορίας και αξιολόγηση (Σοφός,20015). Ο Merill 

(2002), συνοψίζοντας τον ορισμό αυτό, αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

αφορά στον ενδελεχή καθορισμό των εκπαιδευτικών συνθηκών που είναι απαραίτητες 

προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Ο Illeris, 

ωστόσο, (2002) υπογραμμίζει πως τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλουν 

“να ξεπερνούν” τα αποτελέσµατα που προσδοκούν να επιτύχουν οι συµµετέχοντες σε 

αυτά προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω. 

     Σύμφωνα με τους Smith & Ragan (2005) οι θεωρίες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

στηρίζονται στις παρακάτω υποθέσεις/αξίες. Για να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική 

παρέμβαση ο σχεδιαστής της πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το τι πρέπει 

να επιτευχθεί από τον εκπαιδευόμενο ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Η επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση είναι αυτή η οποία είναι αποτελεσματική, που 

δηλαδή διευκολύνει την απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων, αποδοτική, δηλαδή 

απαιτεί τον μικρότερο δυνατό χρόνο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της και 

ελκυστική, δηλαδή κινητοποιεί τους εκπαιδευομένους και τους ενθαρρύνει να 

επιμείνουν στις μαθησιακές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να «μάθουν» 

μέσα από πολλά διαφορετικά Μέσα, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητη η 

παρουσία ενός εκπαιδευτή δια ζώσης.  Υπάρχουν αρχές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα 

τα θεματικά πεδία και σε όλους τους εκπαιδευομένους, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει 

να υπάρχει ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

ότι προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να 

αλληλεπιδρούν σε διανοητικό και φυσικό επίπεδο με το εκπαιδευτικό υλικό. Η 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τόσο 

την αξιολόγηση της παρέμβασης από τους εκπαιδευομένους όσο και την αξιολόγηση 

της επίδοσης των εκπαιδευομένων και να αξιοποιείται προκειμένου να υπάρχει 

συνεχής βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

αξιολογούνται σε σχέση με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και όχι σε σχέση 

με τη σχετική τους επίδοση στο πλαίσιο της ομάδας στην οποία ανήκουν. Είναι 

απαραίτητο να υπάρχει συνέπεια μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων, εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και αξιολόγησης, και οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να είναι η 

κατευθυντήριος γραμμή για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης. 

Οι παράμετροι του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος πρέπει να βελτιστοποιούνται, ώστε 

να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως παρατηρούν οι Moore, Bates & 
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Grundling (2002), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη βάση του επιχειρεί να απαντήσει 

σε τρία βασικά ερωτήματα, το ποιοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι για μία εκπαιδευτική 

παρέμβαση, ποια είναι η στρατηγική με την οποία μπορούν να επιτευχθούν αυτοί και 

πώς αξιολογείται η επιτυχία της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

  Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε 

επίπεδο έρευνας, ανάπτυξης και διαχείρισης απαιτεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων με 

συγκεκριμένους στόχους και αντίστοιχα καθορισμένα περιεχόμενα, τα οποία 

συναρτώνται στενά μεταξύ τους και αλληλοκαθορίζονται (Χασάπης,2000; Καραλής & 

Παπαγεωργίου,2012).Ακολουθούν οι απαραίτητες φάσεις και δραστηριότητες του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενός προγράμματος. 

1.Σχεδιασμός  

-    Η διερεύνηση και ο προσδιορισμός πλαισίου ή πεδίου αναφοράς περιλαμβάνει 

το σύνολο των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών και 

δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με το πρόβλημα που καλείται να 

επιλύσει η εκπαιδευτική παρέμβαση, οι οποίες και εισάγουν τις προϋποθέσεις 

επάρκειας του πληθυσμού-στόχου.Ο Knowles, ουσιαστικά βλέπει το πλαίσιο 

αναφοράς ως τις συνθήκες εκείνες που ορίζουν το «ανώτερο πλαίσιο 

προσόντων». Ουσιαστικά, δηλαδή το πλαίσιο αναφοράς υποδεικνύει και 

εισάγει τις διαστάσεις της επιθυμητής (ή «ιδανικής») κατάστασης του 

πληθυσμού-στόχου σε σχέση πάντοτε με το πρόβλημα στο οποίο 

επικεντρώνεται η παρέμβαση. Ακριβώς, επειδή το ίδιο το πρόβλημα αλλά και 

το περιεχόμενο του πλαισίου αναφοράς καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την 

εκπαιδευτική παρέμβαση, είναι απολύτως αναγκαίο να προδιαγράφονται και να 

οριοθετούνται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. 

- Η διερεύνηση και προσδιορισμός χαρακτηριστικών (ηλικία, μορφωτικό 

επίπεδο,φύλο, τόπος κατοικίας και λοιπά) του πληθυσμού-στόχου δηλαδή του 

υποσυνόλου του γενικού πληθυσμού για το οποίο σχεδιάζεται μια 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση Για το επίπεδο του προγράμματος 

συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος ομάδα εκπαιδευομένων. 

- Η διερεύνηση και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του εκπαιδευομένων 

ορίζεται ως οποιοδήποτε έλλειμμα σε επίπεδο προσόντων, γνώσεων, 

δεξιοτήτων, στάσεων και γενικότερα ικανοτήτων και προσόντων (που αφορούν 

άτομα, κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς και συστήματα) η κάλυψη του οποίου 

είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλα στοχοθετημένης 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. Εφαρμόζοντας τον ορισμό του Knowles, δηλαδή 

την προσέγγιση του ελλείμματος ή χάσματος στην οποία έχουμε αναφερθεί, ο 

προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών δίνεται από τη διαφορά μεταξύ των 

απαιτήσεων του πλαισίου αναφοράς (ή επιθυμητή κατάσταση πληθυσμού- 

στόχου) και της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού-στόχου (γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις). Στη φάση της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

των εκπαιδευομένων μπορούν να αξιοποιηθούν: συστηματική παρατήρηση 

επιλεγμένων ατόμων, εκτιμήσεις ειδικευμένων ατόμων, αξιολόγηση 

υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού-στόχου και ανάλυση περιεχομένου 

ειδικών κειμένων. 
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- Ο καθορισμός του σκοπού και των στόχων του προγράμματος αποτελεί το 

αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών. Ο σκοπός 

ενός προγράμματος ουσιαστικά συνοψίζει το πρόβλημα που πρόκειται να 

αντιμετωπιστεί, τον πληθυσμό-στόχο προς τον οποίο απευθύνεται το 

πρόγραμμα και είναι πάντοτε γενικός, συνοψίζοντας την υπάρχουσα και την 

επιδιωκόμενη κατάσταση (Καραλής 2005: 32) Για τον Rogers (1989), ο σκοπός 

περιγράφει τους ευσεβείς πόθους των εκπαιδευτών για το τι θέλουν από τους 

εκπαιδευόμενους. Διατυπώνοντας τους στόχους ενός προγράμματος 

ουσιαστικά προσδιορίζουμε και τα επιδιωκόμενα ή προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων και  στάσεων/συμπεριφορών. Οι στόχοι του 

προγράμματος πρέπει να είναι σαφείς,  μετρήσιμοι, εφικτοί,  συναφείς και 

χρονικά οριοθετημένοι (Doran, 1981).  

- Διαμόρφωση του συνοπτικού σχεδίου (τίτλος,τύπος,χρονική 

διάρκεια,χαρακτηριστικά συμμετεχόντων, πεδίο αναφοράς,χρονοδιάγραμμα 

και λοιπά) και του προϋπολογισμού του προγράμματος. Σύμφωνα με την 

Caffarella (2002), οι δαπάνες ενός προγράμματος θα μπορούσαν να ενταχθούν 

σε τρεις κατηγορίες∙ εκείνες που αναφέρονται στον σχεδιασμό και στην 

ανάπτυξη, τις δαπάνες υλοποίησης και τις δαπάνες αξιολόγησης. Επιπλέον, οι 

δαπάνες μπορούν να διακριθούν σε άμεσες (αμοιβές εκπαιδευτών, οδοιπορικά) 

και έμμεσες (μισθοδοσία προσωπικού, απόσβεση χώρου και εξοπλισμού).  

2.Οργάνωση 

- Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου αποτελείται από θεματικές 

ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους 

στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προσδιορίζεται και η χρονική 

διάρκεια(ωρολόγιο πρόγραμμα) των ενοτήτων και του προγράμματος(Καραλής 

& Παπαγεωργίου,2012). 

- Η δημοσιοποίηση του προγράμματος θεωρείται από τους θεωρητικούς της 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Knowles,1970; Rogers,1999; 

Caffarella.2002),  στοιχείο κ μεγάλης σημασίας  αφενός για το δικαίωμα 

πληροφόρησης που έχουν οι δυνητικοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και 

αφετέρου για ανάγκη για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή τους.  Μέσα, όπως 

έντυπες καταχωρίσεις, καταχωρίσεις στο διαδίκτυο, ανακοινώσεις σε χώρους 

που επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι και φυλλάδια, χρησιμοποιούνται συχνά. 

- Η επιλογή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών(προσόντα και εμπειρία) γίνεται με 

πολύ μεγάλη προσοχή (Καραλής,2005). 

- Η επιλογή  των εκπαιδευτικών τεχνικών (διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, παιχνίδι 

ρόλων και λοιπά) από τον εκπαιδευτή σύμφωνα με το είδος της εκπαίδευσης, 

των επιμέρους στόχων, των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων, του 

διαθέσιμου χρόνου και χώρου, της  εξοικείωσης και της εμπειρίας των ίδιων 

των εκπαιδευτών με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές και της ποιότητας 

των διαθέσιμων εποπτικών μέσων (Κόκκος,2005 ; Καραλής, 2007 ; Γούλας, 

2008). 
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- Η επιλογή ή ανάπτυξη εκπαιδευτικού/εποπτικού υλικού  ως οτιδήποτε 

διευρύνει και προεκτείνει την παρέμβαση του εκπαιδευτή δηλαδή έντυπο και 

οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διαδίκτυο 

(Caffarella,2002). 

- Οι αρμοδιότητες του προσωπικού περιγράφονται για τον επιστημονικό 

υπευθύνο,τ ον σχεδιαστή, τον συντονιστή, την ομάδα αξιολόγησης και τον 

εκπαιδευτή. 

- Η προσαρμογή του περιεχομένου του προγράμματος στις ανάγκες της ομάδας 

των συμμετεχόντων και η διαμόρφωση του μαθησιακού συμβολαίου κρίνεται 

απαραίτητη διαδικασία. Η μετάβαση από το μακρο- ή μεσο-επίπεδο 

(πληθυσμός-στόχος) στο μικρο-επίπεδο (ομάδα εκπαιδευομένων) ενδέχεται να 

επιβάλει την αναπροσαρμογή σημείων του σχεδιασμού, γιατί η ομάδα των 

εκπαιδευομένων πιθανόν να διαθέτει ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά και 

τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου. 

3.Εφαρμογή 

- Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και της οργάνωσης. 

Κάθε δραστηριότητα είναι καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτή, αλλά αποτελεί 

και μία δυναμική κοινωνική διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών, τόσο μεταξύ 

των συμμετεχόντων, όσο και μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών, έτσι 

ώστε το επίπεδο ποιότητας της και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της να 

καθορίζεται αμοιβαία(Χασάπης,2000). 

- Η διαμορφωτική αξιολόγηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων γίνεται μέσω 

της έγκυρης και αξιόπιστης εκτίμησης του βαθμού απόκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων κατά άτομο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

μέθοδοι και μέσα αξιολόγησης: ερωτηματολόγια, ατομικές ή ομαδικές 

εργασίες, επίλυση προβλημάτων, κατασκευές και λοιπά. Αντικείμενα της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης αποτελούν: οι θεματικές ενότητες, οι 

εκπαιδευτικές μέθοδοι,το εκπαιδευτικό υλικό, η απόδοση των εκπαιδευτών, ο 

χρόνος και ο χώρος των δραστηριοτήτων και η επίδοση των εκπαιδευομένων. 

- Ο συντονισμός του προγράμματος με βασική προϋπόθεση τη συλλογή, ανάλυση 

και αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από επιλεγμένες δραστηριότητες 

και από διαμορφωτικές αξιολογήσεις του προγράμματος. 

4.Αξιολόγηση 

- Η συνολική αξιολόγηση  περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση 

στοιχείων με σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας(απόκτηση 

γνώσεων,δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους 

καθορισμένους στόχους) και της θετικής ή αρνητικής συμβολής των βασικών 

δραστηριοτήτων του προγράμματος(βελτίωση της θέσης ή μεταβολής της 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων). Σύμφωνα με τον Scriven (1991:139), “η 

αξιολόγηση δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαδικασία προσδιορισμού της αξίας 

ενός αντικειμένου”. Η αξία όλων των παραπάνω μπορεί να ελεγχθεί μέσω 

κατάλληλα σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων ή πινάκων 

κατάταξης αντικειμενικού και υποκειμενικού τύπου (Χασάπης,2000).  
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     Μια πρώτη διάκριση των τύπων αξιολόγησης μπορεί να γίνει με κριτήριο 

την προέλευση ή/και τη θέση του αξιολογητή και τότε αναφερόμαστε σε 

εξωτερική (external) αξιολόγηση ή  σε εσωτερική (internal). Όταν η 

αξιολόγηση διενεργείται με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος ενόσω αυτό 

εξελίσσεται, τότε χαρακτηρίζεται ως διαμορφωτική (formative), ενώ αν σκοπός 

της αξιολόγησης είναι η διατύπωση τελικών κρίσεων για το πρόγραμμα, τότε 

πρόκειται για απολογιστική (summative) αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, με τον 

όρο διαμορφωτική αναφερόμαστε σε εκείνη την αξιολόγηση που διενεργείται 

με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων του αξιολογούμενου (εκπαιδευτικού προγράμματος ή 

παρέμβασης). Με τον όρο απολογιστική αναφερόμαστε σε εκείνη την 

αξιολόγηση που σκοπό έχει την εξαγωγή συμπερασμάτων και την 

τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την αξία του αξιολογούμενου, 

η οποία συνήθως συνδέεται με τη συνέχιση, την επέκταση ή ακόμα και τη 

διακοπή του (Scriven,1991:168). 

    Το μοντέλο αξιολόγησης προσδιορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για 

την αξιολόγηση ενός προγράμματος, η οποία, εκτός του θεωρητικού πλαισίου, 

περιλαμβάνει και προτάσεις για τους σκοπούς της αξιολόγησης, την εμβέλεια 

της εφαρμογής της, την αξία και τη χρήση των αποτελεσμάτων, τους ρόλους 

του αξιολογητή και των συμμετεχόντων και επωφελούμενων του 

προγράμματος, τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά και τα αντικείμενα 

και τους άξονες της αξιολόγησης (Καραλής 2005β: 30). To Μοντέλο των 

Τεσσάρων Επιπέδων (ΜΤΕ) προτάθηκε το 1959 από τον D. L. Kirkpatrick (για 

τον λόγο αυτόν αναφέρεται και ως Kirkpatrick’s Four Level Model) και από 

ιστορική άποψη μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο μοντέλο αξιολόγησης.Το 

πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της ανταπόκρισης (reaction) των συμμετεχόντων, 

το οποίο ουσιαστικά συμπίπτει με την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και 

την ανατροφοδότηση από τους συντελεστές του προγράμματος σχετικά με τη 

συμμετοχή τους σε αυτό. Όπως χαρακτη- ριστικά αναφέρει ο Kirkpatrick 

(1994), «ως ανταπόκριση θα πρέπει να θεωρείται το πόσο πολύ άρεσε στους 

εκπαιδευομένους το πρόγραμμα».Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη μάθηση 

(learning) ή, όπως αναφέρει ο Kirkpatrick (1994), «τον βαθμό στον οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι αλλάζουν στάσεις, αυξάνουν τις γνώσεις τους και βελτιώνουν τις 

δεξιότητές τους λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα».Στο επίπεδο της 

συμπεριφοράς (behavior), η αξιολόγηση εστιάζει στην αλλαγή της εργασιακής 

συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων ή, με άλλα λόγια, στο κατά πόσο τα 

αποτελέσματα του προηγούμενου επιπέδου μετασχηματίζονται σε ορατές 

μεταβολές στην καθημερινή εργασιακή πρακτική των εκπαιδευομένων. Το 

επίπεδο των αποτελεσμάτων (results) είναι εκείνο που διαφοροποιεί 

περισσότερο από τα τρία προηγούμενα το ΜΤΕ από τα άλλα μοντέλα 

αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Kirkpatrick, τελικός στόχος της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να είναι η βελτίωση συναφών προς το πρόγραμμα δεικτών της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. Σε αυτή τη φάση μπορεί να γίνει έλεγχος της 

βελτίωσης στη συμπεριφορά τους (επίπεδο στάσεων) μετά τη λήξη του 



40 

 

προγράμματος συνήθως μετά από κάποιους μήνες. Παρακολουθείται και 

αξιολογείται (follow-up) μετά το πέρας του προγράμματος  η μεταφορά και 

χρησιμοποίηση των νέων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων στο χώρο 

εργασίας/δράσης, αλλά και οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στη συμπεριφορά 

του ατόμου καθώς τις επιδεικνύει στο εργασιακό του περιβάλλον, ως 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που έχει λάβει (Φίλλιπς, 2006: 128-129) 

- Η τεκμηρίωση των στοιχείων και ο απολογισμός των δραστηριοτήτων 

σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης του προγράμματος  περιλαμβάνει και 

τις δραστηριότητες για αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση του.  

- Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης συμβαίνει σχεδόν σε όλες 

τις περιπτώσεις, μετά τη λήξη του προγράμματος, όταν  οι αξιολογητές 

συντάσσουν και παραδίδουν την έκθεση αξιολόγησης (evaluation report) εκτός 

από τον φορέα ανάθεσης, σε συμμετέχοντες και επωφελούμενους του 

προγράμματος, σε φορείς χρηματοδότησης, σε άλλους φορείς, σε ομάδες 

πολιτών και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

2.3.1.Μοντέλο σχεδιασμού ADDΙE στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση 

      Οι Bourdeu & Bates (1996) τονίζουν ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου η 

εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευομένων είναι σημαντικό να βελτιστοποιείται παρά 

τη μειωμένη συμβολή ή και την έλλειψη της δια ζώσης παρουσίας του εκπαιδευτή. 

Επιπλέον, όπως παρατηρούν οι Head, Lockee & Oliver (2002), η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη ένα πολύ μεγάλο πλήθος παραμέτρων που 

αφορούν στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρασχεθεί στους 

εκπαιδευομένους. Η μεγάλη σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ειδικότερα 

των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού λοιπόν, όπως συνοψίζουν οι Gustafson & 

Branch (2002), είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται αποτελεσματικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην περίπτωση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Τη σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική μάθηση υπερθεματίζει και ο 

Bates (2005), ο οποίος υποστηρίζει ότι ο αποτελεσματικός συνδυασμός και 

συντονισμός των τεχνολογιών επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο τέτοιων 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολος χωρίς τη συμβολή ειδικών στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τέλος, και οι Herrington & Oliver (2000) αναλύοντας το 

πλαίσιο της ανάπτυξης αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων καταστασιακής 

μάθησης (Situated Learning Environments) αναφέρουν ότι η διαδικασία του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να προσομοιώσουν την πραγματική 

κατάσταση στην οποία θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες στις οποίες 

στοχεύουν. 

       Ο σκοπός ενός Συστήματος Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional System Design. 

ISD) είναι να υποστηρίξει και να αυτοματοποιήσει (μερικώς) τη διαδικασία της 

καθοδήγησης της μάθησης στη γνωστική περιοχή, όπως μια σειρά μαθημάτων, ένα 

σεμινάριο ή μια σειρά διαλέξεων (Retails & Avgeriou, 2002). Η διδακτική 
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(καθοδηγητική) διαδικασία (instructional process) αναφέρεται στο συνδυασμό όλων 

των δράσεων που διδάσκοντες και διδασκόμενοι εκτελούν προκειμένου να 

επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι με τον καλύτερο τρόπο. To SD χρησιμοποιεί πηγές 

που κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: ανθρωπιστικές (human), εκπαιδευτικές 

(educational) και τεχνολογικές (technological).  

      Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και τις διαθέσιμες μαθησιακές πηγές 

τα διδακτικά συστήματα (instructional systems) διαφέρουν μεταξύ τους. Ιδιαίτερη 

σημαντικότητα δίνεται στην έννοια ότι οι διδασκόμενοι είναι στο κέντρο του 

συστήματος και περιτριγυρίζονται από όλες τις όλες τις πηγές και τα εργαλεία που 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία.Η σχεδίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

που θα υλοποιηθεί κατά τη δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει να ακολουθεί ορισμένες αρχές ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός. Οι σχεδιαστές διδακτικών συστημάτων 

(Instuctional Systems Design, ISD) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

χρησιμοποιούν συνήθως μια γενικευμένη σχεδιαστική προσέγγιση, γνωστή ως ADDIE 

process ή model. Σύμφωνα με τον Gros (1997), τα μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού 

(instructional design models) φιλοδοξούν να συνδέσουν τις θεωρίες μάθησης και την 

πρακτική των διδακτικών συστημάτων. Σήμερα χρησιμοποιούνται άφθονα μοντέλα 

διδακτικού σχεδιασμού (Gustafson & Branch, 2002, & 2007· Chen, 2011). Ανάλογα 

με τη θεωρία μάθησης στην οποία υπακούουν τα μοντέλα αυτά διακρίνονται στα 

παραδοσιακότερα συμπεριφοριστικά / γνωστικά, όπου προέχει η εξεικόνιση της 

πορείας προς το αποτέλεσμα / έλεγχο της μάθησης, και στα πιο σύγχρονα 

κονστρουκτιβιστικά, τα οποία επιμένουν στην ανάδειξη της μαθησιακής διαδικασίας. 

Το ADDIE το εντάσσουν στη γνωστική θεωρία του Bruner και της ανακαλυπτικής-

συνεργατικής μάθησης. Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μοντέλων α) «Dick, 

Carey & Carey Instructional Systems Design» (των Dick, Carey & Carey, 2001)· β) 

«Morrison, Ross & Kemp ID model» (των Morrison, Ross & Kemp, 2004)· γ) των 

Gagne, Briggs & Wager (1992) «Principles of Instructional Design». Στη δεύτερη 

κατηγορία εντάσσεται το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού «4C/ID model» (των van 

Merriënboer, Clark, και de Croock, 2002).Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, τα 

προηγούμενα μοντέλα, προτείνοντας διαφορετικούς σχεδιαστικούς τρόπους της 

διδασκαλίας, καλύπτουν, καθένα σε διαφορετικό βαθμό, τις πέντε φάσεις της 

σχεδιαστικής διαδικασίας που έχει καθιερωθεί ως ADDIE (Κοκονός, 2006: 24-28· 

Branch, 2010: 3, 17-18) 

   Το μοντέλο ADDIE αποτελεί ένα οδηγό ανάπτυξης της σχεδίασης του εκπαιδευτικού 

έργου που θα πρέπει να καλύπτεται από τις δομές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

δημιουργία της πλατφόρμας. Η ADDIE ως μοντέλο σχεδιασμού συστημάτων 

διδασκαλίας αναπτύχθηκε αρχικά για τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970 από το Κέντρο Florida State University για την εκπαιδευτική 

τεχνολογία . Αν η ADDIE είναι μια συστηματική βήμα προς βήμα προσέγγιση, έχει 

την ευελιξία να χρησιμοποιηθεί τόσο με εξατομικευμένη όσο και παραδοσιακή 

διδασκαλία. ( Russell Watson, 1981).Το μοντέλο είναι ένα ακρωνύμιο, το οποίο 

προκύπτει από τα αρχικά των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβαίνει ένας 

εκπαιδευτής/σχεδιαστής, προκειμένου να σχεδιάσει μια εκπαιδευτική παρέμβαση 
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(ADDIE - Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Σύμφωνα με το μοντέλο 

αυτό, για να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική παρέμβαση, είναι απαραίτητο αρχικά να 

αναλυθούν βασικές παράμετροι, όπως οι εκπαιδευόμενοι και το πλαίσιο στο οποίο θα 

διεξαχθεί η εκπαίδευση, κατόπιν να σχεδιαστεί η παρέμβαση, να αναπτυχθεί, δηλαδή 

να διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον και το υλικό και τα εκπαιδευτικά 

σενάρια, κατόπιν να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός αυτός, δηλαδή να διεξαχθεί το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και, τέλος, να αξιολογηθεί η εφαρμογή αυτή ως προς την 

επιτυχία της (Branch, ό.π.). 

     Το μοντέλο ADDIE, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  αποτελείται από 5 βασικές 

φάσεις (Davis, 2013) και παρέχει μια διαδικασία βήμα-προς-βήμα που βοηθά τους 

σχεδιαστές της διδακτικής να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα .Στη φάση της 

Ανάλυσης  διερευνώνται τα εκπαιδευτικά ερωτήματα και στόχοι που θα πρέπει να 

καλυφθούν καθώς και αναγνωρίζεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον και οι ικανότητες 

των εκπαιδευόμενων. Στην επόμενη  φάση του Σχεδιασμού αναπτύσσεται η 

εκπαιδευτική, οπτική και τεχνική σχεδίαση της εφαρμογής. Επιπλέον, εφαρμόζονται 

εκπαιδευτικές στρατηγικές και θεωρίες μάθησης καθώς και δημιουργείται η γραφική 

διεπαφή με το χρήστη. Κατά τη φάση της Ανάπτυξης οι προσδιορισμοί που έχουν τεθεί 

από τα προηγούμενα στάδια υλοποιούνται. Επιπλέον υπάρχει ανάδραση με τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής και χρήσης μιας πλατφόρμας και δίνεται η δυνατότητα 

στο στάδιο αυτό για περαιτέρω επανεξέταση και διόρθωση της προϋπάρχουσας 

υλοποίησης. Η φάση της Εφαρμογής δίνει  τη δυνατότητα σχεδιασμού της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευόμενων, αλλά και των εκπαιδευτικών με βάση το νέο 

περιβάλλον χρήσης, όπως αυτό υλοποιήθηκε από τα προηγούμενα βήματα. Στην 

τελική  φάση της αξιολόγησης αναπτύσσονται διαδικασίες για την αξιολόγηση του 

έργου, αλλά και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί παραπάνω. 

Το μοντέλο ADDIE καλύπτει την ανάπτυξη εφαρμογών ξεκινώντας από το στάδιο των 

απαιτήσεων έως το στάδιο της αξιολόγησης και για το λόγο αυτό η πρόταση μας 

βασίζεται σε αυτό το πρότυπο (Molenda, 2003 ; Marshall, 2013).  

 

2.3.2 Εφαρμογή μοντέλου ADDIE 

    Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του εξ 

αποστάσεως προγράμματος «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» για τη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας κρίθηκε ως καταλληλότερο  μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE 

(Analyze-Design-Develop-Implement-Evauate). Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε 

βασικό κορμό της θεωρητικής και ερευνητικής προσέγγισης αξιοποιώντας τις πέντε 

φάσεις που αυτό περιλαμβάνει.  Συγκεκριμένα, κατά τη φάση της Ανάλυσης 

πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος και των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων μέσω της διερεύνησης των εμποδίων και των 

κινήτρων συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητας Νεολαίας , αλλά και των 

βασικών ικανοτήτων τους.Επίσης, διερευνήθηκαν οι απόψεις έμπειρων ατόμων που 

εργάζονται ή συμμετέχουν στον Τομέα της Νεολαίας. Κατά τη φάση του Σχεδιασμού 

συνδέθηκε η Μετασχηματιστική Θεωρία Μάθησης με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 

τεχνικές και μέσα στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης. Στη φάση της Ανάπτυξης 

διαμορφώθηκε το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στην πλατφόρμα ανοικτής 
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πρόσβασης OpenLearning. Η φάση της Εφαρμογής αφορά την παρακολούθηση του 

προγράμματος σύμφωνα με τον  δικό τους ρυθμό και τις τρεις ομαδικές συγχρονικές 

συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας. Επίσης, στη μέση περίπου της Εφαρμογής 

διενεργήθηκε και η διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος από τους 

εκπαιδευόμενους ως προς τις βασικές του παραμέτρους. Τέλος, η Αξιολόγηση του 

προγράμματος αποτέλεσε την τελευταία φάση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Σε αυτό 

το σημείο οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του προγράμματος και να δηλώσουν προτάσεις για τη βελτίωσή του. 

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι  συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξόδου (κίνητρα και 

εμπόδια συμμετοχής, βασικές ικανότητες), ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα 

του προγράμματος ως προς  τους στόχους που έθεσε κατά τη φάση της Ανάλυσης. Στο 

τελικό στάδιο της αξιολόγησης διενεργήθηκε μετα-παρακολούθηση του 

προγράμματος μετά από έναν μήνα από τη λήξη του, ώστε να διερευνηθεί αν οι 

εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ή όχι σε ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας 

και βίου μάθησης γενικότερα. Συνολικά για τη διαδικασία αξιολόγησης  αξιοποιήθηκε 

το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrik στο επίπεδο αξιολόγησης της ανταπόκρισης 

(ικανοποίηση από τα βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος), της μάθησης ( βελτίωση 

ή μη βασικών ικανοτήτων) και της  συμπεριφοράς (αλλαγές σε κίνητρα και εμπόδια 

μάθησης, ενεργοποίηση συμμετοχής στη μάθηση). Μέσω του συγκεκριμένου 

μοντέλου έγινε άμεση σύνδεση, αλληλοσυμπλήρωση και επανέλεγχος όλων των 

φάσεων της διαδικασίας.  

3.1.Μετασχηματιστική Μάθηση  

   Στην παρούσα εργασία αξιοποιείται ολιστικά η θεωρητική προσέγγιση της μάθησης 

έτσι όπως προτάθηκε και διαμορφώθηκε από τον Mezirow ήδη από το 1977 με τη  

Θεωρία της Μετασχηματιστικής Μάθησης (Transformational Learning). Ο Mezirow 

αξιοποιεί ως υπόβαθρο των συλλογισµών του την Κριτική Θεωρία που διαµορφώθηκε 

από τη Σχολή της Φραγκφούρτης (κυρίως αντλεί από τους Adorno και Habermas). Η 

Κριτική Θεωρία εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο οι ενήλικοι µπορούν να εισέλθουν 

σε µια διεργασία χειραφέτησης σκεπτόµενοι κριτικά επάνω στις κυρίαρχες ιδεολογίες 

και πρακτικές που έχουν υιοθετήσει υπό την επιρροή του πολιτισµικού πλαισίου, αλλά 

που λειτουργούν ενάντια στα ζωτικά συµφέροντά τους και τους καταδυναστεύουν. 

Σύμφωνα με τον Habermas (1984) η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων ανήκει 

στον  βιοκοσμικό χώρο και σε αυτόν προσφέρονται εξαιρετικές δυνατότητες για 

ενίσχυση και ενδυνάμωση της χειραφέτησης και της αυτονομίας των ατόμων μέσω του 

διαλόγου κυρίως. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος μέσω χειραφετητικής μάθησης μπορεί 

να στοχαστεί σχετικά με τον κόσμο του, να αναγνωρίσει το περιορισμένο πλαίσιο του 

και να τον μετασχηματίσει. Ο Κόκκος (2010:72-73) αναφέρει σχετικά με τη δια βίου 

μάθηση πως : 

«μπορεί ενσωματώνοντας τον κριτικό στοχασμό και το στοχαστικό διάλογο να 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην εδραίωση της χειραφέτησης και της αυτονομίας 

των εκπαιδευομένων. Όσο ενδυναμώνονται τέτοιοι διεργασίες τόσο πιο εύκολα 

θα αντιπαρατίθενται οι βιοκοσμικοί θεσμοί στους μηχανισμούς οικονομικών και 
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πολιτικών συμφερόντων και το κοινωνικό σύστημα θα ανταποκρίνεται 

περισσότερο στις ανθρώπινες ανάγκες και ενδιαφέροντα». 

    Στη δόμηση του μοντέλου του ο Mezirow έθεσε ως βασική προϋπόθεση τις 

διαφορετικές ατομικές οπτικές (perspectives) της πραγματικότητας, οι οποίες 

εξαρτώνται, συντηρούνται και ενισχύονται από το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτιστικό 

περιβάλλον. Αυτές οι οπτικές μεταβάλλονται ή μετασχηματίζονται, όταν έρχονται σε 

αντίθεση με την εμπειρία του ατόμου. Σε κατάσταση δυσαρμονίας το άτομο 

αναστοχάζεται την εμπειρία του και αξιολογεί την συνολική συγκυρία. Το αποτέλεσμα 

αυτής της διαδικασίας είναι ο μετασχηματισμός των ατομικών οπτικών. Βασική, 

επομένως, αρχή, πάνω στην οποία στηρίζεται το μοντέλο της μετασχηματιστικής 

μάθησης, είναι ο μετασχηματισμός των οπτικών, δηλαδή, του τρόπου με τον οποίο οι 

ενήλικες ερμηνεύουν, νοηματοδοτούν και αναδομούν τις εμπειρίες της ζωής τους.  

Όπως το διατυπώνει ο Brookfield (1996), το εύρος, το βάθος, την ποικιλοµορφία και 

την ένταση των εµπειριών, που εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου στην ενήλικη 

φάση της ζωής και καθιστούν δυνατή την ολοκληρωµένη επεξεργασία των βιωµάτων 

και την επαναξιολόγηση των εσωτερικευµένων κανόνων και παραδοχών. 

       Σύμφωνα με τον Mezirow (1996), η μάθηση είναι μια δραστηριότητα κατασκευής 

νοήματος, η οποία διακρίνεται σε δυο επιμέρους κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει 

τα νοηματικά σχήματα (meaning schemes) που αποτελούνται από «συγκεκριμένες 

αντιλήψεις, αισθήματα, στάσεις και αξιολογικές κρίσεις» (1996:163) και η δεύτερη 

αποτελείται από τις νοηματικές οπτικές που είναι «ευρείες γενικευμένες προδιαθέσεις 

προσανατολισμού» (1996:163). Όταν το άτομο, ως αποτέλεσμα μιας μαθησιακής 

διαδικασίας, τροποποιεί τις οπτικές του, αυτό αποτελεί ταυτόχρονα απόδειξη ότι έχει 

χειραφετηθεί από αντιλήψεις, στάσεις, συναισθήματα και αξίες, οι οποίες επιδρούσαν 

περιοριστικά στην ανάπτυξή του. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο 

μετασχηματισμός των οπτικών είναι μια χειραφετική διαδικασία.  

       Ένα άλλο σημείο, στο οποίο ο Mezirow (1990β) και άλλοι ερευνητές αποδίδουν 

σημασία, είναι η εμπειρία. Σύμφωνα με τον  Kolb (1984) η μάθηση αποτελεί  

διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω του μετασχηματισμού της 

εμπειρίας και ο Jarvis (1990) αναφέρει πως μάθηση αποτελεί: 

«-οποιαδήποτε περισσότερο ή λιγότερο μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά ως 

αποτέλεσμα εμπειρίας 

-μια σχετικά μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά που εμφανίζεται ως a 

αποτέλεσμα πρακτικής · 

-μια διαδικασία με την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω του μετασχηματισμού 

της εμπειρίας. 

-διαδικασία μετασχηματισμού της εμπειρίας στη γνώση, 

δεξιότητες και συμπεριφορές · 

-αποθήκευση πληροφοριών» 

      Την ίδια σημαντική θέση με τους παραπάνω θεωρητικούς δίνει και ο Mezirow στην 

εμπειρία ως προς την προσέγγιση της ενήλικης μάθησης κατά την οποία 

µετασχηµατίζονται τα πλαίσια αναφοράς µε βάση τα οποία αντιλαµβανόµαστε και 

ερµηνεύουµε τις εµπειρίες µας (Mezirow, 1991). Η διαδικασία της μετασχηματιστικής 

μάθησης είναι στενά συνδεδεμένη με την εμπειρία, καθώς τα άτομα πρέπει και έχουν 
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ανάγκη να κατανοήσουν τις εμπειρίες τους, προκειμένου να αποκτήσουν επίγνωση της 

ζωής τους. Από τη στιγμή που ο Mezirow (1981) υποστηρίζει ότι η μάθηση επέρχεται 

ως αποτέλεσμα του αναστοχασμού της εμπειρίας, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να 

επανεξετάσει με κριτικό τρόπο τις αυτονόητες προϋποθέσεις και τις αντιλήψεις, οι 

οποίες και αποτελούν το πλαίσιο ερμηνείας των εμπειριών του. Με τον τρόπο αυτό 

τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία μετασχηματισμού.  

     Ο Mezirow έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία του αναστοχασμού και 

διατύπωσε την άποψη ότι διέρχεται από επτά διαφορετικά στάδια (1981: 12-13) μερικά 

από τα οποία, όπως υποστηρίζει, είναι περισσότερο πιθανόν να ενεργοποιηθούν κατά 

την ενήλικη περίοδο της ζωής του ατόμου. Τα στάδια αυτά χαρακτηρίζονται από: α) 

ικανότητα διαλογισμού, δηλαδή επίγνωση συγκεκριμένων αντιλήψεων, νοήματος, 

καθώς και συμπεριφορών, β) ικανότητα συναισθηματικού διαλογισμού, δηλαδή 

συνείδηση των συναισθημάτων του ατόμου σχετικά με ό,τι αντιλαμβάνεται και 

αποτελεί αντικείμενο της σκέψης του ή της δράσης του, γ) ικανότητα διαλογισμού 

διάκρισης, δηλαδή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντίληψης, δ) ικανότητα 

αξιολογικού διαλογισμού: επίγνωση και συνειδητοποίηση της αξίας των διαφόρων 

κρίσεων, ε) ικανότητα εννοιολογικού διαλογισμού: έλεγχος του βαθμού στον οποίο οι 

έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν  είναι επαρκείς για τη διαδικασία αξιολόγησης, στ) 

ικανότητα ψυχικού διαλογισμού: αναγνώριση της συνήθειας να προχωρούμε σε 

οξυδερκείς κρίσεις με βάση περιορισμένες πληροφορίες, ζ) ικανότητα θεωρητικού 

διαλογισμού: επίγνωση της επάρκειας ή μη ενός συνόλου οπτικών για την ερμηνεία 

της προσωπικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τους Brookfield (1986, 1987b) και ο 

διαλογισμός είναι από τη φύση του κριτικός. Η ειδολογική του διαφορά από τον 

«κριτικό διαλογισμό», όπως τον αντιλαμβάνεται ο Mezirow σε σχέση με άλλους 

ερευνητές, συνίσταται στο ότι ο μεν «διαλογισμός» αφορά στο περιεχόμενο και τη 

διαδικασία η δε «κριτική» του διάσταση αφορά στην συλλογιστική βάση, το εργαλείο 

ή το πρίσμα με το οποίο πραγματοποιούνται οι παραπάνω διαδικασίες. Το τελευταίο 

στάδιο μετά τον κριτικό διαλογισμό και τη διαπραγμάτευση είναι η δράση (action) και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μετασχηματιστικής μάθησης (Mezirow, 1991). Οι 

παράγοντες που θα καθορίσουν τη μορφή της δράσης του ατόμου εξαρτώνται από το 

δίλημμα, το οποίο σε συνδυασμό με τις ζυμώσεις που θα υποστεί από τις διεργασίες 

του κριτικού διαλογισμού και της διαπραγμάτευσης, μπορεί να μετουσιωθεί σε δράση, 

η οποία να εκτείνεται από την λήψη μιας προσωπικής απόφασης μέχρι την πολιτική 

δράση (Mezirow, 1997b). 

       Ο Mezirow (1991) παραδέχτηκε, όμως ότι, τελικά, η εκπαίδευση και γενικότερα 

η μάθηση δεν έχουν απαραίτητα μετασχηματιστικό χαρακτήρα, ούτε και έχουν πάντα 

ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας του κριτικού αναστοχασμού και αναθεώρησε 

επίσης την άποψή του για την κυκλική πορεία της μάθησης και πρότεινε μια 

διαδικασία από δέκα στάδια, από τα οποία διέρχεται η διεργασία της 

μετασχηματιστικής μάθησης. Τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα 

2. αυτο-εξέταση (συνοδευόμενη από ανάλογα συναισθήματα, π.χ. ντροπή) 

3. κριτική αξιολόγηση των παραδοχών 
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4. αναγνώριση από το άτομο πηγή της δυσαρέσκειας και μοίρασμα με άλλους 

της διεργασίας του μετασχηματισμού 

5. αναζήτηση νέων ρόλων, σχέσεων, τρόπων δράσης 

6. σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης 

7. απόκτηση γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του πλάνου 

δράσης 

8. δοκιμή των νέων ρόλων 

9. οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και ικανοτήτων για ανταπόκριση στους νέους 

ρόλους και στις νέες σχέσεις, και 

10. επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με τις συνθήκες οι οποίες έχουν πλέον 

οριστεί από τις νέες προοπτικές. 

Τα παραπάνω Στάδια (1-7) συνήθως ολοκληρώνονται με επιτυχία, Ωστόσο, είναι 

δύσκολο να προβλεφθεί, εάν τα επόμενα Στάδια (8, 9 και 10) θα είναι το ίδιο 

επιτυχημένα. 

    Συγκεκριμένα, η μαθησιακή διαδικασία τίθεται σε λειτουργία με 

ένα  αποπροσανατολιστικό δίλημμα, που μπορεί να είναι μια συγκυρία ή εμπειρία στην 

ζωή του ατόμου. Μετά ακολουθεί  μια διαδικασία αυτοελέγχου στο πλαίσιο της οποίας 

το άτομο μπορεί να αισθανθεί ενοχές ή ντροπή. Ο αυτοέλεγχος στη συνέχεια ωθεί το 

άτομο στον κριτικό έλεγχο των αυταπόδεικτων προϋποθέσεων που και αυτός με την 

σειρά του οδηγεί στην αναγνώριση της πραγματικότητας ότι η δυσάρεστη εμπειρία του 

ατόμου είναι κοινός τόπος και για άλλα άτομα. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει 

τη  διερεύνηση επιλογών αναφορικά με νέους ρόλους, σχέσεις και πράξεις. Μέσα από 

όλη την παραπάνω διαδικασία το άτομο οδηγείται στην διαμόρφωση ενός σχεδίου 

δράσης. Αυτό το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει: την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

για την εφαρμογή των σχεδίων του ατόμου, τη δοκιμαστική εφαρμογή των νέων ρόλων, 

καθώς και τη  δόμηση αίσθησης ικανότητας και αυτοπεποίθησης αναφορικά με νέους 

ρόλους και σχέσεις. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι η 

επανενσωμάτωση του ατόμου στη ζωή του, με βάση τη νέα, αναδιαμορφωμένη οπτική 

του. Σε ποιο βαθμό το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί και αν το άτομο θα καταφέρει να 

επανενταχθεί με νέους όρους, δεν είναι γνωστό. Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη 

μετέπειτα πορεία του είναι πολύπλοκοι και μη-ελέγξιμοι από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Παρόλααυτά, η έκθεσή του σε θετικές εμπειρίες και η επίτευξη μικρών αλλά 

σημαντικώνστόχων αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν στην απόφαση του για θετική 

αλλαγή (Στάδια 8, 9 & 10). Προκειμένου να διερευνηθεί η επίτευξη της αλλαγής, είναι 

απαραίτητο να διεξαχθούν αντίστοιχες ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες follow-up. 

     Σύμφωνα με τον Taylor (1997a), η προσέγγιση του Mezirow, με δεδομένη την 

έμφαση που δίνει στο άτομο και στον ατομικό μετασχηματισμό, είναι ιδιαίτερα 

ατομοκεντρική. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι ο Mezirow δε λαμβάνει υπόψη του τη 

συλλογική διάσταση της μετασχηματιστικής μάθησης και της κοινωνικής δράσης, 

αφού θεωρεί ότι η κοινωνική δράση επιβάλλεται (Mezirow,1997). Υποστηρίζει δε, ότι 

δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική αλλαγή χωρίς να έχει προηγηθεί η προσωπική. Ο 

προσωπικός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για κοινωνική δράση 

(Mezirow,1992).  Τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων χρειάζεται να δίνουν χώρο 

σε µια συλλογική διαλογική συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας τίθενται σταδιακά σε 
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κριτική διερεύνηση οι δυσλειτουργικές παραδοχές και αναζητούνται πρακτικές λύσεις 

εναρµονισµένες µε την πραγµατικότητα (Mezirow,2000). Αυτό προϋποθέτει τη 

λειτουργία µιας αλληλοϋποστηρικτικής εκπαιδευόµενης οµάδας και την ύπαρξη 

εκπαιδευτών που είναι δεσµευµένοι στην προσπάθεια ενίσχυσης της αυτονοµίας της. 

    Συνοψίζοντας τη θεώρηση του Mezirow, παρατηρούμε ότι δίνεται έμφαση στις 

νοηματικές κατασκευές και στις διαδικασίες νοηματοδότησης των ατομικών 

εμπειριών, σε σχέση με τη μάθηση και την εκπαίδευση γενικότερα. Η κριτική 

διάσταση, τέλος, είναι απαραίτητη για την αυτεπίγνωση του ατόμου και την εμπλοκή 

του σε διαδικασίες μετασχηματιστικής μάθησης. Η καινοτομία στη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης εντοπίζεται στον διαχωρισμό της βιωματικής από τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση. Ο Mezirow (1991: 368) θεωρεί ότι δια μέσου της 

βιωματικής μάθησης χρησιμοποιούμε τις υπάρχουσες προσδοκίες μας, ώστε να 

κατανοήσουμε κάποιες πτυχές των εμπειριών μας, οι οποίες ήταν ασαφείς ή μη-

κατανοητές. Αντίθετα, αξιοποιούμε τη μετασχηματίζουσα μάθηση, για να 

ερμηνεύσουμε τις εμπειρίες μας, σύμφωνα με μια σειρά από νέες προσδοκίες. Μέσα 

από αυτήν τη διεργασία, αποδίδουμε νέο νόημα και αποκτούμε νέα οπτική για τις 

παλαιότερες εμπειρίες μας (Mezirow, 1991: 368). 

 

4.Συζήτηση και σύνδεση θεωρητικού υποβάθρου, ερευνητικού μέρους και 

προγράμματος 

     Στην παρούσα εργασία θεωρείται απαραίτητο στο τέλος του πρώτου μέρους των 

θεωρητικών προσεγγίσεων να αναλυθεί η σύνδεση μεταξύ θεωρητικού υποβάθρου 

(πρώτο μέρος), εμπειρικού μέρους (δεύτερο μέρος) και εκπαιδευτικού σχεδιασμού του 

εξ αποστάσεως προγράμματος «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» (τρίτο μέρος). Ακολουθεί σύντομη   

ανασκόπηση όλων των παραπάνω εννοιολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων του 

πρώτου μέρους με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδειχθεί η σύνδεσή τους με  τον 

σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος που αποτελεί και τη βασική 

ερευνητική διαδικασία. 

     Η δια βίου μάθηση ως μαθησιακό συνεχές και η εκπαίδευση των ενηλίκων ως μέρος 

αυτής αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς του προγράμματος. Ειδικότερα, οι 

ευρωπαϊκές στρατηγικές και προγράμματα δια βίου μάθησης αποτελούν τη βασικό 

πεδίο αναφοράς του εξ αποστάσεως αυτού προγράμματος, καθώς αυτό 

προσανατολίζεται στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας της Βασικής Δράσης 1 του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Συγκεκριμένα η Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας (Σχέδια Ανταλλαγών Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Κατάρτιση 

εργαζομένων για/με νέους) περιλαμβάνει δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, η 

οποία αποσκοπεί μέσω της κινητικότητας στην προσωπική ενδυνάμωση, στην 

ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και  στην ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων νέων. 

Σε αυτό το σημείο παρατηρείται η αφετηρία  της παρούσας έρευνας : η μη συμμετοχή 

των Ελλήνων νέων στις ευκαιρίες και δυνατότητες δια βίου μάθησης μέσω των 

Σχεδίων Μαθησιακής Κινητικότητας.  
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      Το στοιχείο της μη συμμετοχής στη μάθηση αποτελεί σημείο τομής του 

σχεδιασμού του προγράμματος, της Θεωρίας της Μετασχηματιστικής Μάθησης του 

Mezirow  και των  βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για τη συμμετοχή των 

ενηλίκων στη μάθηση. Η Μετασχηματιστική Μάθηση σύμφωνα με τον Mezirow 

εκκινά από ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα που δημιουργείται στο άτομο λόγω 

μιας εμπειρίας και μέσω του κριτικού διαλογισμού (προηγούμενη εμπειρία-νέα 

εμπειρία) εντοπίζονται οι δυσλειτουργικές οπτικές του ατόμου. Η μαθησιακή αυτή 

διαδικασία είναι χειραφετική, αφού το άτομο καταφέρνει να απαλλαγεί από νοηματικά 

σχήματα και οπτικές που εμποδίζουν την ανάπτυξή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

θα λέγαμε πως στόχο έχει να προκαλέσει αυτό το αποπροσανατολιτιστικό δίλημμα 

στους εκπαιδευομένους και να κινητοποιήσει τη μετασχηματιστική διαδικασία κατά 

το σχήμα: μη συμμετοχή (οπτική) - νέα εμπειρία μέσω μάθησης – κριτικός 

διαλογισμός – συμμετοχή (μετασχηματισμός οπτικής). Στη φάση της Ανάλυσης του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν ως μη συμμετέχοντες στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας και ερωτήθηκαν σχετικά με τα εμπόδια μη 

συμμετοχής τους και τα κίνητρα πιθανής συμμετοχής τους στη μάθηση 

(ερωτηματολόγιο εισόδου).Επίσης, τους ζητήθηκε στην ίδια φάση να 

αυτοαξιολογήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους αναφορικά με τη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας και τις οκτώ δεξιότητες- κλειδιά. 

   Πιο συγκεκριμένα για τη διερεύνηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση 

αξιοποιήθηκε η τυπολογία της Cross για τα εμπόδια συμμετοχής(καταστασιακά, 

θεσμικά, προδιαθετικά) και η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier για 

τους παράγοντες-κίνητρα συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί πως για τον καλύτερο 

σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας βασιστήκαμε στο Μοντέλο της Αλυσίδας 

Αντίδρασης της Cross αξιοποιώντας τους παράγοντες συμμετοχής (αυτοεκτίμηση, 

άποψη για εκπαίδευση, σπουδαιότητα στόχου και προσδοκιών, και μεταβάσεις, 

πληροφόρηση για εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εμπόδια ή ευκαιρίες) μέσω της 

αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων σχετικά με τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις 

βασικές ικανότητές τους πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση 

    Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα στη φάση της Εφαρμογής του είναι διευκολυντικός και 

εμψυχωτικός. Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε πως ο εκπαιδευτής ενηλίκων στο πλαίσιο 

του συγκεκριμένου προγράμματος λειτούργησε υποστηρικτικά στη διαδικασία του 

αναστοχασμού και μετασχηματισμού των δυσλειτουργικών οπτικών. Η 

μετασχηματιστική μάθηση έχει καθορίσει το παρόν πρόγραμμα σε όλες του τις φάσεις: 

σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση. Ο έλεγχος της επίτευξης του 

μετασχηματισμού οπτικής των εκπαιδευομένων τοποθετείται στη διερεύνηση των 

κινήτρων και εμποδίων μη συμμετοχής τους στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας 

καθώς και των βασικών ικανοτήτων τους πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος της αλλαγής στάσης και επαναπροσδιορισμού της οπτικής 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της αξιολόγησης στη μετα-

παρακολούθηση του προγράμματος. Στο σημείο αυτό διερευνάται η ενεργοποίηση ή 
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μη της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη σε ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας 

και δια βίου μάθησης γενικότερα. 

     Οι νέοι 18-30 ετών στο παρόν πρόγραμμα αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού-

στόχου της έρευνας και του προγράμματος και φέρουν όλα εκείνα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων που αναφέρονται από τους 

θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθώς και οι 

ανάγκες των εκπαιδευομένων διερευνήθηκαν στη φάση του σχεδιασμού του 

προγράμματος. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αναγκών των 

εκπαιδευομένων ερευνήθηκαν και αναλύθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, τα εμπόδια 

και κίνητρα συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας καθώς και οι 

βασικές ικανότητες των εκπαιδευομένων. Στην παρούσα έρευνα το βασικό 

χαρακτηριστικό των εκπαιδευομένων του προγράμματος είναι η μη συμμετοχή τους 

στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. η οποία  περιλαμβάνει σημαντικές ευκαιρίες 

δια βίου μάθησης για νέους. 

    Ως προς το μαθησιακό περιβάλλον, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα εκπαιδευτικό 

υλικό της εκπαιδευτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκε το δυναμικό πεδίο της εξ 

αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης, καθώς το πρόγραμμα της παρούσας έρευνας 

είναι  εξ αποστάσεως, δωρεάν και ανοικτό. Ο μεικτός τρόπος παρακολούθησης του 

προγράμματος φαίνεται να συνάδει με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευομένων και στοχεύει στη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων 

ασύγχρονης και σύγχρονης παρακολούθησης. Η παρακολούθηση του προγράμματος 

έγινε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας OpenLearning που εξυπηρετεί τις προϋποθέσεις 

των σύγχρονων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, επιτρέπει το Προσωπικό 

Περιβάλλον Μάθησης και ενισχύει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και αυτονομία για 

τον εκπαιδευόμενο. Η εξ αποστάσεως ανοικτή διαδικτυακή μάθηση ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλικών πέρα από επίπεδο του 

χρόνου και του χώρου. Αυτό επιβεβαιώνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη 

συμμετοχή ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και είχαν τη 

δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο 

για την κατανόηση του αντικειμένου, αλλά για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος 

καλής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

     Τέλος, αναφορικά με τη διερεύνηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του 

προγράμματος ελέγχθηκαν όλες  παράμετροι  σχεδιασμού, εφαρμογής και 

αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι του. 

Συγκεκριμένα για το εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας αξιοποιήθηκε το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE (Analyze-

Design-Develop-Implement-Evauate). Η φάση της Ανάλυσης περιέλαβε τον 

προσδιορισμό των στόχων του προγράμματος και των χαρακτηριστικών των 

εκπαιδευομένων μέσω της διερεύνησης των εμποδίων και των κινήτρων συμμετοχής 

στη Μαθησιακή Κινητικότητας Νεολαίας , αλλά και των βασικών ικανοτήτων τους 
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(ερωτηματολόγιο εισόδου). Επίσης, διερευνήθηκαν οι απόψεις ενδιαφερόμενων 

μελών(ατόμων, οργανισμών και φορέων) που δραστηριοποιούνται που στον Τομέα 

της Νεολαίας (ερωτηματολόγιο διερέυνησης παραμέτρων του προγράμματος) . Κατά 

τον Σχεδιασμό συνδέθηκε η Μετασχηματιστική Θεωρία Μάθησης με τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης. Στη φάση 

της Ανάπτυξης διαμορφώθηκε το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στην 

πλατφόρμα OpenLearning. Η φάση της Εφαρμογής αφορά την παρακολούθηση του 

προγράμματος σύμφωνα με τον  δικό τους ρυθμό και τις τρεις ομαδικές συγχρονικές 

συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας. Επίσης, στη μέση περίπου της Εφαρμογής 

διενεργήθηκε και η διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος από τους 

εκπαιδευόμενους ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του. Τέλος, η απολογιστική 

Αξιολόγηση του προγράμματος αποτέλεσε την τελευταία φάσης του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Σε αυτό το σημείο οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος και να δηλώσουν 

προτάσεις για τη βελτίωσή του (ανοικτό ερώτημα προτάσεων). Επίσης, οι 

εκπαιδευόμενοι  συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξόδου (κίνητρα και εμπόδια 

συμμετοχής, βασικές ικανότητες), ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος ως προς  τους στόχους που έθεσε κατά τη φάση της Ανάλυσης. Στο 

τελικό στάδιο της αξιολόγησης διενεργήθηκε μετα-παρακολούθηση του 

προγράμματος μετά από έναν μήνα από τη λήξη του, ώστε να διερευνηθεί αν οι 

εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ή όχι σε ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας 

και βίου μάθησης γενικότερα. Συνολικά για τη διαδικασία αξιολόγησης  αξιοποιήθηκε 

το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrik στο επίπεδο αξιολόγησης της ανταπόκρισης 

(ικανοποίηση από τα βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος), της μάθησης ( βελτίωση 

ή μη βασικών ικανοτήτων) και της  συμπεριφοράς (αλλαγές σε κίνητρα και εμπόδια 

μάθησης, ενεργοποίηση συμμετοχής στη μάθηση). 

     Καταληκτικά το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE αποτέλεσε βασικό 

κορμό της ερευνητικής διαδικασίας και εξυπηρέτησε τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και η ερευνητική διαδικασία 

κατέστη δυνατό να προσαρμοστούν με τον εκπαιδευτικού σχεδιασμό και να συνδεθούν 

δυναμικά μαζί του. Το ευρύ πλαίσιο της δια βίου μάθησης, η θεωρητική «ομπρέλα» 

της Μετασχηματιστικής Μάθησης, το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE και 

η ερευνητική διαδικασία που αυτό διαμόρφωσε συνέβαλαν αποτελεσματικά θα λέγαμε 

στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος για τη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας στην παρούσα εργασία. 
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5.Μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1.Ταυτότητα έρευνας 

     Η παρούσα έρευνα αποτελεί συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής διερεύνησης με 

στόχο την ολιστική προσέγγιση της διαδικασίας. Η πρώτη φάση της ερευνητικής 

διαδικασίας περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Απρίλιος-Ιούλιος, 2017). 

Στη συνέχεια, το βασικό μοντέλο σχεδιασμού της έρευνας περιλαμβάνει μετρήσεις με 

τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με ερωτήματα κλειστού τύπου στο ίδιο 

δείγμα πληθυσμού σε δύο χρονικές στιγμές: (1) ερωτηματολόγιο εισόδου-πριν την 

εκπαιδευτική παρέμβαση (Ιούλιος,  2017) και (2) ερωτηματολόγιο εξόδου-μετά από 

την εκπαιδευτική παρέμβαση (Οκτώβριος, 2017). Μετά τη χρονική στιγμή (1) 

πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος (Αύγουστος, 

2017). Στη μέση της εφαρμογής του προγράμματος (Σεπτέμβριος, 2017) και στο τέλος 

του (Οκτώβριος, 2017) διανεμήθηκε ίδιο δείγμα πληθυσμού το ερωτηματολόγιο 

διαμορφωτικής και απολογιστικής αξιολόγησης αντίστοιχα με ερωτήματα κλειστού 

και ανοικτού τύπου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε διανομή ερωτηματολογίου μετα-

παρακολούθησης (follow-up) και αξιολόγησης του προγράμματος με ερωτήματα 

κλειστού τύπου προς τους συμμετέχοντες (Οκτώβριος, 2017). Όλες οι παραπάνω 

μετρήσεις αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης 

του εξ αποστάσεως προγράμματος για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

 

5.2.Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των παραμέτρων του 

σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης εξ αποστάσεως προγράμματος, το 

οποίο απευθύνεται σε  μη συμμετέχοντες στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

    Οι ειδικοί στόχοι της ερευνητικής εργασίας αφορούν στη διερεύνηση: 

 

• των βασικών παραμέτρων του προγράμματος σύμφωνα με τις απόψεις των 

ενδιαφερόμενων μελών στη φάση της διερεύνησης αναγκών 

 

• των κινήτρων και των εμποδίων συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας  για τους εκπαιδευομένους πριν και μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

 

• των βασικών ικανοτήτων (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων) των 

εκπαιδευομένων πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση 

 

• της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων ως προς την αποτελεσματικότητα  των 

επιμέρους χαρακτηριστικών του προγράμματος στο πλαίσιο αξιολόγησης του  

 

• των προτάσεων των εκπαιδευομένων για τη βελτίωση του προγράμματος 

 

• της συμμετοχής ή μη των εκπαιδευομένων στη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας  μετά από έναν μήνα από τη λήξη του προγράμματος. 
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5.3.Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

• Ποιες βασικές παράμετροι του προγράμματος αναδείχθηκαν κατά τη 

διερεύνηση αναγκών; 

 

• Περιορίστηκαν τα καταστασιακά, θεσμικά και προδιαθετικά εμπόδια 

συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση; 

 

• Ενισχύθηκαν συνολικά τα κίνητρα συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση; 

 

• Ενδυναμώθηκαν οι βασικές ικανότητες (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, 

στάσεων) των εκπαιδευομένων μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση; 

 

• Πόσο ικανοποιημένοι ως προς την αποτελεσματικότητα των επιμέρους 

χαρακτηριστικών του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι; 

 

• Ποιες είναι οι προτάσεις των εκπαιδευομένων για τη βελτίωση του 

προγράμματος; 

 

• Πόσο κινητοποιήθηκε ή όχι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας μετά από έναν μήνα από την εκπαιδευτική παρέμβαση; 

 

5.4. Δείγμα 

     Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν δύο διαφορετικά δείγματα. Το πρώτο δείγμα 

(α) που εξετάστηκε περιλαμβάνει τα ενδιαφερόμενα μέλη που δραστηριοποιούνται 

στον Τομέα της Νεολαίας, τα οποία κλήθηκαν να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους 

στην άρτια διαμόρφωση των βασικών παραγόντων του προγράμματος κατά τη φάση 

της διερεύνησης αναγκών. Δεύτερο δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευόμενοι του προγράμματος, οι οποίοι συνέβαλαν με τις απαντήσεις τους στον 

σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος. 

     Πρώτο δείγμα (Πίνακας 1) της έρευνας αποτέλεσαν 36 υποκείμενα, 16 άνδρες 

(44%) και 20 γυναίκες (55,6%). Στο σύνολο των υποκειμένων παρατηρήθηκαν 18 

(50%) που  είχαν ηλικία 18-28 ετών, 10 (27,8%) με ηλικία 29-39 ετών, 8 (22,2%) 

ηλικίας 40-50 ετών και κανένα υποκείμενο ηλικίας 51 ετών και άνω. Ως προς την 

ιδιότητα δράσης τους παρατηρήθηκαν 18 υποκείμενα (36,2%) που αποτελούν 

υπάλληλοι κάποιου φορέα Νεολαίας, 14 (38,8%) υποκείμενα που αποτελούν 

διοργανωτές / εκπαιδευτές/σύμβουλοι Νεολαίας/άτομα που εργάζονται με/για νέους 

(youth worker) και τέλος 9 (25%) συμμετέχοντες σε δράσεις Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας. Ως προς την εμπειρία σε προγράμματα Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας 16 (44,4%) υποκείμενα δήλωσαν πως έχουν συμμετάσχει σε 
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1-5 προγράμματα, 11(30,6%) σε 6-11 προγράμματα και 9 (25%) σε 12 και άνω. Δεν 

παρατηρήθηκε κανένα υποκείμενο χωρίς εμπειρία. Τέλος, αναφορικά με την 

προηγούμενη εμπειρία παρακολούθησης εξ αποστάσεως προγραμμάτων 30 (83,3%) 

υποκείμενα δήλωσαν «Ναι» και  6(16,7%) δήλωσαν «Όχι». 

Στοιχείο Ν % 

Φύλο 

Άνδρας 

 

Γυναίκα 

 

16 

 

20 

 

44,4 

 

55,6 

Ηλικία 

18-28 ετών 

 

29-39ετών 

 

40-50 ετών 

 

51 ετών και άνω 

 

18 

 

10 

 

8 

 

0 

 

50 

 

27,8 

 

22,2 

 

0 

Ιδιότητα 

Υπάλληλος φορέα Νεολαίας 

 

Διοργανωτής/Εκπαιδευτής/Σύμβουλος Νεολαίας/Άτομο που 

εργάζεται με/για νέους (youth worker) 

 

Συμμετέχων/ Συμμετέχουσα σε δράσεις Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας 

 

13 

 

14 

 

 

 

9 

 

36,2 

 

38,8 

 

 

 

25 

Εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα Μ.Κ.Ν. 

0 

 

1-5 

 

6-11 

 

12 και άνω 

 

0 

 

16 

 

11 

 

9 

 

0 

 

44,4 

 

30,6 

 

25 

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως προγράμματος 

Ναι 

 

Όχι 

 

30 

 

6 

 

83,3 

 

16,7 

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία δείγματος ενδιαφερομένων μελών 

 

      Ο αριθμός των υποκειμένων δευτέρου δείγματος (Πίνακας 2) που συμμετείχαν στο 

εξ αποστάσεως πρόγραμμα είναι 20, 10 άνδρες και 10 γυναίκες ηλικίας 18-30 ετών 

(μέση ηλικία 24,3 ετών). Τα υποκείμενα δεν είχαν συμμετάσχει σε σχέδια Μαθησιακής 

Κινητικότητας μέχρι τη διεξαγωγή της έρευνας. Ως προς τον τόπο διαμονής τα 
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υποκείμενα διαμένουν 3 στην Κατερίνη, 3 στις Σέρρες, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 

Χαλκιδική, 2 στην Κρήτη, 1 στη Δράμα, 2 στην Εύβοια, 1 στην  Κοζάνη, 1 στην 

Κομοτηνή, 2 στην Αθήνα. Ως προς την ιδιότητά τους τα υποκείμενα ήταν 9 

εργαζόμενοι/ες, 2 άνεργοι/ες, 9 φοιτητές/τριες. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

συμμετείχαν 1 για Δευτεροβάθμια, 3 για Μεταδευτεροβάθμια, 11 για Τριτοβάθμια, 4 

για Μεταπτυχιακό, 1 για Διδακτορικό. Ως προς την προηγούμενη παρακολούθηση εξ 

αποστάσεως προγράμματος 14 υποκείμενα απάντησαν «Ναι» και 6 απάντησαν «Όχι». 

Τέλος, ως προς την ύπαρξη ειδικών αναγκών (ΑμεΑ) 2 υποκείμενα δήλωσαν «Ναι» 

και 18 «Όχι». 

Στοιχείο  Δεδομένα 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

10 

10  

Ηλικία 

(18-30 ετών) 

 

Μ.Τ.: 24,3ετών 

Τόπος διαμονής 

Κατερίνη 

Σέρρες 

Θεσσαλονίκη 

Χαλκιδική  

Κρήτη 

Δράμα 

Εύβοια 

Κοζάνη 

Κομοτηνή 

Αθήνα 

 

3 

3 

3  

2  

2  

1  

2  

1  

1  

2  

Ιδιότητα 

Εργαζόμενοι/ες 

Ανεργοι/ες 

Φοιτητές/τριες 

 

9 

2 

9  

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Δευτεροβάθμια 

Μεταδευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμια 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

 

1  

3  

11  

4  

1  

Προηγούμενη παρακολούθηση εξ αποστάσεως 

προγράμματος 

Ναι 

Όχι 

 

 

14 

 6 

Α.μεΑ. 

Ναι 

Όχι 

 

2 

18 
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Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 

5.5. Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων 

      Στην παρούσα έρευνα ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης χρησιμοποιήθηκαν 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(σε φόρμα Google) στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους, καθώς και στα 

ενδιαφερόμενα μέλη (άτομα, φορείς και οργανώσεις). Περιλαμβάνονται ερωτήματα 

δημογραφικών στοιχείων και αυτό-αντίληψης/αυτό-αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο 

ως ερευνητικό εργαλείο  θεωρείται η πιο διαδεδομένη τεχνική συλλογής δεδομένων 

για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Μαυρογιώργος, 2006). Ο Kirkpatrick 

(1998: 25) αναφέρει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν το 

ερωτηματολόγιο, διότι αυτό αποτελεί την πιο εύκολη και αποδοτική μέθοδο για τη 

συλλογή δεδομένων αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την ανταπόκριση 

των συμμετεχόντων σε αυτό. 

     Πρώτο ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

διερεύνησης αναγκών (Παράρτημα 1.1.), το οποίο διανεμήθηκε σε ενδιαφερόμενα 

μέλη (άτομα, φορείς και οργανώσεις) που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της 

Νεολαίας στην Ελλάδα (Πίνακας 1). Το εργαλείο περιλαμβάνει στο πρώτο του μέρος 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων και στο δεύτερο του μέρος δέκα ερωτήματα 

πολλαπλών επιλογών σχετικά τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος 

(περιεχόμενο, εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, 

επικοινωνία, διάρκεια, πιστοποίηση, κόστος και αξιολόγηση). Η χρονική διάρκεια 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων κυμάνθηκε μεταξύ 5-10 λεπτών. 

      Το δεύτερο εργαλείο έρευνας είναι το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εισόδου και 

εξόδου στο πρόγραμμα (Παράρτημα 1.2.) διανεμήθηκε στους εκπαιδευόμενους 

(Πίνακας 2) πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη 

και περιλαμβάνει κλειστά ερωτήματα αυτό-αντίληψης με  πενταβάθμια τακτική 

κλίμακα τύπου Likert (1«Διαφωνώ»,2 «Μάλλον διαφωνώ», 3«Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ», 4«Μάλλον συμφωνώ», 5«Συμφωνώ»). Το ερωτηματολόγιο εισόδου 

αξιοποιήθηκε στη φάση της διερεύνησης αναγκών και το ερωτηματολόγιο εξόδου 

αποτέλεσε μέρος της αξιολόγησης του προγράμματος. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευόμενων (ψευδώνυμο, ηλικία, φύλο, τόπος 

διαμονής, εκπαιδευτικό επίπεδο, ιδιότητα, προηγούμενη παρακολούθηση εξ 

αποστάσεως προγραμμάτων, ΑμεΑ). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ερωτήματα 

σχετικά με τους λόγους/εμπόδια μη συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας, τα οποία χωρίζονται σε καταστασιακά (ερωτήσεις 1-5), θεσμικά (ερωτήσεις 

6-12) και προδιαθετικά (ερωτήσεις 13-16) εμπόδια . Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει επτά 

ερωτήματα για τους λόγους-κίνητρα συμμετοχής (ερωτήσεις 1-7) στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας. Τέλος, το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει 33 ερωτήματα 

αυτοαξιολόγησης αναφορικά με τις βασικές ικανότητες των συμμετεχόντων σε 

επίπεδο γνώσεων (12 ερωτήματα), δεξιοτήτων (13 ερωτήματα) και στάσεων (8 

ερωτήματα). Η χρονική διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων κυμάνθηκε 

μεταξύ 15-20 λεπτών. 
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     Κατά τη δόμηση του ερωτηματολογίου της έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια, 

ώστε η επιλογή και κατηγοριοποίηση των λόγων/κινήτρων και των εμποδίων 

συμμετοχής να ανταποκρίνεται: α) στις τυπολογίες της διεθνούς βιβλιογραφίας, ώστε 

να παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης (με την κατάλληλη όμως προσαρμογή, ώστε να 

έχουν νόημα για την ελληνική κοινωνία) και β) στη στόχευση της παρούσας έρευνας 

ως προς τον πληθυσμό (η έρευνα απευθύνεται σε εργαζόμενους, φοιτητές και άνεργους 

18-30 ετών). Συγκεκριμένα ως προς τα εμπόδια συμμετοχής αξιοποιήθηκε η τυπολογία 

των 22 παραγόντων/εμποδίων  συμμετοχής των ενηλίκων της Cross και 

πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των παραγόντων σε καταστασιακά, θεσμικά και 

προδιαθετικά εμπόδια, όπως περιλαμβάνονται σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια 

διεθνώς, αλλά και στην ελληνική έρευνα του Καραλή (2013) για τα «Κίνητρα και 

εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Διά Βίου Εκπαίδευση» για χάρη του 

Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.  Το ερωτηματολόγιο της  ίδιας έρευνας (ο.π.) καθώς 

και η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής EPS (Educational Participation Scale) του 

Boshier αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των παραγόντων/κινήτρων των ατόμων για 

συμμετοχή στη μάθηση. Τέλος, ως προς τον σχεδιασμό του μέρους του 

ερωτηματολογίου που εξετάζει τις βασικές ικανότητες (σε επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων) λήφθηκαν υπόψη ο διαχωρισμός των οκτώ ικανοτήτων-

κλειδιών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαραίτητες  για τη Δια Βίου Μάθηση, 

αλλά και οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος στη φάση του σχεδιασμού του. 

   To τρίτο ερευνητικό εργαλείο είναι το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο διαμορφωτικής 

και απολογιστικής αξιολόγησης (Παράρτημα 1.3).Περιλαμβάνει 12 ερωτήματα 

κλειστού τύπου με πενταβάθμια τακτική κλίμακα τύπου Likert (1«Καθόλου», 

2«Λίγο», 3«Ούτε λίγο ούτε πολύ», 4«Πολύ», 5«Πάρα πολύ») σχετικά με τα βασικά 

χαρακτηριστικά-παραμέτρους του προγράμματος και 1 ερώτημα ανοιχτού τύπου για 

τις προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο διαμορφωτικής 

αξιολόγησης διανεμήθηκε στη μέση του προγράμματος (μετά την επιτυχή 

παρακολούθηση των τριών πρώτων θεματικών ενοτήτων) και το ερωτηματολόγιο 

απολογιστικής αξιολόγησης στο τέλος του. Η χρονική διάρκεια συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων κυμάνθηκε μεταξύ 5-10 λεπτών. 

   Τέταρτο εργαλείο, τέλος,  της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο 

μετα-παρακολούθησης (follow-up), το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους έναν μήνα μετά από τη λήξη του προγράμματος. 

Αποτελείται από 8 ερωτήματα κλειστού τύπου και οι απαντήσεις δίνονται σε 

πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1«Καθόλου», 2«Λίγο», 3«Ούτε λίγο ούτε πολύ», 

4«Πολύ», 5«Πάρα πολύ»). Τα ερωτήματα αφορούν στα αποτελέσματα του 

προγράμματος στη ζωή των συμμετεχόντων έναν μήνα μετά τη λήξη του 

προγράμματος. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι ερωτήθηκαν σχετικά με την 

αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, την επιπρόσθετη διερεύνηση του τομέα 

Νεολαίας, τη συνεργασία τους ως εθελοντές με οργανισμό Νεολαίας, την ετοιμότητα 

συμμετοχής τους σε προγράμματα Νεολαίας, την αίτηση συμμετοχής του σε κάποιο 

πρόγραμμα, τη διάδοση της εμπειρίας τους, την αξιοποίηση ευκαιριών δια βίου 
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μάθησης και τη μελλοντική συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας. 

 

5.6.Μετρήσεις 

     Τα ερευνητικά εργαλεία συνέλεξαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Τα ποσοτικά 

δεδομένα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου στο πρόγραμμα 

καθώς και από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των βασικών χαρακτηριστικών του 

προγράμματος. Τα ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του Στατιστικού 

Πακέτου SPSS 23.0 για τις Κοινωνικές Επιστήμες και συγκεκριμένα ακολουθήθηκαν 

μέθοδοι ανάλυσης αποτελεσμάτων της Περιγραφικής (μέση τιμή) και Επαγωγικής 

Στατιστικής (αμφίπλευρο t-test εξαρτημένων δειγμάτων). 

    Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από το ανοικτό ερώτημα για τις προτάσεις 

βελτίωσης στο πλαίσιο της διαμορφωτικής και απολογιστικής αξιολόγησης 

αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ποιοτικής θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου έχει οριστεί, ως «μια ερευνητική μέθοδος για την 

υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου των στοιχείων κειμένων, μέσω της 

συστηματικής διαδικασίας ταξινόμησης και αναγνώρισης παρόμοιων θεμάτων ή 

μοτίβων λόγου» Σύμφωνα με τον B. Berelson (1952), η ανάλυση περιεχομένου είναι: 

«μια τεχνική έρευνας που εφαρμόζεται για να επιτευχθεί η αντικειμενική, 

συστηματική και ποσοτική περιγραφή του εμφανούς περιεχομένου των 

επικοινωνιών με τελικό στόχο την ερμηνεία τους»  

Με την ανάλυση περιεχομένου επιτυγχάνεται η μετατροπή του ποιοτικού υλικού σε 

ποσοτικό και μετρήσιμο. Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να είναι ποιοτικού ή 

ποσοτικού τύπου. Στην ποσοτική ανάλυση ενδιαφέρει πόσο συχνά εμφανίζεται η 

ενότητα ανάλυσης, ενώ στην ποιοτική ανάλυση ενδιαφέρει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει 

κάποιο χαρακτηριστικό. Διακρίνονται τρία είδη αναλύσεων : α) λεξιλογική ανάλυση, 

β) φραστική ανάλυση  και γ) θεματική ανάλυση. Σύμφωνα με Λαμπίρη-Δημάκη (1990) 

ο ερευνητής καλείται να αναλύσει τη δήλωση του ερωτώμενου εντοπίζοντας 

συμβολικές ενότητες εννοιών και τα διάφορες θεματικές που περιέχονται σε αυτή. 

 

6.Αποτελέσματα 

        Στην παρούσα εργασία η ανάλυση  των ερωτηματολογίων των ενδιαφερόμενων 

μελών κατά τη φάση της διερεύνησης αναγκών και παραμέτρων του προγράμματος 

ακολούθησε τις μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες  συχνότητας (%). 

        Για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν σε εμπόδια, κίνητρα και 

βασικές ικανότητες των υποκειμένων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t εξαρτημένων 

δειγμάτων (paired samples t-test) σύμφωνα με τη παραμετρική Επαγωγική Στατιστική  

που ελέγχει τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών των μέσων όρων ενός 

δείγματος σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, συγκεκριμένα πριν και μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση (2 tailed samples). Ως δείκτης επιπέδου σημαντικότητας p 

θεωρήθηκε το 0,05 (5%). Αν η τιμή p που θα προκύψει είναι μικρότερη ή ίση από το 

καθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας, τότε απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση και 
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θεωρούμε ότι υπάρχει «στατιστικώς σημαντική διαφορά» 

(statistically significantdifference) μεταξύ των μέσων όρων.  

     Για την ανάλυση της διαμορφωτικής και απολογιστικής αξιολόγησης των βασικών 

παραμέτρων του προγράμματος από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιήθηκαν οι 

μέθοδοι της Περιγραφικής Στατιστικής. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έλεγχος 

ελάχιστης και μέγιστης τιμής, μέσου όρου και τυπικής απόκλισης για τις 12 

παραμέτρους του προγράμματος κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του. Ο ίδιος 

έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δεδομένα της μετα-παρακολούθησης (follow-up) 

του προγράμματος ως ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του. 

    Αναφορικά με τις προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος από τους συμμετέχοντες 

στο πλαίσιο της απολογιστικής αξιολόγησής χρησιμοποιήθηκε η Ποιοτική Ανάλυση 

Περιεχομένου. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι προτάσεις των υποκειμένων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τις βασικές παραμέτρους του 

προγράμματος. 

 

 6.1.Διερεύνηση αναγκών και παράμετροι του προγράμματος 

      Η διερεύνηση των παραμέτρων του προγράμματος (συχνότητα %, Πίνακας 3) 

σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μελών (ατόμων, φορέων και 

οργανισμών) ως προς το περιεχόμενο ανέδειξε ως απόλυτα απαραίτητη τη θεματική 

«Erasmus+, Τομέας Νεολαίας» (100%) και αμέσως πιο σημαντική  τη θεματική «8 

δεξιότητες-κλειδιά και Youthpass»(91,9%). Ακολουθούν οι θεματικές : «Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας (γενικά)» (74,4%), «Δια Βίου Μάθηση 

στην Ελλάδα» (50%), «Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση»(47,4%) και «Πηγές 

πληροφόρησης» (36.3%). 

      Αναφορικά με τη μέθοδο παρακολούθησης ο μεικτός τρόπος αναδείχθηκε ο 

καταλληλότερος (69,4%). Ακολουθούν η σύγχρονη μέθοδος με δομημένο 

χρονοδιάγραμμα(16,7%) και η ασύγχρονη (13,9%). 

     Ως προς τις εκπαιδευτικές μέθοδοι ο Καταιγισμός ιδεών και Συζήτηση (69,4%) 

κρίθηκε πιο κατάλληλη και επίσης σημαντικές θεωρήθηκαν η Προσομοίωση-Επίδειξη( 

66,7%), τα Ανοικτά ερωτήματα-ασκήσεις(63,9%) και η Εμπλουτισμένη παρουσίαση 

(61,1%). Τέλος, ακολουθούν οι Ομαδικές εργασίες (47,2%), οι Μελέτες 

περίπτωσης(38.9%), και το Παιχνίδι (30,6%). 

    Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά μέσα του προγράμματος κυρίαρχη είναι η πρόταση 

για αξιοποίηση Βίντεο (94,4%) και Ιστοτόπων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

(86,1%). Αμέσως πιο σημαντικά μέσα θεωρούνται οι Εικόνες (77,8%), το Κείμενο 

(72,2%), ενώ τελευταία είναι ο Ήχος (27,8%) και οι Κάρτες (11,1%). 

     Ως προς τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης(94,5%) και ο Χώρος συζήτησης μέσα στην πλατφόρμα(75%) 

αναδείχθηκαν ως καταλληλότερα. Λιγότερο κατάλληλα κρίθηκαν το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο(19,4%) και η Τηλεφωνική επικοινωνία(2,8%). 

    Σχετικά με τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας κρίθηκε απαραίτητη η 

ύπαρξη του Χώρου ελεύθερης συζήτησης(83,3%), του Προσωπικού προφίλ και 

Εικονιδίου χαρακτήρα(77,8%), τα Παράσημα/Επιβραβεύσεις (69,4%) και η Μπάρα 
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προόδου (61,1%). Τέλος, μικρότερης σημασίας φαίνεται να αποτέλεσαν  ο Βοηθός 

αφηγητής (19,4%) και η Επιλογή θέματος και γραμματοσειράς(13,9%). 

    Αναφορικά με τους τρόπους αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων ως καταλληλότεροι 

αναδείχθηκαν: τα Μικρά ερωτήματα και εργασίες κατά τη διάρκεια των θεματικών 

ενοτήτων (72,2%) και το Τεστ στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας (63,9%). 

Ακολουθούν οι Ομαδικές εργασίες (33,3%) και το Τελικό τεστ σε όλες τις ενότητες 

(11,1%). Τέλος, προτάθηκε σε πολύ μικρό ποσοστό η απουσία αξιολόγησης(5,6%). 

    Ως προς την προτεινόμενη συνολική διάρκεια του εξ αποστάσεως προγράμματος τ 

οι 50 ώρες παρακολούθησης  και οι 50-100 ώρες έλαβαν το ίδιο ποσοστό (50%).  Η 

πρόταση για 100-200 ώρες παρακολούθησης έλαβε πολύ μικρό ποσοστό(5,6%). 

   Όσον αφορά την παράμετρο της Πιστοποίησης της παρακολούθησης του 

προγράμματος από τους συμμετέχοντες επικράτησε η επιλογή της Βεβαίωσης 

παρακολούθησης (77,8%) και ακολούθησε το Πιστοποιητικό(52,8%). Προτιμήθηκαν 

αρκετά τα Παράσημα-Επιβραβεύσεις (44,44%), ενώ ένα μικρό ποσοστό πρότεινε την 

έλλειψη πιστοποίησης (2,8%). 

   Τέλος, αναφορικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση του προγράμματος κρίθηκε ως 

πιο κατάλληλο πλαίσιο αυτό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων(80,6%).  Μικρά 

ποσοστά προτίμησης έλαβαν η περίπτωση ενός Δημόσιου φορέα( 16,7%) και κάποιος 

Ιδιωτικός φορέας (2,7%). 

 Ν % 

Περιεχόμενο 

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας (γενικά) 

 

Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα 

 

Erasmus+, Τομέας Νεολαίας 

 

8 δεξιότητες-κλειδιά και Youthpass 

 

Πηγές πληροφόρησης 

 

17 

 

29 

 

18 

 

36 

 

33 

 

13 

 

47,4 

 

74,4 

 

50 

 

100 

 

91,9 

 

36,3 

Μέθοδος παρακολούθησης 

Σύγχρονη με δομημένο χρονοδιάγραμμα 

 

Ασύγχρονη με ελεύθερο χρονοδιάγραμμα 

 

Μεικτή 

 

6 

 

5 

 

25 

 

16,7 

 

13,9 

 

69,4 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι 

Εμπλουτισμένη παρουσίαση 

 

Προσομοίωση και Επίδειξη 

 

 

22 

 

24 

 

 

61,1 

 

66,7 
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Παιχνίδι 

 

Καταιγισμός ιδεών και Συζήτηση 

 

Μελέτες περίπτωσης 

 

Ανοικτά ερωτήματα-ασκήσεις 

 

Ομαδικές εργασίες 

11 

 

25 

 

14 

 

23 

 

17 

30,6 

 

69,4 

 

38,9 

 

63,9 

 

47,2 

Εκπαιδευτικά μέσα 

Κείμενο 

 

Εικόνες 

 

Ήχος 

 

Βίντεο 

 

Κάρτες 

 

Ιστότοποι και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

26 

 

28 

 

10 

 

34 

 

4 

 

31 

 

72,2 

 

77,8 

 

27,8 

 

94,4 

 

11,1 

 

86,1 

Επικοινωνία 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 

Χώρος συζήτησης μέσα στην πλατφόρμα 

 

Τηλεφωνική επικοινωνία 

 

34 

 

7 

 

27 

 

1 

 

94,5 

 

19,4 

 

75 

 

2,8 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Προσωπικό προφίλ και εικονίδιο χαρακτήρα 

 

Μπάρα προόδου 

 

Επιλογή θέματος και γραμματοσειράς 

 

Παράσημα/Επιβραβεύσεις 

 

Βοηθός αφηγητής 

 

Χώρος ελεύθερης συζήτησης 

 

28 

 

22 

 

5 

 

25 

 

7 

 

30 

 

77,8 

 

61,1 

 

13,9 

 

69,4 

 

19,4 

 

83,3 

Αξιολόγηση συμμετεχόντων  
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Μικρά ερωτήματα και εργασίες κατά τη διάρκεια των θεματικών 

ενοτήτων 

 

Ομαδικές εργασίες 

 

Τεστ στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας 

 

Τελικό τεστ σε όλες τις ενότητες 

 

Χωρίς αξιολόγηση 

26 

 

12 

 

23 

 

4 

 

2 

72,2 

 

33,3 

 

63,9 

 

11,1 

 

5,6 

Διάρκεια 

έως 50 ώρες 

 

50-100 ώρες 

 

100-200 ώρες 

 

17 

 

17 

 

2 

 

47,2 

 

47,2 

 

5,6 

Πιστοποίηση 

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 

 

Βεβαίωσης παρακολούθησης 

 

Χωρίς πιστοποίηση 

 

Παράσημα/Επιβραβεύσεις 

 

19 

 

28 

 

1 

 

16 

 

52,8 

 

77,8 

 

2,8 

 

44,4 

Χρηματοδότηση προγράμματος 

Ιδιωτικός φορέας (δίδακτρα παρακολούθησης) 

 

Δημόσιος φορέας(Υπουργείο, Πανεπιστήμιο και λοιποί) 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

1 

 

6 

 

29 

 

2,7 

 

16,7 

 

80,6 

Πίνακας 3: Διερεύνηση αναγκών και παράμετροι του προγράμματος. 

 

 

6.2.Κίνητρα, εμπόδια και βασικές ικανότητες συμμετεχόντων 

    Για την ποσοτική ανάλυση των κινήτρων, εμποδίων και βασικών ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων  αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα του ερωτηματολογίου εισόδου και 

εξόδου του προγράμματος το οποίο βασίζεται σε πενταβάθμια τακτική κλίμακα τύπου 

Likert (1«Διαφωνώ», 2«Μάλλον διαφωνώ», 3«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 

4«Μάλλον συμφωνώ», 5«Συμφωνώ»). Συγκεκριμένα οι μετρήσεις διενεργήθηκαν με 

βάση τα συνολικά σκορ των καταστασιακών εμποδίων, των θεσμικών εμποδίων, των 

προδιαθετικών εμποδίων, των κινήτρων, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

στάσεων πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. 

 

      Τα αποτελέσματα του t-τεστ για τα καταστασιακά (άθροισμα 5 παραγόντων, 
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Πίνακας 4) συμμετοχής έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον αριθμό των 

βημάτων Ν=20, t = 7,81, p=0,013 , με τη χρήση στόχων από (ΚΕ1) πριν την 

εκπαιδευτική παρέμβαση (M. Τ. =10,15 και Τ.Α. =2,39) σε (ΚΕ2) μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ.=8,60 και Τ.Α=2,30). Συγκεκριμένα, παρατηρείται 

σημαντική μείωση μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση στο άθροισμα των 5 

παραγόντων που αποτελούν τα καταστασιακά εμπόδια: 1.Έλλειψη χρόνου λόγω 

φροντίδας παιδιών ή συγγενικών προσώπων, 2.Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών 

υποχρεώσεων, 3.Έλλειψη χρόνου λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, 4.Έλλειψη 

χρόνου λόγω άλλων ασχολιών, 5.Αρνητική τοποθέτηση της οικογένειας ή των φίλων 

μου. 

 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(ΚΕ1) 

Καταστασιακά εμπόδια πριν 

20 10,15 2,39   

(ΚΕ2) 

Καταστασιακά εμπόδια μετά 

20 8,60 2,30   

(ΚΕ1-ΚΕ2) 20 1,55 0,88 7,815 0,013 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. καταστασιακών εμποδίων πριν και μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση 

    Ακολούθως τα θεσμικά εμπόδια συμμετοχής (άθροισμα 7 παραγόντων, Πίνακας 5)  

παρουσιάζουν σημαντική στατιστική διαφορά, καθώς Ν=20, t = 23,85 , p=0,021 από 

(ΘΕ1) πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση (M. Τ. =28,3 και Τ.Α =2,17) σε (ΘΕ2) μετά 

την εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ=16,2 και Τ.Α=2,93). Τα θεσμικά εμπόδια φαίνεται 

να έχουν μειωθεί συνολικά μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση και συνίστανται από 7 

παράγοντες: 1.Κόστος συμμετοχής, 2. Η συμμετοχή μου δεν παίζει κανένα ρόλο στην 

επαγγελματική μου εξέλιξη, 3.Δεν έχω τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για 

τη συμμετοχή και δε θα επιλεγώ, 4.Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τις 

δράσεις Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας, 5.Δε δίνεται βεβαίωση / πιστοποιητικό 

συμμετοχής, 6.Η συμμετοχή μου δεν παίζει κανέναν ρόλο στην εκπαιδευτική 

/ακαδημαϊκή μου πορεία, 7.Δυσκολίες ως προς τον χρόνο και τον τόπο συμμετοχής. 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(ΘΕ1) 

Θεσμικά εμπόδια πριν 

20 28,3 2,17   

(ΘΕ2) 

Θεσμικά εμπόδια μετά 

20 16,2 2,93   

(ΘΕ1-ΘΕ2) 20 12,1 2,26 23,85 0,021 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. θεσμικών εμποδίων πριν και μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση 

    Τέλος, τα προδιαθετικά εμπόδια (άθροισμα 4 παραγόντων, Πίνακας 6) συμμετοχής 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά, καθώς Ν=20, t = 11.67, p=0,011 από 

(ΠΕ1)πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ.=8,2 και Τ.Α =1,93) σε (ΠΕ2) μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ=4,5 και Τ.Α=0,82). Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε 

πως μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση υπήρξε μείωση στο σύνολο των προδιαθετικών 

εμποδίων συμμετοχής για τους 4 παράγοντες:1.Με εμποδίζουν προβλήματα υγείας, 
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2.Αρκετά έχω μάθει έως τώρα, 3.Δε μου αρέσει να συμμετέχω σε τέτοιες μαθησιακές 

διαδικασίες, γιατί μου θυμίζουν το σχολείο, 4.Μπορώ να μάθω με άλλους τρόπους 

αυτά που θα μάθαινα μέσω της συμμετοχής μου στη Μαθησιακή Κινητικότητας 

Νεολαίας. 

 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(ΠΕ1) 

Προδιαθετικά εμπόδια πριν 

20 8,2 1,93   

(ΠΕ2) 

Προδιαθετικά εμπόδια μετά 

20 4,5 0,82   

(ΠΕ1-ΠΕ2) 20 3,7 1,41 11,67 0,011 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. προδιαθετικών εμποδίων πριν και μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση 

   Σχετικά με το σύνολο των κίνητρων συμμετοχής (Πίνακας 7) στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά καθώς Ν=20, t 

= -16,31, p=0,012 από (Κ1) πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ.=25,6 και Τ.Α. 

=1,78) σε (Κ2) μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ.=31,2 και Τ.Α.=1,19). 

Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση υπήρξε 

αύξηση στο σύνολο των κινήτρων συμμετοχής για τους 7 παράγοντες: 

1.Επαγγελματική εξέλιξη (καλύτερη εργασία, μεγαλύτερες απολαβές), 

2.Εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή εξέλιξη (εμπλουτισμός γνώσεων και εμπειριών), 

3.Προσωπική ανάπτυξη (προσωπική ενδυνάμωση), 4.Πιστοποίηση /αναγνώριση της 

μάθησης, 5.Ενδιαφέρον για τη μάθηση (μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα 

και η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή), 6.Προσωπική / οικογενειακή 

ζωή (αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, φυγή από την καθημερινότητα) και 7.Κοινωνική 

συμμετοχή(ενεργός πολίτης, συνάντηση νέων ανθρώπων). 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(Κ1) 

Κίνητρα πριν 

20 25,6 1,78   

(Κ2) 

Κίνητρα μετά 

20 31,2 1,19   

(Κ1-Κ2) 20 -5,6 1,53 -16,31 0,012 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. κινήτρων πριν και μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση. 

    Τα αποτελέσματα του t-τεστ για τις γνώσεις (άθροισμα 12 παραγόντων, Πίνακας 8) 

των υποκειμένων έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά, καθώς  Ν=20, t = - 9,59, 

p=0,011 με τη χρήση στόχων από (Γ1) πριν την εκπαιδευτική παρέμβαση (M. Τ. 

=33,75 και Τ.Α. =5,85) σε (Γ2) μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση (M.Τ.=50,55 και 

Τ.Α=7,57). Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική αύξηση μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση στο σύνολο των 12 παραγόντων που αποτελούν τις γνώσεις: 

1.προσδιορίζω τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας και το Erasmus+, 2.κατανοώ 

βασικά χαρακτηριστικά του Erasmus+ και της Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας, 

3.μεταφράζω λέξεις από και προς ξένη γλώσσα, 4.προσδιορίζω τα θετικά 

χαρακτηριστικά της πολυγλωσσίας και της γλωσσομάθειας, 5. .αναγνωρίζω τις 
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διαφορές μεταξύ Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας, 6.προσδιορίζω 

φυσικά και χημικά φαινόμενα , καθώς και τεχνολογικά επιτεύγματα, 7.προσδιορίζω 

την ψηφιακή ικανότητα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την εξ αποστάσεως 

μάθηση, 8.προσδιορίζω τη μεταγνωστική ικανότητα, 9.αναγνωρίζω τα μαθησιακά μου 

κίνητρα και εμπόδια, 10.προσδιορίζω τις έννοιες του πολίτη, της ιδιότητα του 

Ευρωπαίου πολίτη και του κοινωνικού προβλήματος, 11.προσδιορίζω τις έννοιες της 

πρωτοβουλίας, επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής ιδέας, 12.προσδιορίζω τις 

έννοιες του πολιτισμού/κουλτούρας, πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας. 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(Γ1) 

Γνώσεις πριν 

20 33,75 5,85   

(Γ2) 

Γνώσεις μετά 

20 50,55 7,57   

(Γ1-Γ2) 20 -16,80 7,83 -9,59 0,011 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. γνώσεων πριν και μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

   Σχετικά με το σύνολο των δεξιοτήτων (Πίνακας 9) παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά καθώς Ν=20, t = -19,23, p=0,015 από (Δ1) πριν την εκπαιδευτική 

παρέμβαση (M.Τ.=38,65 και Τ.Α. =6,54) σε (Δ2) μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση 

(M.Τ.=59,95 και Τ.Α.=4,04). Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση υπήρξε αύξηση στο σύνολο των δεξιοτήτων των 

υποκειμένων για τους 13 παράγοντες: 1. συζητώ στην ελληνική γλώσσα τις βασικές 

δράσεις του Erasmus+, 2.αξιολογώ στην ελληνική γλώσσα το Erasmus+ και το 

Youthpass, 3.χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πηγές και μέσα, 4.χειρίζομαι πλατφόρμα εξ 

αποστάσεως εκμάθησης ξένης γλώσσας ή άλλων θεματικών, 5.υπολογίζω απόσταση, 

κόστος, χρονική διάρκεια και πλήθος, 6.χειρίζομαι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

7.δημιουργώ ψηφιακό υλικό, 8.διακρίνω το μαθησιακό μου στυλ και νοημοσύνη, 

9.οργανώνω τη μαθησιακή μου στρατηγική, 10.συνεργάζομαι με άτομα μέσα σε 

διαδικτυακές ομάδες, 11.διαχειρίζομαι ως ενεργός εθελοντής προβλήματα και λύσεις 

μέσα σε μία κοινωνία 12.να οργανώνω αρχικό πλάνο εκδήλωσης ως εθελοντής και 

επιχειρηματικής ιδέας ως μέλος επιχειρηματικής ομάδας, 13.δημιουργώ υλικό 

παρουσίασης της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού. 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(Δ1) 

Δεξιότητες πριν 

20 38,65 6,54   

(Δ2) 

Δεξιότητες μετά 

20 59,95 4,04   

(Δ1-Δ2) 20 -21,30 4,95 -19,23 0,015 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. δεξιοτήτων πριν και μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

     Αναφορικά με το σύνολο των στάσεων (Πίνακας 10) παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά καθώς Ν=20, t = -16,33 , p=0,013 από (Σ1) πριν την εκπαιδευτική 

παρέμβαση (M.Τ.=25,6 και Τ.Α. =2,82) σε (Σ2) μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση 

(M.Τ.=35,6 και Τ.Α.=1,04). Συγκεκριμένα είναι δυνατό να πούμε πως μετά την 
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εκπαιδευτική παρέμβαση υπήρξε αύξηση στο σύνολο των στάσεων των υποκειμένων 

για τους 8 παράγοντες: 1.νιώθω ενθαρρυμένος να συμμετάσχω στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας, 2.νιώθω ενθαρρυμένος να μάθω ξένες γλώσσες και 

πολιτισμούς, 3.διερωτώμαι για την παρουσία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της 

Χημείας και της Τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή, 4.νιώθω ενθαρρυμένος να 

ενισχύσω την ψηφιακή μου ικανότητα, 5.νιώθω ενθαρρυμένος να συμμετέχω σε 

δραστηριότητες δια βίου μάθησης και να εκτιμώ τα οφέλη της, 6.νιώθω ενθαρρυμένος 

να δράσω ενεργά ως πολίτης και εθελοντής, 7.νιώθω ενθαρρυμένος να αναλάβω 

πρωτοβουλίες και εθελοντική δράση στον τομέα της Νεολαίας, 8.να εκτιμώ θετικά τη 

διαφορετικότητα και τη διαπολιτισμικότητα. 

 Ν Μ.Τ. T.A. t p 

(Σ1) 

Στάσεις πριν 

20 25,1 2,82   

(Σ2) 

Στάσεις μετά 

20 35,6 1,04   

(Σ1-Σ2) 20 -10,5 2,87 -16,33 0,013 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα σύγκρισης Μ.Τ. κινήτρων πριν και μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

 

6.3. Αξιολόγηση του προγράμματος 

      Για την ποσοτική ανάλυση των δηλώσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων ως 

προς τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα του 

ερωτηματολογίου της διαμορφωτικής και απολογιστικής αξιολόγησης  του 

προγράμματος. Το  ερωτηματολόγιο της διαμορφωτικής και απολογιστικής 

αξιολόγησης περιλαμβάνει 12 ερωτήματα-παραμέτρους  και βασίζεται σε 

πενταβάθμια τακτική κλίμακα τύπου Likert (1«Καθόλου», 2«Λίγο», 3«Ούτε λίγο ούτε 

πολύ», 4«Πολύ», 5«Πάρα πολύ»). Επίσης, τα δεδομένα της μετα-παρακολούθησης 

(follow-up) των αποτελεσμάτων του προγράμματος από τους συμμετέχοντες έναν 

μήνα μετά τη λήξη του συνελέγησαν μέσω ερωτηματολογίου 8 κλειστών ερωτημάτων 

πενταβάθμιας κλίμακας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αξιολόγησής του. 

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής εύρεσης του μέσου 

όρου στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης οι δηλώσεις ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 4 και 5, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 11). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος δηλώνουν 

πολύ ικανοποιημένοι από την εκπαιδεύτρια του προγράμματος (Μ.Τ.:4,62) και από τις 

θεματικές ενότητες (Μ.Τ.4,4) του προγράμματος, οι οποίες φαίνεται να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Στη συνέχεια παρατηρούμε πως οι 

συμμετέχοντες φαίνονται πολύ ικανοποιημένοι ως προς τον τρόπο αξιολόγησής τους 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος (Μ.Τ.:4,43) και ως προς τον μεικτό τρόπο 

παρακολούθησης (Μ.Τ.: 4,36) του προγράμματος (σύγχρονη και ασύγχρονη 

παρακολούθηση). Ακολουθεί ο σημαντικός βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

ως προς τα εκπαιδευτικά μέσα (Μ.Τ.: 4,27) και τις εκπαιδευτικές μεθόδους 

(Μ.Τ.:4,23). Συνεχίζοντας παρατηρούμε πως οι συμμετέχοντες αξιολογούν ως πολύ 

επιτυχημένο τον τρόπο επικοινωνίας (Μ.Τ.: 4,21) μεταξύ τους, αλλά και με τον 
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διευκολυντή, καθώς και τον τρόπο επιβράβευσής (Μ.Τ.: 4,18) της επιτυχημένης 

παρακολούθησης τους με παράσημα. Ακόμη, οι συμμετέχοντες δηλώνουν πολύ 

ικανοποιημένοι αναφορικά με τη συνολική διάρκεια του προγράμματος  (Μ.Τ.: 4,04), 

με τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της  πλατφόρμας (Μ.Τ.: 4,03), καθώς και με τη δομή 

και χρονική διάρκεια του προγράμματος (Μ.Τ.:4,02).Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως 

ο χαμηλότερος μέσος όρος δήλωσης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

σημειώθηκε αναφορικά με την πλοήγηση στην πλατφόρμα (Μ.Τ.:3,62) και 

τοποθετείται μεταξύ 3«ούτε λίγο ούτε πολύ» και 4 «πολύ». 

 Ν Ελαχ.Τιμή Μέγ.Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

1.Οι θεματικές ενότητες 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 

και στις ανάγκες μου ως προς τη 

Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας. 

20 4 5 4,4 0,53 

2. Θεωρώ τη δομή και τη χρονική 

διάρκεια ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος 

κατάλληλες. 

20 4 5 4,02 0,41 

3. Ο μεικτός τρόπος 

παρακολούθησης(ασύγχρονος και 

σύγχρονος) ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες και στις προσδοκίες μου. 

20 3 5 4,36 0,44 

4. Θεωρώ κατάλληλες τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

20 4 5 4,23 0,51 

5. Θεωρώ κατάλληλα τα 

εκπαιδευτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

20 3 5 4,27 0,55 

6. Θεωρώ επιτυχημένο τον τρόπο 

επικοινωνίας με τον διευκολυντή 

και με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες μου. 

20 4 5 4,21 0,57 

7. Θεωρώ την πλατφόρμα και την 

πλοήγηση σε αυτήν κατάλληλες. 

20 3 5 3,42 0,64 
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8. Θεωρώ τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 

της πλατφόρμας κατάλληλα. 

20 

 

3 5 4,03 0,75 

9. Θεωρώ κατάλληλους τους 

τρόπους αξιολόγησης των 

συμμετεχόντων. 

20 4 5 4,43 0,61 

10. Θεωρώ τη συνολική διάρκεια 

σε ώρες του προγράμματος 

κατάλληλη. 

20 4 5 4,04 0,57 

11. Θεωρώ τη βεβαίωση της 

συμμετοχής και τα παράσημα 

κατάλληλους τρόπους 

επιβράβευσης. 

20 3 5 4,18 0,46 

12. Θεωρώ την εκπαιδεύτρια του 

προγράμματος συνεργάσιμη και 

υποστηρικτική. 

20 4 5 4,62 0,37 

Πίνακας 11: Στατιστικοί δείκτες παραμέτρων διαμορφωτικής αξιολόγησης 

     Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δηλώσεων ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων στο πλαίσιο της απολογιστικής αξιολόγησης των επιμέρους 

παραμέτρων του προγράμματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής ο μέσος όρος στο πλαίσιο της απολογιστικής αξιολόγησης για τις 

δηλώσεις ικανοποίησης των συμμετεχόντων κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 4 και 5, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 12).  

 

    Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος δηλώνουν πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι από την εκπαιδεύτρια του προγράμματος (Μ.Τ.:4,72) και από  τον 

μεικτό τρόπο παρακολούθησης(Μ.Τ.: 4,66) του προγράμματος (σύγχρονη και 

ασύγχρονη παρακολούθηση). Στη συνέχεια παρατηρούμε τη μεγάλη ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων ως προς τον τρόπο αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος (Μ.Τ.:4,52) και ως προς τις θεματικές ενότητες (Μ.Τ.4,5) του 

προγράμματος, οι οποίες φαίνεται να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. 

Ακολουθεί ο σημαντικός βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων ως προς τον τρόπο 

επικοινωνίας (Μ.Τ.: 4,41) μεταξύ τους, αλλά και με την εκπαιδεύτρια. Αναφορικά με 

τα εκπαιδευτικά μέσα (Μ.Τ.:4,37) και μεθόδους (Μ.Τ.:4,33). Σημαντική ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων παρατηρείται ως προς τη δομή και  χρονική διάρκεια (Μ.Τ.: 4,14) 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του προγράμματος, καθώς και ως προς τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά της πλατφόρμας (Μ.Τ.:4,16). Συνεχίζοντας παρατηρούμε πως οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι τους ικανοποίησε πολύ ο  τρόπος επιβράβευσής της 

παρακολούθησης(Μ.Τ.:4,1), όπως επίσης και η συνολική διάρκεια του 
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προγράμματος(Μ.Τ.:4,08). Τέλος, παρατηρείται πως ο χαμηλότερος μέσος όρος 

δήλωσης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων σημειώθηκε αναφορικά με την 

πλοήγηση στην πλατφόρμα (Μ.Τ.:3,83) και τοποθετείται μεταξύ 3«ούτε λίγο ούτε 

πολύ» και 4 «πολύ», όπως ακριβώς και στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

 

 Ν Ελαχ.Τιμή Μέγ.Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

1.Οι θεματικές ενότητες 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και 

στις ανάγκες μου ως προς τη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

20 4 5 4,5 0,51 

2. Θεωρώ τη δομή και τη χρονική 

διάρκεια ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος 

κατάλληλες. 

20 4 5 4,14 0,51 

3. Ο μεικτός τρόπος 

παρακολούθησης(ασύγχρονος και 

σύγχρονος) ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες και στις προσδοκίες μου. 

20 3 5 4,66 0,64 

4. Θεωρώ κατάλληλες τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

20 4 5 4,33 0,50 

5. Θεωρώ κατάλληλα τα 

εκπαιδευτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

20 3 5 4,37 0,60 

6. Θεωρώ επιτυχημένο τον τρόπο 

επικοινωνίας με τον διευκολυντή και 

με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

μου. 

20 4 5 4,41 0,47 

7. Θεωρώ την πλατφόρμα και την 

πλοήγηση σε αυτήν κατάλληλες. 

20 3 5 3,83 0,59 

8. Θεωρώ τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 

της πλατφόρμας κατάλληλα. 

20 

 

3 5 4,16 0,73 

9. Θεωρώ κατάλληλους τους 

τρόπους αξιολόγησης των 

συμμετεχόντων. 

20 4 5 4,52 0,51 
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10. Θεωρώ τη συνολική διάρκεια σε 

ώρες του προγράμματος κατάλληλη. 

20 4 5 4,08 0,47 

11. Θεωρώ τη βεβαίωση της 

συμμετοχής και τα παράσημα 

κατάλληλους τρόπους επιβράβευσης. 

20 3 5 4,1 0,56 

12. Θεωρώ την εκπαιδεύτρια του 

προγράμματος συνεργάσιμη και 

υποστηρικτική. 

20 4 5 4,72 0,47 

Πίνακας 12: Στατιστικοί δείκτες παραμέτρων απολογιστικής αξιολόγησης 

     Τέλος, ακολουθούν παρακάτω (Πίνακας 13)  τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής εύρεσης του μέσου όρου (σε κλίμακα 1-5) στο πλαίσιο της μετα-

παρακολούθησης (follow-up) του προγράμματος στην τελική φάση της αξιολόγησης 

του μετά από έναν μήνα από τη λήξη του. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι δήλωσαν 

όλοι πως μετά τη λήξη του προγράμματος αιτήθηκαν συμμετοχής σε προγράμματα 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας (M.T.:5) και ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό νιώθουν 

έτοιμοι/ες να συμμετάσχουν σε αυτά (Μ.Τ. :4,55). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 

φαίνεται να αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

κατέκτησαν στο πρόγραμμα (M.T.: 4,22) και να διέδωσαν πολύ την εμπειρία τους από 

αυτό (Μ.Τ.: 4,02). Ακόμη, εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πως επιδίωξαν αρκετά τη 

συνεργασία ως εθελοντές/τριες με κάποιον οργανισμό Νεολαίας (M.T.: 3,66) , 

διερεύνησαν επιπλέον τις δυνατότητες του τομέα της Νεολαίας (M.T.: 3,43) και 

αξιοποίησαν άλλες ευκαιρίες δια βίου μάθησης μετά το πρόγραμμα(M.T.: 3,38).Τέλος, 

οι μισοί εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πως έγιναν δεκτοί σε κάποιο πρόγραμμα 

Κινητικότητας Νεολαίας (1 για «Όχι» και 5 για «Ναι») και πρόκειται να συμμετάσχουν 

σε αυτό (M.T.:2,5). 

 Ν Ελαχ.Τιμή Μεγ.Τιμή Μ.Τ. Τ.Α. 

1.Αξιοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων 

20 3 5 4,22 0,71 

2.Επιπρόσθετη διερεύνηση τομέα 

Νεολαίας 

20 3 4 3,43 0,55 

3.Συνεργασία ως εθελοντής με 

οργανισμό Νεολαίας 

20 3 5 3,66 0,76 

4.Ετοιμότητα συμμετοχής 20 4 5 4,55 0,41 

5.Αίτηση συμμετοχής 20 5 5 5 0 

6.Διάδοση εμπειρίας 20 3 5 4,02 0,42 

7. Αξιοποίηση ευκαιριών δια βίου 

μάθησης 

20 2 5 3,38 0,81 

8.Μελλοντική συμμετοχή σε 

πρόγραμμα 

20 1 5 2,5 2,2 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα μετα-παρακολούθησης(follow-up) 
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6.4. Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος 

    Στο πλαίσιο της απολογιστικής αξιολόγησης του προγράμματος οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ανοιχτό ερώτημα σχετικά με τις προτάσεις βελτίωσης 

του προγράμματος ως προς τις βασικές παραμέτρους του. Η ποιοτική ανάλυση των 

δηλώσεων των συμμετεχόντων διαμόρφωσε το παρακάτω σύστημα συγκεκριμένων 

κατηγοριών και υποκατηγοριών  των προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος 

(Πίνακας 14). 

Κωδικοί Κατηγορίες και Υποκατηγορίες 

1 Καμία πρόταση 

1.1 Δήλωση ικανοποίησης 

1.2 Διευθέτηση προβλημάτων λόγω εκπαιδεύτριας 

2 Διάρκεια 

2.1 Μεγαλύτερη διάρκεια δραστηριοτήτων 

2.2 Μεγαλύτερη διάρκεια προγράμματος 

3 Πλατφόρμα 

3.1 Βελτίωση διεπαφής 

3.2 Υποστήριξη εφαρμογής κινητών 

3.3 Αλλαγή 

4 Συγχρονικές συναντήσεις 

4.1 Αξιοποίηση Skype 

4.2 Αύξηση συναντήσεων 

4.3 Συνάντηση με έμπειρα άτομα 

5 Θεματικές ενότητες 

5.1 Αύξηση ενοτήτων 

5.2 Εξειδικευμένες θεματικές 

6 Αριθμός συμμετεχόντων 

6.1 Αύξηση αριθμού 

7 Πιστοποίηση 

7.1 Παροχή πιστοποίησης 

8 Εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές 

8.1 Αξιοποίηση και άλλων μέσων 

8.2 Ομαδικές εργασίες 

9 Αξιολόγηση 

9.1 Λάθη στα τεστ 

Πίνακας 14:Σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών προτάσεων βελτίωσης του 

προγράμματος 

    Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως 7 συμμετέχοντες δεν εξέφρασαν κάποια 

πρόταση για βελτίωση του προγράμματος, αλλά δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι από 

αυτό. Συγκεκριμένα 3 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη συνεισφορά της 

εκπαιδεύτριας για την επίλυση προβλημάτων ή δυσκολιών κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. 

- «Όλα καλά, ευχαριστώ για την εμπειρία»(Υ.2). 
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- «Χάρη στην εκπαιδεύτρια λύθηκαν όλα. Κανένα πρόβλημα»(Υ.5). 

-  «Πέρασα απίθανα, ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα»(Υ.6). 

- «Δεν έχω να προτείνω κάτι»(Υ.10). 

- «Με βοήθησε πολύ η εκπαιδεύτρια, γιατί ήταν πάντα εκεί. Δεν έχω να προτείνω 

κάτι άλλο, γιατί πέρασα πολύ καλά»(Υ.11). 

- «Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα»(Υ.15). 

- «Όλα καλά, ήταν πολύ ωραίο το πρόγραμμα και η εκπαιδεύτρια φοβερή»(Υ.18). 

   Στη συνέχεια παρατηρήθηκε πως 3 συμμετέχοντες ανέφεραν ως πρόταση βελτίωσης 

την αύξηση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, αλλά και των επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Θα ήταν καλό να σημειωθεί πως η συνολική διάρκεια 60 ωρών του 

προγράμματος επιλέχθηκε με βάση τον πιλοτικό του χαρακτήρα, αλλά και τα 

αποτελέσματα της διερεύνησης αναγκών του δείγματος (πρόταση έμπειρων ατόμων 

μέσω ερωτηματολογίου). 

- «Θα πρότεινα το πρόγραμμα να διαρκέσει περισσότερες ώρες»(Υ.1). 

- «Χρειάζονται περισσότερες ώρες για το πρόγραμμα»(Υ.17). 

- «Θα ήταν καλό να αυξηθεί ο χρόνος για κάποιες δραστηριότητες, π.χ. πλάνο 

επιχειρηματικής ιδέας»(Υ.19). 

   Ακόμη, 5 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε προτάσεις βελτίωσης που σχετίζονται με 

την πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν δυσκολίες πλοήγησης σε αυτήν, 

σημείωσαν την ανάγκη εφαρμογής που υποστηρίζεται από κινητά και πρότειναν την 

επιλογή άλλης πλατφόρμας. Υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή του 

προγράμματος ως προς τη χρήση της πλατφόρμας, τα οποία είτε οφείλονται στην ίδια 

είτε στην έλλειψη εξοικείωσης των συμμετεχόντων με διαδικτυακές πλατφόρμες, έγινε 

όμως συλλογική προσπάθεια σταδιακά να περιοριστούν.  

- «Η πλατφόρμα με βασάνισε στην αρχή. Οι επιλογές δεν ήταν ξεκάθαρες. Κάπως 

πρέπει να βελτιωθεί»(Υ.1). 

- « Απαραίτητη η καλή εφαρμογή για κινητά»(Υ.9). 

- «Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσω από το κινητό, γιατί η πλατφόρμα δεν 

άνοιγε»(Υ.13). 

- «Θα ήθελα βελτίωση στοιχείων της πλατφόρμας» (Υ.16). 

- «Επιλέξτε άλλη πλατφόρμα»(Υ.19), 

   Επίσης, παρατηρήθηκε πως 2 συμμετέχοντες εξέφρασαν την πρότασής τους για 

απόκτηση πιστοποιητικού μετά την επιτυχημένη παρακολούθηση του προγράμματος. 

Η απόδοση πιστοποιητικού μέσω του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος δεν 

ήταν δυνατή, ωστόσο η πρόταση αυτή είναι σημαντική για τη μελλοντική εξέλιξη του 

προγράμματος. 

- «Θα ήθελα πιστοποιητικό παρακολούθησης»(Υ.1). 

- «Η πρόταση μου είναι να δοθεί πιστοποιητικό στους συμμετέχοντες»(Υ.9) 

Αρκετοί συμμετέχοντες πρότειναν την αύξηση των συγχρονικών συναντήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην αξιοποίηση του Skype και στη συμμετοχή έμπειρων 

ατόμων στις διαδικτυακές συναντήσεις. Οι παρακάτω προτάσεις κρίνονται εξαιρετικά 

σημαντικές για το μέλλον ως προς τη βελτίωση του προγράμματος, καθώς στην 

πιλοτική του αυτή φάση διενεργήθηκαν μόνο τρεις συγχρονικές συναντήσεις μέσα στο 
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περιβάλλον της πλατφόρμας, ώστε να συντονιστούν τρεις διαφορετικές ομαδικές 

εργασίες. 

- «Θα ήταν ωραία αν είχαμε περισσότερες διαδικτυακές συναντήσεις»(Υ.4). 

- «Να κάναμε περισσότερες συναντήσεις»(Υ.7). 

- «Θα ήθελα κι άλλες συναντήσεις»(Υ.12). 

- «Καλό θα ήταν να είχαμε και συναντήσεις μέσω Skype»(Υ.13) 

- «Προσθέστε το Skype»(Υ.19) 

- «Θα μπορούσαν να μας συναντήσουν και να μας μιλήσουν έμπειροι 

άνθρωποι»(Υ.20). 

    Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές δύο συμμετέχοντες προτείνουν 

τον εμπλουτισμό τους αντίστοιχα με podcasts και περισσότερες ομαδικές εργασίες. 

- «Μπορεί να ήταν καλό να βάλετε και podcasts.Εμένα μ’ αρέσουν»(Υ.7) 

- «Προτείνω περισσότερες ομαδικές εργασίες, γιατί όσες κάναμε μου άρεσαν 

πολύ»(Υ.13). 

    Η πιλοτική φάση του προγράμματος δεν επέτρεψε τη συμμετοχή περισσότερων 

ατόμων. Αυτό μπορεί να έκανε ένα άτομο να προτείνει την αύξηση του αριθμού των 

συμμετεχόντων, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η επαφή μεταξύ των 

συμμετεχόντων, 

- «Θα ήταν πολύ καλύτερα αν συμμετείχαν περισσότερα άτομα»(Υ.16). 

Αρκετά άτομα δηλώσαν πως θα ήταν καλό να εμπλουτιστούν οι θεματικές του 

προγράμματος και να επεκταθούν και σε άλλα θέματα. Οι βασικές θεματικές του 

προγράμματος διαμορφώθηκαν κατά τη φάση του σχεδιασμού του μέσα από τη 

διερεύνηση και ανάλυση αναγκών του δείγματος. 

- «Θα ήθελα να μάθω περισσότερα και για την πρακτική άσκηση στο 

εξωτερικό»(Υ.3). 

- «Θα μπορούσαν να μπουν κι άλλα θέματα στο πρόγραμμα»(Υ.5). 

- «Προτείνω και άλλες θεματικές, όπως άλλες δράσεις για τη Νεολαία στην 

Ελλάδα»(Υ.12). 

- «Εκτός από τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, θα μπορούσαμε να μάθουμε 

και για άλλα θέματα, όπως πχ. σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό» (Υ.20) 

    Τέλος, ένα υποκείμενο αναφέρθηκε στην πρόταση παροχής πρόσθετων 

πληροφοριών σε περίπτωση λάθους κατά τη διάρκεια των τεστ αξιολόγησης. Αξίζει 

να σημειωθεί πως έγινε προσπάθεια διαμόρφωσης αναπτυσσόμενης βοήθειας με 

υπενθύμιση βασικών πληροφοριών σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης κατά τον 

σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά δεν κατέστη εφικτό λόγω συγκεκριμένης 

δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό έγινε προσπάθεια να 

περιοριστεί με την παροχή προσωπικής ανατροφοδότησης μετά το τεστ. 

- «Θα ήθελα να μου δίνονται πληροφορίες, όταν κάνω ένα λάθος στα τεστ, ώστε 

να καταλαβαίνω τα λάθη μου καλύτερα» (Υ.7). 

7.Συζήτηση 

   Στην παρούσα ερευνητική εργασία ο ερευνητικός σχεδιασμός και ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός συνδιαμορφώθηκαν και η διερεύνηση των παραμέτρων σχεδιασμού, 

εφαρμογής και αξιολόγησης του εξ αποστάσεως προγράμματος « ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» για 

τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Η έρευνα 
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κύλησε ομαλά σύμφωνα με τον σκοπό, τους ερευνητικούς στόχους και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν. Οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι της έρευνας αφορούν όλες 

τις φάσεις του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος 

και εξυπηρέτησαν επαρκώς τον βασικό σκοπό της έρευνας: τη διερεύνηση των 

παραγόντων υλοποίησης όλου του προγράμματος. Στη φάση του σχεδιασμού του 

προγράμματος διερευνήθηκαν οι ανάγκες των εκπαιδευομένων (εμπόδια συμμετοχής, 

κίνητρα συμμετοχής, επίπεδο γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων) πριν το πρόγραμμα και 

διαμορφώθηκαν οι βασικοί παράμετροι του προγράμματος σύμφωνα με τις απόψεις 

των ενδιαφερόμενων μελών στον Τομέα της Νεολαίας (ατόμων, φορέων και 

οργανώσεων). μέσω της διερεύνησης των κινήτρων και εμποδίων συμμετοχής στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, καθώς και βασικών ικανοτήτων των 

εκπαιδευομένων. Αξίζει να σημειωθεί πως η διερεύνηση των εμποδίων συμμετοχής, 

των κινήτρων συμμετοχής και του επιπέδου γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων των 

συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, ώστε 

να αναδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς τον σκοπό και τους 

στόχους του. Στη μέση της υλοποίησης του προγράμματος διενεργήθηκε 

διαμορφωτική αξιολόγηση των παραμέτρων του, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή 

διεξαγωγή του. Τέλος, στη φάση απολογιστικής αξιολόγησης του προγράμματος μετά 

τη λήξη του διεξήχθησαν: α) επανέλεγχος των εμποδίων συμμετοχής, των κινήτρων 

συμμετοχής και του επιπέδου γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων των συμμετεχόντων, β) 

αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του, γ) διερεύνηση προτάσεων βελτίωσης του και 

δ) μετα-παρακολούθηση (follow-up) αποτελεσμάτων του μετά από έναν μήνα. Η 

διαμορφωτική και απολογιστική αξιολόγηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του 

προγράμματος από τους συμμετέχοντες έγινε με τους παραπάνω τρόπους, ώστε να 

ελεγχθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους και η αλλαγή συμπεριφοράς τους ως προς τη 

συμμετοχή τους στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας και στη δια βίου μάθηση 

γενικότερα. 

    Συγκεκριμένα ως πρώτο ερευνητικό ερώτημα και στόχος της έρευνας στο πλαίσιο 

του σχεδιασμού του παρόντος προγράμματος τέθηκε η διερεύνηση των βασικών 

παραμέτρων του προγράμματος σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μελών 

στη φάση της διερεύνησης αναγκών. Άτομα, Οργανώσεις και φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα αναφορικά με το 

περιεχόμενο του προγράμματος πρότειναν ως απαραίτητες τις θεματικές : «Erasmus+, 

Τομέας Νεολαίας», «8 δεξιότητες-κλειδιά και Youthpass» και «Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας (γενικά)» · ενώ ακολουθούν οι θεματικές: 

«Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα», «Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Πηγές 

πληροφόρησης». Αναφορικά με τη μέθοδο παρακολούθησης ο μεικτός τρόπος 

αναδείχθηκε ο καταλληλότερος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι ερωτώμενοι 

ανέδειξαν ως προς τις εκπαιδευτικές μεθόδους ότι ο Καταιγισμός ιδεών-Συζήτηση  

είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος, και επίσης σημαντικές θεωρήθηκαν η Προσομοίωση-

Επίδειξη, τα Ανοικτά ερωτήματα-ασκήσεις και η Εμπλουτισμένη παρουσίαση. 

Λιγότερο κατάλληλες θεωρήθηκαν οι Ομαδικές εργασίες, οι Μελέτες περίπτωσης και 

το Παιχνίδι. Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά μέσα του προγράμματος κυρίαρχη είναι η 
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πρόταση αξιοποίησης Βίντεο και ακολουθούν δυναμικά άλλα μέσα όπως: οι Ιστότοποι 

και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εικόνες και Κείμενο (τελευταία σε προτίμηση ο 

Ήχος και οι Κάρτες). Ως προς τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών 

καταλληλότερα αναδείχθηκαν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ο Χώρος 

συζήτησης μέσα στην πλατφόρμα και λιγότερο κατάλληλα κρίθηκαν το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο και η Τηλεφωνική επικοινωνία. Σχετικά με τα πρόσθετα χαρακτηριστικά 

της πλατφόρμας κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη του Χώρου ελεύθερης συζήτησης, του 

Προσωπικού προφίλ και Εικονιδίου χαρακτήρα, τα Παράσημα/Επιβραβεύσεις και η 

Μπάρα προόδου· ενώ μικρότερης σημασίας αποτέλεσε η ύπαρξη του Βοηθού 

αφηγητή  και της Επιλογής θέματος και γραμματοσειράς. Αναφορικά με τους τρόπους 

αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων ως καταλληλότεροι αναδείχθηκαν: τα Μικρά 

ερωτήματα και εργασίες κατά τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων και το Τεστ στο 

τέλος κάθε θεματικής ενότητας. Ακολουθούν οι Ομαδικές εργασίες και το Τελικό τεστ 

σε όλες τις ενότητες, ενώ προτάθηκε ελάχιστα η απουσία αξιολόγησης. Ως προς την 

προτεινόμενη συνολική διάρκεια του εξ αποστάσεως προγράμματος οι 50 ώρες 

παρακολούθησης  και οι 50-100 ώρες έλαβαν το ίδιο ποσοστό προτίμησης, αντιθέτως  

η πρόταση για 100-200 ώρες παρακολούθησης δεν προτιμήθηκε ιδιαίτερα. Όσον 

αφορά στην παράμετρο της Πιστοποίησης της παρακολούθησης του προγράμματος 

από τους συμμετέχοντες επικράτησε η επιλογή της Βεβαίωσης παρακολούθησης και 

ακολούθως το Πιστοποιητικό. Προτιμήθηκαν αρκετά τα Παράσημα-Επιβραβεύσεις, 

ενώ ένα μικρό ποσοστό πρότεινε την έλλειψη πιστοποίησης. Τέλος, αναφορικά με τη 

μελλοντική χρηματοδότηση του προγράμματος κρίθηκε ως πιο κατάλληλο πλαίσιο 

χρηματοδότησης αυτό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενώ δεν προτάθηκε 

σημαντικά η χρηματοδότηση από κάποιο Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.  Τόσο οι 

προτάσεις των ενδιαφερόμενων μελών της διερεύνησης των βασικών παραμέτρων του 

προγράμματος όσο και η διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευομένων διαμόρφωσαν τον 

καλύτερο σχεδιασμό του. 

    Τα αποτελέσματα του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με τον 

περιορισμό των εμποδίων συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας μετά 

την εκπαιδευτική παρέμβαση έδειξαν πως συνολικά τα εμπόδια συμμετοχής 

περιορίστηκαν σημαντικά. Συγκεκριμένα τα καταστασιακά, θεσμικά και προδιαθετικά 

εμπόδια συμμετοχής αμβλύνθηκαν σημαντικά. Η πιο σημαντική αλλαγή σημειώθηκε 

στα θεσμικά εμπόδια και ακολούθησαν τα προδιαθετικά και τέλος τα καταστασιακά 

εμπόδια. Η διερεύνηση των εμποδίων συμμετοχής αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης του σχεδιασμού και της αξιολόγησης του προγράμματος. 

   Στη συνέχεια τα αποτελέσματα του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με 

την ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας μετά 

την εκπαιδευτική παρέμβαση έδειξαν ότι τα κίνητρα συνολικά των εκπαιδευομένων 

ενισχύθηκαν. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της αξιολόγησης του προγράμματος τα 

αποτελέσματα σε επίπεδο κινήτρων αποτέλεσαν σημαντικό σημείο της παρούσας 

έρευνας. 

    Τα αποτελέσματα ως προς το τέταρτο  ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την 

ενδυνάμωση των βασικών ικανοτήτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

των εκπαιδευομένων πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν θετικά. 
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Συγκεκριμένα, φαίνεται πως συνολικά οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων 

ενδυναμώθηκαν περισσότερο, ακολουθούν οι γνώσεις και τέλος οι στάσεις μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση. 

   Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πέμπτο ερωτήματος ως προς την ικανοποίηση 

των εκπαιδευομένων από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος 

παρουσιάζονται σύμφωνα με τη διαμορφωτική και απολογιστική αξιολόγηση. Ως προς 

τη διαμορφωτική αξιολόγηση οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πολύ  έως πάρα πολύ  

ικανοποιημένοι κατά φθίνουσα σειρά ως προς την εκπαιδεύτρια, τις θεματικές 

ενότητες, τον τρόπο αξιολόγησής τους, τον μεικτό τρόπο παρακολούθησης, τα 

εκπαιδευτικά μέσα, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τον τρόπο επικοινωνίας των 

εμπλεκομένων, τον τρόπο επιβράβευσής τους, τη συνολική διάρκεια του 

προγράμματος και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Η χαμηλότερη 

βαθμολόγηση αφορά στην πλατφόρμα του προγράμματος, καθώς οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ικανοποιημένοι μέτρια ως πολύ. Ως προς την απολογιστική αξιολόγηση οι 

εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι κατά φθίνουσα σειρά 

από την εκπαιδεύτρια, τον μεικτό τρόπο παρακολούθησης, τον τρόπο αξιολόγησής 

τους, τις θεματικές ενότητες, τον τρόπο επικοινωνίας, τα εκπαιδευτικά μέσα, τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους, τη δομή και χρονική διάρκεια, τα πρόσθετα χαρακτηριστικά 

της πλατφόρμας, τον τρόπο επιβράβευσής τους, και τη συνολική διάρκεια του 

προγράμματος. Τέλος, η χαμηλότερη βαθμολόγηση αφορά στην πλατφόρμα του 

προγράμματος, καθώς οι συμμετέχοντες δήλωσαν ικανοποιημένοι μέτρια ως πολύ. 

όπως συνέβη και στη διαμορφωτική αξιολόγηση. 

    Τα αποτελέσματα ως προς το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά τις δηλώσεις 

προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος από τους συμμετέχοντες η ανάλυση 

περιεχομένου διαμόρφωσε εννέα κατηγορίες προτάσεων: καμία πρόταση, διάρκεια, 

πλατφόρμα, συγχρονικές συναντήσεις, θεματικές ενότητες, αριθμός συμμετεχόντων, 

πιστοποίηση, εκπαιδευτικές μέθοδοι και μέσα και αξιολόγηση. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκαν δηλώσεις ευχαρίστησης χωρίς προτάσεις βελτίωσης και αναφορές 

στον σημαντικό ρόλο της εκπαιδεύτριας. Επίσης, προτάθηκε η αύξηση ωρών συνολική 

διάρκειας του προγράμματος και κάποιων δραστηριοτήτων, η βελτίωση ή αλλαγή της 

πλατφόρμας, η επίδοση πιστοποιητικού, ύπαρξη συγχρονικών συναντήσεων μέσω 

Skype και η συνομιλία με έμπειρα άτομα. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι πρότειναν τον 

εμπλουτισμό των θεματικών ενοτήτων και των εκπαιδευτικών μέσων με podcasts. 

Τέλος, προτάθηκαν η αύξηση των ομαδικών εργασιών και των εκπαιδευομένων και η 

ύπαρξη υπενθύμισης πληροφοριών στην περίπτωση λάθους. 

    Τελευταία σημαντικά ευρήματα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του έκτου ερευνητικού 

ερωτήματος αναφορικά με τη συμμετοχή ή μη των εκπαιδευομένων στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας  μετά από έναν μήνα από τη λήξη του προγράμματος. Οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι δήλωσαν όλοι πως μετά τη λήξη του προγράμματος 

αιτήθηκαν συμμετοχής σε προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας και ότι 

σε πολύ μεγάλο βαθμό νιώθουν έτοιμοι/ες να συμμετάσχουν σε αυτά. Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες φαίνεται να αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που κατέκτησαν στο πρόγραμμα και να διέδωσαν την εμπειρία τους από 

αυτό. Ακόμη, εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πως επιδίωξαν τη συνεργασία ως 
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εθελοντές/τριες με κάποιον οργανισμό Νεολαίας, διερεύνησαν επιπλέον τις 

δυνατότητες του τομέα της Νεολαίας και αξιοποίησαν άλλες ευκαιρίες δια βίου 

μάθησης μετά το πρόγραμμα. Τέλος, οι μισοί εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πως έγιναν 

δεκτοί σε κάποιο πρόγραμμα Κινητικότητας Νεολαίας και πρόκειται να συμμετάσχουν 

σε αυτό. Παρατηρήθηκε συνολικά σημαντική αλλαγή με θετικό πρόσημο ως προς τη 

συμμετοχή τους στις ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας και δια βίου 

μάθησης. 

    Καταληκτικά, η διεξαγωγή διερεύνησης του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 

αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» κύλησε ομαλά και ανέδειξε 

νέες δυνατότητες έρευνας και βελτίωσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού  

της εκπαίδευσης ενηλίκων . Οι προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος αναμένεται 

να αξιοποιηθούν μελλοντικά στη διαμόρφωση ενός μεγαλύτερου και αρτιότερου 

χρηματοδοτημένου προγράμματος που θα αναδείξει σε μεγαλύτερο βαθμό και εύρος 

τις ευκαιρίες γενικά της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα και ειδικά της Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας. 
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Μέρος τρίτο  

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του εξ αποστάσεως 

προγράμματος «ΤΑξίδεψε, ΜΑθε, ΜΟιράσου (ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ)» 
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8.Η δομή του προγράμματος  

     Στο τρίτο μέρος της παρούσας ερευνητικής εργασίας παρατίθεται η δομή του εξ 

αποστάσεως προγράμματος για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας 

«ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» σύμφωνα με τον τρόπο που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και 

αξιολογήθηκε. Το παρόν πρόγραμμα είναι ένα ανοιχτό και δωρεάν εξ αποστάσεως 

πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης που μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω της 

πλατφόρμας OpenLearning. Ακολουθεί η συνοπτική δομή του προγράμματος 

(Πίνακας 15). 

       

 
Πίνακας 15:Συνοπτική δομή του προγράμματος 

 

8.1.Τίτλος του Προγράμματος 

 

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

«ΤΑξίδεψε, ΜΑθε, ΜΟιράσου (ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ)» 

 

    Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τίτλος, γιατί θεωρήθηκε πως μπορεί να παρακινήσει 

τους συμμετέχοντες και ταιριάζει στη βασική μαθησιακή προσέγγιση των 

προγραμμάτων της Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 

σύντομος τίτλος (ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.) που δημιουργήθηκε από τα δύο πρώτα γράμματα των 

λέξεων του βασικού τίτλου χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για επικοινωνιακούς λόγους και 

συμβαδίζει με την τεχνική καθορισμού των τίτλων των Σχεδίων της Μαθησιακής 

Κινητικότητας. 
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8.2. Εισαγωγή 

     Ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του εξ αποστάσεως προγράμματος 

ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ. για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας εντάσσεται στο πλαίσιο της 

διεξαγωγής της διπλωματικής μου εργασίας στο Π.Μ.Σ. της Δια Βίου Μάθησης του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η ιδέα υλοποίησης του παρόντος προγράμματος συνδέεται σε πρώτο επίπεδο με τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα και τη δραστηριότητα μου στον τομέα Νεολαίας.  Σε 

δεύτερο επίπεδο ο χώρος δράσης σε θέματα Νεολαίας επεκτείνεται και δυναμώνει τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μέσω της ανάδειξης των πολλαπλών και ποικίλων 

ευκαιριών δια βίου μάθησης και Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας.  Το εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» αποτελεί μία προσπάθεια διάδοσης των 

ευκαιριών μάθησης που μπορούν να έχουν νέοι 18-30 ετών μέσω των προγραμμάτων 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας και μία ερευνητική προσέγγιση εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πιλοτική εφαρμογή του 

προγράμματος στην πλατφόρμα ανοιχτής μάθησης OpenLearning απευθύνεται σε 20 

νεαρά άτομα (18-30 ετών) από την Ελλάδα που δεν έχουν συμμετάσχει σε 

προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας.  

 

8.3. Διερεύνηση πεδίου αναφοράς και ομάδας πληθυσμού-στόχου  

     Για τον άρτιο σχεδιασμό του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση και 

χαρτογράφηση του πεδίου αναφοράς για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

Επίσης, βασικό αντικείμενο διερεύνησης και ανάλυσης αποτελεί  ο πληθυσμός στον 

οποίο στοχεύει η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση. 

8.3.1. Πεδίο Αναφοράς 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) όλοι οι νέοι δικαιούνται να έχουν 

δίκαιες και ίσες ευκαιρίες, αλλά για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της χρειάζεται να κινητοποιήσουν όλες τις πολιτικές που μπορούν να βελτιώσουν τις 

προοπτικές των νέων. Συγκεκριμένα:  

«Η πολιτική για τη νεολαία, που εφαρμόζεται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, 

μπορεί επίσης να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τον σωστό συνδυασμό 

δεξιοτήτων, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη ζωή και την εργασία. Οι 

νέοι θα έπρεπε να μπορούν να μεγαλώνουν σε πλουραλιστικές κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς με βάση ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου και 

τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για τη διαφύλαξη της ανεκτικότητας, της 

πολυμορφίας και του αμοιβαίου σεβασμού, η ευρωπαϊκή ατζέντα για την 

ασφάλεια συνεπάγεται ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της εξτρεμιστικής βίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, 

μεταξύ άλλων με την προώθηση της ένταξης και της συμμετοχής των νέων. Η 

συνεργασία της ΕΕ επικεντρώθηκε στην κοινωνική ένταξη και χειραφέτηση 

των νέων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικαιώματα και πολιτική 

συμμετοχή. Το Συμβούλιο απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη συνεισφορά της 

πολιτικής για τη νεολαία στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» και επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμπεριλάβει καλύτερα τους 

ΝΕΕΤ και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα των νέων. Η εργασία των 
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νέων κατέχει υψηλή θέση στην ατζέντα της ΕΕ για τη νεολαία από το 2013. 

Μελέτη της Επιτροπής κατέδειξε την αξία της εργασίας των νέων για τους 

νέους σε διάφορες πτυχές της ζωής τους και, το 2015, η Δεύτερη Ευρωπαϊκή 

Συνέλευση σχετικά με τις Κοινωνικομορφωτικές Δραστηριότητες για τους 

Νέους προσδιόρισε τις πλέον επείγουσες προκλήσεις και απηύθυνε έκκληση για 

μια ευρωπαϊκή ατζέντα για την απασχόληση των νέων. 

Υπό το πρίσμα των ανησυχιών σχετικά με την απομάκρυνση των νέων από τις 

παραδοσιακές μορφές συμμετοχής, η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να επιθυμούν να συμμετέχουν, αλλά ότι 

ζητούν περισσότερους και διαφορετικούς διαύλους συμμετοχής. Η πρόκληση 

για τους διαμορφωτές πολιτικής θα είναι να καθορίσουν ποιος είναι ο 

καλύτερος τρόπος απόκρισης. Το 2014 η ΕΕ ξεκίνησε το πρόγραμμα 

Erasmus+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. 

Με προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο έως το 2020, 

το Erasmus+ υποστηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα τεσσάρων 

εκατομμυρίων νέων και εκπαιδευτών, με το 10 % του προϋπολογισμού να 

προορίζεται για δραστηριότητες των νέων, που χρηματοδοτεί 400.000 

συμμετέχοντες κατ’ εκτίμηση σε ανταλλαγές νέων και 100 000 στην 

«Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία των νέων» (EVS). Το ποσό αυτό 

αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 80 % της χρηματοδότησης σε σύγκριση με το 

προηγούμενο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση». Το πρόγραμμα Erasmus+ 

συνδέει καλύτερα την πολιτική και το πρόγραμμα από ό,τι στο παρελθόν. 

Χρηματοδοτεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης, 

ενισχύοντας τη διατομεακή συνεργασία. Το Youthpass εξακολούθησε να 

στηρίζει την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης: οι εθνικές 

μονάδες συντονισμού για το πρόγραμμα «Νεολαία» εξέδωσαν σχεδόν 250 000 

πιστοποιητικά από την έναρξή του. Για να διευρύνει τον αντίκτυπο του 

πιστοποιητικού Youthpass, το Συμβούλιο πρότεινε να καθιερωθεί και σε 

άλλους τομείς και να υποστηριχθεί η χρήση εθνικών μέσων αναγνώρισης με 

βάση αυτό.» 

Τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (2014-2020) και 

συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει πολλές και ποικίλες δυνατότητες 

Κινητικότητας Ατόμων. To 2014 και 2015 σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014) 301.917 άτομα συμμετείχαν στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας στο πλαίσιο του Erasmus+ κυρίως μέσω Σχεδίων Ανταλλαγών 

Νέων. Στόχοι συγκεκριμένα τόσο του προγράμματος Youth in Action (YiA, 2007-

2013) όσο και του ενιαίου προγράμματος Erasmus+ (European Parliament and 

Council,2013) για την περίοδο 2014-2020 αποτελούν η ενίσχυση της μαθησιακής 

συμμετοχής, της ενεργής πολιτειότητας και των βασικών ικανοτήτων των νέων, των 

εργαζομένων για/με τη Νεολαία και των αρχηγών νέων μέσω της μη τυπικής μάθησης.  

Έρευνες (Fennes et al. 2012-2017; European Commission,2011) έδειξαν πως 

σύμφωνα με την αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων οι οκτώ βασικές ικανότητες των 

ατόμων ενισχύθηκαν αισθητά λόγω της συμμετοχής τους σε Σχέδια Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας στο πλαίσιο του προγράμματος Youth in Action (2007-

2013).Σε έρευνα (ο.π., 2012) που διενεργήθηκε για την αυτοαξιολόγηση βασικών 

ικανοτήτων μεταξύ συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων στη Μαθησιακή 
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Κινητικότητα Νεολαίας παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά αναφορικά 

με τις ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας σε ξένη γλώσσα και καλλιτεχνικής 

έκφρασης. Συγκεκριμένα οι αναλύσεις της επιρροής της  Μαθησιακής Κινητικότητας 

Νεολαίας για το 2015 υπογραμμίζουν πως: 

-περίπου το 94% των συμμετεχόντων βελτίωσε τις βασικές ικανότητές του που 

σχετίζονται με την απασχολησιμότητα 

- το 85% των νέων αποδέχτηκαν θετικά την ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα 

-το  69% των νέων τείνουν να συμμετέχουν περισσότερα σε στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή της κοινότητάς τους 

- το 85% δηλώνουν πιο πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες δράσης για τη λύση 

προβλημάτων  

- το 87% δηλώνουν αφοσιωμένοι ως προς την καταπολέμηση των διακρίσεων, της 

μη αποδοχής της διαφορετικότητας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού  

-το  92% δηλώνουν ανεκτικότητα και σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και 

αξίες των άλλων ανθρώπων. 

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις χαρτογραφούν το πεδίο αναφοράς του 

συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο εναρμονίζεται με τους στόχους των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για τη Δια Βίου Μάθηση και την ανάγκη αξιοποίησης τους 

προς όφελος της προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων 

στην Ευρώπη. Είναι επιτακτική θα λέγαμε ανάγκη την περίοδο αυτή των μεγάλων 

οικονομικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών δυσκολιών οι νέοι να αξιοποιήσουν τη 

δυνατότητα κινητικότητας και μάθησης και να ενισχυθούν σε όλα τα επίπεδα μέσα από 

ένα σύστημα κινήτρων για την προώθηση της συμμετοχής τους σε προγράμματα δια 

βίου μάθησης.  

 

8.3.2 Τυπικά χαρακτηριστικά ομάδας πληθυσμού – στόχου 

     Τα τυπικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού στόχου διαμορφώθηκαν σύμφωνα με 

τις ηλικιακές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, τη 

συμμετοχή ή μη συμμετοχή νέων στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας και το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης. Συγκεκριμένα, δυνατότητα συμμετοχής στο 

πιλοτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ έχουν 20 άτομα (10 άντρες και 10 

γυναίκες) τα οποία:  

-έχουν ηλικία από 18 έως 30 ετών 

-δεν έχουν συμμετάσχει σε δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Μαθησιακής Κινητικότητας στον Τομέα της Νεολαίας 

-διαθέτουν βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

Διαδικτύου. 

 

8.4. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ομάδας πληθυσμού στόχου 

          Η ανάλυση των «αναγκών» αποτελεί ένα στάδιο, και μάλιστα κρίσιμο, κατά το 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ως «ανάλυση αναγκών» μεταφράζουμε 

τον όρο «needs assessment», καθώς στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος αυτός 

μεταφράζεται και ως «ανίχνευση», «εκτίμηση» ή «διερεύνηση αναγκών». Η 

διερεύνηση αναγκών συνιστά μία διαδικασία κατά την οποία επιδιώκεται ο 
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προσδιορισμός στόχων και η αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ των στόχων και της 

υπάρχουσας κατάστασης. Οι επιμορφωτικές ανάγκες δύναται να φέρουν μία 

υποκειμενική διάσταση, όπως, για παράδειγμα, η συνειδητοποίηση της έλλειψης 

συγκεκριμένων γνώσεων ή/και δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η ερμηνεία του ρόλου του 

εκπαιδευτικού-εκπαιδευτή στις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες, αλλά και μια 

αντικειμενική-συστημική διάσταση, όπως η αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος, 

των αξιοποιούμενων μέσων και μεθόδων διδασκαλίας, εγχειριδίων κ.τ.λ. Γενικότερα, 

οι αντικειμενικές-συστημικές ανάγκες αναφέρονται στα λειτουργικά προαπαιτούμενα 

του εκπαιδευτικού πλαισίου, ενώ οι υποκειμενικές ανάγκες στην προσωπική 

πρόσληψη, σύνθεση, επεξεργασία και ερμηνεία τους. 

     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. 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 εισόδου 

(Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο 2) που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευόμενοι καθώς και το 

ερωτηματολόγιο (Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο 1) που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε 

36 υπαλλήλους, διοργανωτές, εργαζόμενους με/για τη Νεολαία και συμμετέχοντες στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας(για τη λεπτομερή καταγραφή των 

δηλώσεων(Πίνακας 1) 

 Από την άλλη πλευρά, στις δευτερογενείς πηγές συγκαταλέγονται τα δεδομένα που 

προέκυψαν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, από σύγχρονα και αξιόπιστα 

ερευνητικά πορίσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διερεύνηση αφορά σε επίπεδο 

ενίσχυσης κινήτρων συμμετοχής, άρσης των εμποδίων συμμετοχής και ανάλυσης των 

βασικών ικανοτήτων των νέων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν 

τοποθετήσεις, στόχοι, τάσεις, στατιστικά δεδομένα, ερευνητικά αποτελέσματα των 

παρακάτω πηγών: 

-Council of Europe – European Union (2011) Pathways 2.0 towards recognition 

of nonformal learning/education and of youth work in Europe. Working Paper 

of the partnership between the European Commission and the Council of 

Europe in the field of youth, elaborated jointly with the Salto Training and 

Cooperation Resource Centre, the European Youth Forum and the Directorates 

responsible for Youth in the European 

Commission and the Council of Europe. 

-Council of the European Union (2012) Conclusions on fostering the creative 

and innovative potential of young people (2012/C 169/01). 

-Council of the European Union (2012) 2012 Joint Report of the Council and 

the Commission on the implementation of the renewed framework for 

European cooperation in the youth field (EU Youth Strategy 2010-2018). 

-Council of the European Union (2012) Recommendation of 20 December on 

the validation of non-formal and informal learning (2012/C 398/01) (validation 

of learning 
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outcomes, namely knowledge, skills and competences acquired through non-

formal and informal learning). 

-Council of the European Union (2013) Council Conclusions on the 

Contribution of Quality Youth Work to the Development, Well-being and 

Social Inclusion of Young People. 

-Council of the European Union (2013) Maximising the Potential of Youth 

Policy in Addressing the Goals of the Europe 2020 Strategy - Adoption of 

Council Conclusions. 

-European Commission (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and 

Empowering. A renewed open method of coordination to address youth 

challenges and opportunities. 

-European Commission (2013) Working Together for Europe’s Young People. 

A call to action on youth unemployment; Youth Employment Package. 

-European Commission (2013) Youthpass impact study. Young people’s 

personal development and employability and the recognition of youth work. 

Brussels. (Authors: Marti Taru and Paul Kloosterman) 

-European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

(2012)Recent policy developments related to those not in employment, 

education and training(NEETs). 

-European Parliament and of the Council (2006) Key Competences for Lifelong 

Learning –A European Framework - is an annex of a Recommendation of the 

18 December on key  competences for lifelong learning that was published in 

the Official Journal of the European Union on 30 December 2006/L394. 

-European Youth Forum (2013) Policy Paper on Youth Employment. Adopted 

at the 

-Council of Members, Brussels, Belgium, 19-20 April European Youth Forum 

(2013) Policy Paper on Youth Employment. Adopted at the Council of 

Members, Brussels, Belgium, 19-20 April. 

-European Youth Forum (2012) Reaction to the European Commission 

Communication ‘Moving Youth into Employment’, December 2012. 

-European Youth Forum (2011) Resolution Investing in Youth: five clear 

demands in the crisis 

-European Commission (2002). European social statistics – Continuing 

Vocational Training Survey (CVTS-2). Luxembourg: European Communities. 

-Fennes, H., Gadinger, S., Hagleitner, W. and Lunardon, K. (2013) Learning in 

Youth in Action. Results from the surveys with project participants and project 

leaders in May 2012. Interim transnational Analysis. Innsbruck 

-European Commission (2012). Strategies for Improving Participation In and 

Awareness of Adult Learning. Luxembourg: Publication Office of the 

European 

Union. 

-OECD (1977). Learning Opportunities for Adults (v. IV: Participation in Adult 

Education). Paris: OECD. 



85 

 

-UNESCO (2010). Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg: 

UNESCO/ILL. 

-SALTO-YOUTH Training and Cooperation Resource Centre (2012). 

Recognition of youth work and non-formal and informal learning within the 

field of youth. Current European developments.  

-Souto-Otero, M., et al. (2013) The impact of non-formal education in youth 

organizations on young people's employability. European Youth Forum. 

      Η παραπάνω ερευνητική διαδικασία ανέδειξε εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμίες 

σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας 

στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό προσωπικής ανάπτυξης, 

ενεργής συμμετοχής στην κοινωνία, ενδυνάμωσης βασικών ικανοτήτων και ενίσχυσης 

της απασχολησιμότητας των νέων. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) παρουσιάζει από τους χαμηλότερους βαθμούς 

συμμετοχής ατόμων στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, στις δράσεις 

εθελοντισμού (Ελλάδα:13%, ΕΕ:25%) και στις ευρύτερες δραστηριότητες Νεολαίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο( Ελλάδα:6%, ΕΕ:16%). Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία 

προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες Μαθησιακής Κινητικότητας 

Νεολαίας, μια προσπάθεια προσομοίωσης στις συνθήκες  των Σχεδίων Κινητικότητας 

και μία ευκαιρία συμμετοχής στη δια βίου μάθηση με σύγχρονη προσέγγιση μέσω του 

ψηφιακού ανοικτού χώρου.  

   Συνοψίζοντας, διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας που αποτυπώνει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού-στόχου, όπως αυτές προέκυψαν από τη 

σύνθεση των αποτελεσμάτων. 

Α/Α Περιεχόμενο Ποσοστό 

1. 8 βασικές ικανότητες-κλειδιά 83,3% 

2. Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας 80,6% 

3. Erasmus+ και Youthpass 66,7% 

4. Ευρωπαϊκή Ένωση και Δια Βίου Μάθηση 47,2% 

Πίνακας 16: Περιεχόμενο προγράμματος 

 

8.5. Σκοπός και στόχοι του προγράμματος 

 

8.5.1. Σκοπός του Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ. είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των 

νέων  και η ενδυνάμωση των βασικών ικανοτήτων τους στο πλαίσιο της στη 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας. 

 

8.5.2. Στόχοι του Προγράμματος 

Στην παρούσα υποενότητα παρατίθενται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του 

προγράμματος, όπως αυτοί ταξινομούνται σε τρία επίπεδα. Ο τριμερής διαχωρισμός 

στόχων συμβαδίζει με την ταξινόμηση του Bloom (1956), ο οποίος πρότεινε μία 

ταξινόμηση-κατάταξη (ταξονομία) ιεραρχικής μορφής των εκπαιδευτικών στόχων 

(educational objectives) . Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να διακριθούν 

σε τρεις τομείς: 
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- 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). 

Συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι του παρόντος προγράμματος αναλύονται ανά 

θεματική ενότητα σε τρία επίπεδα(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις).  

Θεματική ενότητα Υποενότητες Μαθησιακοί στόχοι 

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας οι 

συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν: 

1.Επικοινωνία στη 

μητρική γλώσσα. 

1.Ο Έρασμος+ ο 

Θετικός! 

2.Ώρα για Δράση! 

3.Youthpass, πας; 

4.Έτοιμος/η για 

ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.; 

5.1,2,3 τεστ. 

Γνώσεις 

-να προσδιορίζουν τη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας και το Erasmus+ 

-να κατανοούν βασικά χαρακτηριστικά του 

Erasmus+ και της Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας 

 

Δεξιότητες 

- να συζητούν στην ελληνική γλώσσα τις 

βασικές δράσεις του Erasmus+ 

-να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές και 

μέσα 

-να αξιολογούν στην ελληνική γλώσσα το 

Erasmus+ και το Youthpass 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

2.Επικοινωνία σε ξένη 

γλώσσα. 

1.It's (νοτ) all 

Ίνγκλις/Κινέζικα to me... 

2.Η ζωή στη Βαβυλωνία! 

3.Homework 

4.1,2,3 Σταυρόλεξο! 

 

Γνώσεις 

- μεταφράζουν λέξεις από και προς  ξένη 

γλώσσα 

-να προσδιορίζουν τα θετικά 

χαρακτηριστικά της πολυγλωσσίας και της 

γλωσσομάθειας 

 

Δεξιότητες 

-να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές και 

μέσα 

-να χειρίζονται  πλατφόρμα εξ αποστάσεως 

εκμάθησης ξένης γλώσσας 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν  να μάθουν ξένες 

γλώσσες και πολιτισμούς 

3.Μαθηματική 

ικανότητα και βασικές 

ικανότητες στην 

επιστήμη και την 

τεχνολογία. 

1.Πάμε Μαθαξίδι! 

2.Φυσικά+Χημικά! 

3.Τεχνολογία! 

4. 1,2,3 'Ασκηση! 

 

Γνώσεις 

-να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ 

Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και 

Τεχνολογίας 
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-να προσδιορίζουν φυσικά και χημικά 

φαινόμενα , καθώς και τεχνολογικά 

επιτεύγματα 

 

Δεξιότητες 

-να υπολογίζουν απόσταση, κόστος, 

χρονική διάρκεια και πλήθος 

-να  χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πηγές και 

μέσα 

-να κατασκευάζουν σταθερές κατασκευές 

 

Στάσεις 

- να διερωτώνται για την παρουσία των 

Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας 

και της Τεχνολογίας στην καθημερινή μας 

ζωή. 

4.Ψηφιακή ικανότητα. 1.Ψηφιακό εγώ 

2.Ψηφιακή παρέα 

3.Μάθηση από 

απόσταση! 

4. 1,2,3 Κουίζ 

Γνώσεις 

-να προσδιορίζουν την ψηφιακή ικανότητα, 

τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την εξ 

αποστάσεως μάθηση 

 

Δεξιότητες 

-να χρησιμοποιούν νέες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, πηγές και μέσα 

-να χειρίζονται τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωση 

- να δημιουργούν ψηφιακό υλικό 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν να ενισχύσουν την 

ψηφιακή του ικανότητα 

5.Μεταγνωστικές 

ικανότητες (Learning to 

learn). 

1.Το ποτάμι της 

μάθησης. 

2 Εμπειρίες και σχέδιο. 

3. Με δικό σου στυλ και 

νοημοσύνη. 

4. 1,2,3 Τεστ. 

 

Γνώσεις 

-να  προσδιορίζουν τη μεταγνωστική 

ικανότητα 

-να αναγνωρίζουν τα μαθησιακά 

τους  κίνητρα και εμπόδια 

 

Δεξιότητες 

-να διακρίνουν το μαθησιακό τους στυλ και 

νοημοσύνη 

-να χειρίζονται νέες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, εργαλεία και μέσα 

- να οργανώνουν τη μαθησιακή τους 

στρατηγική 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες δια βίου μάθησης και να 

εκτιμούν τα οφέλη της 
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6.Κοινωνικές ικανότητες 

και ικανότητες που 

σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη. 

1. Η νέα πόλη! 

2. Πολίτες σε δράση! 

3.Ευρωπαίος πολίτης. 

4.1,2,3 Τεστ. 

 

Γνώσεις 

- προσδιορίζουν τις έννοιες του πολίτη,της 

ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και του 

κοινωνικού προβλήματος 

 

Δεξιότητες 

-να χρησιμοποιούν νέες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, πηγές και μέσα 

-να συνεργάζονται σε ομάδες 

-διαχειρίζονται ως ενεργοί εθελοντές 

προβλήματα και λύσεις μέσα σε μία 

κοινωνία 

- να δημιουργούν ψηφιακό υλικό 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν να δράσουν ενεργά ως 

πολίτες και εθελοντές  

7.Αίσθημα 

πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητα. 

1.Event Νεολαίας! 

2. Έχω μια ιδέα! 

3. 1,2,3 Τεστ. 

 

Γνώσεις 

- προσδιορίζουν τις έννοιες του της 

πρωτοβουλίας, επιχειρηματικότητας και 

επιχειρηματικής ιδέας 

 

Δεξιότητες 

-να χρησιμοποιούν νέες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, πηγές και μέσα 

- να συνεργάζονται σε ομάδες 

-να οργανώνουν αρχικό πλάνο εκδήλωσης 

ως εθελοντές και επιχειρηματικής ιδέας ως 

μέλη επιχειρηματικής ομάδας 

- δημιουργούν ψηφιακό υλικό 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες και εθελοντική δράση στον 

τομέα της Νεολαίας 

8.Πολιτισμική συνείδηση 

και έκφραση. 

 

1.Πολιτισμός και 

κουλτούρα. 

2. Ελληνική βραδιά. 

3.Διαπολιτισμικά. 

4. 1,2,3 Τεστ. 

 

Γνώσεις 

- προσδιορίζουν τις έννοιες του 

πολιτισμού/κουλτούρας, 

πολυπολιτισμικότητας και 

διαπολιτισμικότητας 

 

Δεξιότητες 

-να χρησιμοποιούν νέες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, πηγές και μέσα 

-να συνεργάζονται σε ομάδες 

-να δημιουργούν υλικό παρουσίασης της 

Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού 

- δημιουργούν ψηφιακό υλικό 

 

Στάσεις 
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-να εκτιμούν  θετικά τη διαφορετικότητα 

και τη διαπολιτισμικότητα 

9.Αυτοαξιολόγηση. 1.Αν είχαμε ένα 

Youthpass. 

Γνώσεις 

-να διατυπώνουν  τα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα 

 

Δεξιότητες 

- να αξιολογούν  τη μαθησιακή τους πορεία 

 

Στάσεις 

-να ενθαρρυνθούν να επιβραβεύσουν τους 

εαυτούς τους αναγνωρίζοντας τα 

επιτεύγματά τους  

Πίνακας 17 : Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος 

 

8.6. Αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος  

      Το ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ. περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες που φέρουν το όνομα των 

βασικών ικανοτήτων της νέας αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Ευρώπη 2020» για τη Δια Βίου Μάθηση, καθώς και μία τελευταία ενότητα αυτο-

αξιολόγησης των συμμετεχόντων (συνολικά 32 υποενότητες) . Το πρόγραμμα διαρκεί 

43 ώρες μοιρασμένες σε 20 ημέρες μεικτής παρακολούθησης (σύγχρονη και 

ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας Openlearning. 

     Παρακάτω παρατίθεται το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος 

«ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ»(Πίνακας: ), το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές θεματικές ενότητες και 

τις υποενότητες τους, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα, τη διάρκεια 

παρακολούθησης και τις βασικές δραστηριότητες (πρακτικό μέρος). Αξίζει να 

σημειωθεί πως επιλέχθηκε ο μεικτός τρόπος παρακολούθησης του προγράμματος. Η 

ασύγχρονη παρακολούθηση του προγράμματος δεν επιτρέπει την αναφορά 

συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών, καθώς οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν 

ελεύθερα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με όποιο ρυθμό και σε όποιο χρόνο 

επιθυμούσαν εντός της συνολικού χρονικού διαστήματος του προγράμματος, δηλαδή 

μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου 2017 και 20 Οκτωβρίου 2017. Πραγματοποιήθηκαν, ωστόσο, 

και τρεις συγχρονικές συναντήσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν οι τρεις ομαδικές 

εργασίες που είχαν να ετοιμάσουν οι εκπαιδευόμενοι.  

 

Ασύγχρονη παρακολούθηση 

Θεματική ενότητα Υποενότητες Τεχνικές Μέσα Διάρκεια 

1.Επικοινωνία στη 

μητρική γλώσσα 

1.Ο Έρασμος+ ο 

Θετικός! 

2.Ώρα για Δράση! 

3.Youthpass,πας; 

Παρουσίαση 

Διερεύνηση 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Εμπλουτισμένο 

κείμενο 

Εικόνες 

5 ώρες 
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4.Έτοιμος/η για 

ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.; 

5.1,2,3 τεστ 

Επίδειξη 

Ανοιχτό και 

κλειστό 

ερώτημα 

Παιχνίδι 

 

Ηλεκτρονική 

πηγή 

Βίντεο 

 

Δραστηριότητες 

1)Γράψε μια λέξη για το Erasmus+! 

2)Ώρα για ψηφοφορία! Εσύ δίνεις θετικό ή αρνητικό πρόσημο στο Erasmus; 

3)Διάβασε το παρακάτω φυλλάδιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και βρες σε ποια σελίδα περιγράφονται οι τρεις 

Βασικές Δράσεις του Erasmus+!Έπειτα, συζήτησε στα σχόλια ποια φαίνεται να ταιριάζει στη 

Νεολαία! 

4)Τι σε εντυπωσίασε περισσότερο απ' όσα έμαθες για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας; 

Άφησε το σχόλιο σου και συζήτησε με τους υπόλοιπους! 

5)Παιχνίδι Σχεδίων Νεολαίας! Ταίριαξε τα Σχέδια με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά! 

6)Ποια είναι η άποψή σου για το "χαρτί" του Erasmus+; 

7)Διάβασες και άκουσες τόσα πολλά. Βρήκες 4-5 λόγους για να σε κάνουν να συμμετέχεις σε 

προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας; 

8)Δημοσίευσε μια φωτογραφία που περιγράφει καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου αυτή 

τη στιγμή! 

2.Επικοινωνία σε ξένη 

γλώσσα 

1.It's (νοτ) all 

Ίνγκλις/Κινέζικα to 

me... 

2.Η ζωή στη 

Βαβυλωνία! 

3.Homework 

4.1,2,3 Σταυρόλεξο! 

 

Παρουσίαση 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Συζήτηση 

Άσκηση 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

 

Εμπλουτισμένο 

κείμενο 

Εικόνες 

Ηλεκτρονική 

πηγή 

Βίντεο 

 

5 ώρες 

Δραστηριότητες 

 

1)Erasmus+, Μαθησιακή Κινητικότητα, Νεολαία, Σχέδια, Οργανισμοί και τα λοιπά...Είναι για εσένα 

"Κινέζικα"; Συζήτησέ το με τους υπόλοιπους στα σχόλια! 

2) Πόσες φορές έχεις σκεφτεί "Εδώ το' χω!",ενώ προσπαθείς να μιλήσεις Αγγλικά; Θυμήσου μια 

στιγμή που οι αγγλικές λέξεις δεν μπορούσαν να βγουν από το στόμα σου...Τι έκανες για να 

επικοινωνήσεις το μήνυμά σου; 

3) Ποιο θεωρείς πως είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της καλής επικοινωνίας; Μοιράσου τις σκέψεις 

στα σχόλια ή δώσε παραδείγματα από την καθημερινή σου εμπειρία! 

4) Δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, μία για την αγαπημένη σου χειρονομία/έκφραση προσώπου και μία 

για τη χειρότερή σου! 

5) Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζεις; Ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της Γλωσσομάθειας; 

6) Δημοσίευσε πέντε "Καλημέρα" σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες! 

7) Κάνε την εγγραφή σου στο www.duolingo.com και ξεκίνα να μαθαίνεις δωρεάν μια ξένη 

γλώσσα που σου αρέσει! Δημοσίευσε τη γλώσσα που διάλεξες, πέντε λέξεις που έμαθες και ένα 

βίντεο για τη γλώσσα αυτή! 

8) Γράψε 5 αγγλικές λέξεις-κλειδιά από τον παραπάνω πίνακα που συγκράτησες ως 

σημαντικότερες για τη Μαθησιακή Κινητικότητα! 

9) Λείπουν κάποιοι βασικοί όροι από τον πίνακα. Βρες ποια είναι η σημασία τους και ποιοι είναι οι 

αγγλικοί όροι για: την "Ανταλλαγή Νέων", "Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία" και "Κατάρτιση 

εργαζομένων για/με τη Νεολαία"! 
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3.Μαθηματική 

ικανότητα και βασικές 

ικανότητες στην 

επιστήμη και την 

τεχνολογία. 

1.Πάμε Μαθαξίδι! 

2.Φυσικά+Χημικά! 

3.Τεχνολογία! 

4. 1,2,3 'Ασκηση! 

 

Παρουσίαση 

Μελέτη 

περίπτωσης 

Επίδειξη 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Κείμενο  

Εικόνα 

Παραδείγματα 

Ηλεκτρονικές 

πηγές και μέσα 

Βίντεο 

4  ώρες 

Δραστηριότητες 

1) Υποθετικό σενάριο συμμετοχής σε Ανταλλαγή Νέων! Γράψε την πόλη και χώρα προορισμού σας, 

υπολόγισε τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ αφετηρίας-προορισμού και το κόστος μετακίνησης κατ' 

άτομο! 

2) Γράψε ένα Φυσικό φαινόμενο και ένα Χημικό φαινόμενο που εντοπίσατε σήμερα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας σας! 

3) Γράψε για ένα τεχνολογικό επίτευγμα (από όλη την ανθρώπινη ιστορία) που θα ήθελες να είχες 

δημιουργήσει εσύ πρώτος/πρώτη και εξήγησε την επιλογή σου! 

4) Τι πάει στραβά με την Τεχνολογία; Δες το παρακάτω βίντεο. Τι παρατηρείς και πως αισθάνεσαι: 

Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό που περιγράφεται και γιατί; 

4.Ψηφιακή ικανότητα 1.Ψηφιακό εγώ 

2.Ψηφιακή παρέα 

3.Μάθηση από 

απόσταση! 

4. 1,2,3 Κουίζ 

Παρουσίαση 

Επίδειξη 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Συζήτηση 

Ομαδική 

εργασία 

Κείμενο  

Εικόνα 

Ηλεκτρονικές 

πηγές και μέσα 

Βίντεο 

 

5 ώρες 

Δραστηριότητες 

 

1)Στην πλατφόρμα https://europass.cedefop.europa.eu/el/about του Ελληνικού Δικτύου Europass 

μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά: Βιογραφικό σημείωμα, Ευρωπαϊκό Διαβατήριο 

Δεξιοτήτων και Διαβατήριο γλωσσών. Δοκίμασε δύο από αυτά τα εργαλεία κι αν θέλεις, ανέβασε 

στα σχόλια ο, τι δημιούργησες και σχολίασε ελεύθερα! 

2) Σκέψου και σχολίασε αν μπορείς να συνδυάσεις, την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

σου πορεία με το Erasmus+. Θα πήγαινες σε Ανταλλαγή/Training/EVS ; Με ποιο θέμα; Θα το έβαζες 

στο βιογραφικό σου; 

3) Αφού ταξίδεψες στο "εγώ" σου, είναι η ώρα να μας γράψεις μια φράση που σε αντιπροσωπεύει. 

Δημιούργησε την εικόνα μίας υπάρχουσας ή δικής σου φράσης(ακόμη καλύτερα) και δημοσίευσε 

την εδώ! Δες τα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν! 

4) Αφού έχεις έτοιμη τη φράση σου, συνδέσου στο Facebook και άλλαξε αν θέλεις τη φωτογραφία 

εξωφύλλου σου! Επίσης, βρες πόσες σελίδες ακολουθείς στο Facebook! Ποια είναι η αγαπημένη σου 

και γιατί; 

5)Δημοσκόπηση: Γιατί Χρησιμοποιώ το Facebook; 

6) Δοκιμασία σε ζευγάρια! Παρουσίαση ενός νέου φίλου/ μιας νέας φίλης! Συζήτησε μέσω Facebook 

με έναν συμμαθητή/ μία συμμαθήτρια σου! Ήρθε η ώρα να τον/την γνωρίσουμε και εμείς καλύτερα. 

Διάβασε παρακάτω τι πρέπει να κάνετε! 

7) Αυτή τη στιγμή βιώνεις την "εξ αποστάσεως μάθηση(e-learning)"! Πιστεύεις ότι μαθαίνεις εξ 

αποστάσεως; Σου αρέσει; Θα το ξανακάνεις; Γράψε στα σχόλια τις σκέψεις σου! 

8) Είναι η εξ αποστάσεως μάθηση μία καλή επανάσταση; Δες το  βίντεο και συζήτησε την άποψη 

σου με τους υπόλοιπους στα σχόλια! 
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9) Μπορείς να ξεκινήσεις δωρεάν ή με δίδακτρα εξ αποστάσεως μαθήματα σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα σου! Εξερεύνησε μια ή δύο από τις παρακάτω πλατφόρμες εξ αποστάσεως δωρεάν 

μαθημάτων και άφησε το σχόλιο σου. Μήπως γράφτηκες σε κάποιο μάθημα; 

5.Μεταγνωστικές 

ικανότητες (Learning to 

learn). 

1.To ποτάμι της 

μάθησης 

2 Εμπειρίες και 

σχέδιο 

3. Με δικό σου στυλ 

και νοημοσύνη 

4. 1,2,3 Τεστ 

 

Παρουσίαση 

Επίδειξη 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Συζήτηση 

Εξάσκηση 

Κείμενο  

Εικόνα 

Ηλεκτρονικές 

πηγές και μέσα 

Βίντεο 

5 ώρες 

Δραστηριότητες 

1)Παράξενη συνάντηση (ρήσεις σχετικές με τη γνώση και τον άνθρωπο)! Ποια φράση σε εκφράζει 

περισσότερο και γιατί; Μήπως υπάρχει κάποια άλλη; Άσε το σχόλιό σου! 

2) Ζωγράφισε , περίγραψε ή ανέβασε μια φωτογραφία του ποταμιού της μάθησης σου μέχρι τώρα! 

Τι/πως/πότε/από ποιους/με ποιους έμαθες; Υπήρξαν καλές και κακές εμπειρίες;  

3) Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να σε κάνουν να βαρεθείς /παρατήσεις μια μαθησιακή διαδικασία; 

Αντίθετα, ποια στοιχεία κατά τη διάρκεια της μάθησης μπορούν να σε κάνουν να την απολαύσεις; 

4) Σκέψου τι θέλεις να μάθεις, ένα πράγμα που θέλεις να μάθεις άμεσα! Χρησιμοποίησε το 

ηλεκτρονικό εργαλείο “mind map” και οργάνωσε το σχέδιο δράσης σου(τι, γιατί, πως, πότε, από 

ποιον, με ποιον, πόσο, που)! 

5) Ώρα να μάθεις το στυλ σου! Πάρε χαρτί και μολύβι! Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. 

6) Τώρα μπορείς να βρεις και τον τύπο νοημοσύνης που σε χαρακτηρίζει! Κάνε το τεστ ηλεκτρονικά! 

6.Κοινωνικές ικανότητες 

και ικανότητες που 

σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη. 

1. Η νέα πόλη! 

2. Πολίτες σε δράση! 

3.Ευρωπαίος πολίτης 

4.1,2,3 Τεστ 

 

Παρουσίαση 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Συζήτηση 

Ομαδική 

εργασία 

Κείμενο  

Εικόνα 

Ηλεκτρονικές 

πηγές και μέσα 

Άσκηση 

6 ώρες 

Δραστηριότητες 

1.Ομαδική εργασία (19 Σεπτεμβρίου 2017, 17.00): Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε τη δικιά σας πόλη! 

Είστε νέοι πολίτες και συμπολίτες! Παρουσιάστε την πόλη σας(κάτοικοι, τοποθεσία, τρεις 

«θησαυροί, ένα κοινωνικό πρόβλημα, μία βασική έλλειψη, τρεις νόμοι και τρεις τιμωρίες, καλές 

σχέσεις με γείτονες)! 

2) Μοιράσου τις σκέψεις σου ως κάτοικος και πολίτης της Ελλάδας. Μπορείς να εντοπίσεις  τρεις 

«θησαυρούς», ένα κοινωνικό πρόβλημα, έναν θεμελιώδη νόμο και μία βασική έλλειψη για την 

Ελλάδα; 

3) Πως νιώθεις ως άτομο και ως πολίτης της Ελλάδας και του κόσμου γι' αυτά τα  κοινωνικά 

προβλήματα; Πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις ως ενεργός εθελοντής κάτι, ώστε να συμβάλλεις στην 

αντιμετώπισή τους; 

4) Ώρα για ακτιβιστική/ενεργό δράση! Δημιουργία αφίσας κοινωνικού προβληματισμού. Διάβασε τις 

οδηγίες! 

5)Εσύ πόσο και πως Ευρωπαίος πολίτης αισθάνεσαι; 

6) Ανάφερε 3 επίκαιρα γεγονότα που συνέβησαν σε 3 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. Παρακαλώ 

σημείωσε και τις πηγές! 
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7.Αίσθημα πρωτοβουλίας 

και επιχειρηματικότητα 

1.Event Νεολαίας! 

2. Έχω μια ιδέα! 

3. 1,2,3 Τεστ 

 

Παρουσίαση 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Συζήτηση 

Ομαδική 

εργασία 

Κείμενο  

Εικόνα 

Ηλεκτρονικές 

πηγές και μέσα 

Βίντεο 

Άσκηση 

6 ώρες 

Δραστηριότητες 

1) Δοκιμασία δημιουργικής πρωτοβουλίας! Υποθετικό σενάριο: Διοργάνωση εκδήλωσης 

ενημέρωσης για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

2) Ψάχνοντας βρίσκεις! Πληροφορίες, φορείς και ευκαιρίες! 

3) Για σκέψου και πες μας…Έχεις επιχειρηματικό χαρακτήρα και πνεύμα; Είπες ποτέ στον εαυτό 

σου "α,καλή ιδέα!"; 

4) Ομαδική εργασία (23 Σεπτεμβρίου 2017, 17.00):Μια φορά κι έναν καιρό είχα μια ιδέα και μια 

ωραία παρέα…Πλάνο επιχειρηματικής ιδέας (βασικά χαρακτηριστικά, swot ανάλυση, logo). 

8.Πολιτισμική συνείδηση 

και έκφραση. 

 

1.Πολιτισμός και 

κουλτούρα 

2. Ελληνική βραδιά 

3.Διαπολιτισμικά 

4. 1,2,3 Τεστ 

 

Παρουσίαση 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Συζήτηση 

Ομαδική 

εργασία 

Κείμενο  

Εικόνα 

Ηλεκτρονικές 

πηγές και μέσα 

Άσκηση 

6 ώρες 

Δραστηριότητες 

1) Ακολουθούν μερικές αντιπροσωπευτικές εικόνες της Ελλάδας και της ελληνικής κουλτούρας. 

Διάλεξε μία, αυτή που σου αρέσει περισσότερο και μοιράσου στα σχόλια τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά σου γι' αυτή την πλευρά της κουλτούρας μας.   

2) Ομαδική εργασία (26 Σεπτεμβρίου 2017, 17.00): Υποθετικό σενάριο διοργάνωσης ελληνικής 

βραδιάς σε Ανταλλαγή Νέων. 

3) Ποια πολιτισμικά στερεότυπα έχεις ακούσει για διάφορους λαούς της Ευρώπης; Πιστεύεις ότι 

ισχύουν και ότι έχουν κάποια χρησιμότητα; 

4) Γράψε μας στα σχόλια για τότε που συνάντησες ένα άτομο με διαφορετική εθνικότητα από εσένα; 

Τι νέο πράγμα έμαθες από αυτό/αυτήν; Τι νέο πράγμα του/της έμαθες; Σου άρεσε αυτό το 

διαπολιτισμικό "πάρε-δώσε"; 

5) Εξερεύνησε μια νέα κουλτούρα! Κοίταξε τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης...Διάλεξε μία χώρα! 

Ώρα να "γκουγκλάρεις" και να δημοσιεύσεις (σημαία, φαγητό, τραγούδι, τίτλος βιβλίου, φωτογραφία 

κατοίκου)! 

9.Αυτοαξιολόγηση 1.Αν είχαμε ένα 

Youthpass 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Ανοιχτό 

ερώτημα 

Εικόνα 

Κείμενο 

1 ώρα 

Δραστηριότητα 

1) Τώρα γράψε τι έμαθες και πως για την κάθε μία ικανότητά σου! Δημοσίευσε το φανταστικό 

"Youthpass" σου παρακάτω! 

Συγχρονικές συναντήσεις 
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Θεματική ενότητα 

Υποενότητα 

Ομαδική εργασία, Ομάδες Ημερομηνία και ώρα 

6.Κοινωνικές ικανότητες και 

ικανότητες που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη. 

1. Η νέα πόλη! 

Δημιουργία νέας πόλης, 

Πολίτες 1-4 

10 Σεπτεμβρίου 2017, 

17.00-19.00 

7.Αίσθημα πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητα 

2. Έχω μια ιδέα! 

Πλάνο επιχειρηματικής 

ιδέας, Πιλότοι 1-4 

13 Σεπτεμβρίου 2017, 

17.00-19.30 

8.Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση 

2. Ελληνική βραδιά 

Διοργάνωση ελληνικής 

βραδιάς, Διοργανωτές 1-4 

18 Σεπτεμβρίου 2017, 

17.00-19.00 

Πίνακας 18:Αναλυτικό περιεχόμενο προγράμματος 

8.7. Παράμετροι υλοποίησης του προγράμματος 

8.7.1.Φορεας υλοποίησης και χρηματοδότησης 

    Το πρόγραμμα για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας με τον τίτλο «Ταξίδεψε, 

ΜΑθε, Μοιράσου» (ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ) δεν υλοποιήθηκε ούτε χρηματοδοτήθηκε από 

κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα , καθώς σε αυτή τη φάση παρακολουθούμε την 

πιλοτική εφαρμογή του. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή ατομικής πρωτοβουλίας 

αποσκοπεί στην αναθεώρηση και βελτίωση του προγράμματος, ώστε να μπορέσει να 

εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μελλοντικά. Πιθανοί φορείς υλοποίησης 

και χρηματοδότησης, όπως προέκυψε από τη διερεύνηση του πλαισίου αναφοράς και 

των εκπαιδευτικών αναγκών, θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 

Προγράμματος Erasmus+ σε επίπεδο Εθνικής Υπηρεσίας Συντονισμού στον Τομέα 

της Νεολαίας, συγκεκριμένα για την Ελλάδα το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης. Συγκεκριμένα το ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ. θα μπορούσε να ενταχθεί στη Βασική 

Δράση 2, η οποία  περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες 

(αποκεντρωμένες δράσεις) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κεντρικές 

δράσεις-Education Audiovisual and Culture Executive Agency). Η συγκεκριμένη 

Βασική Δράση ενισχύει:  

- τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση) 

- τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση) 

- τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση) 

- την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική 

Δράση) 

         Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να 

αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, 

τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης 

και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες. Οι 

Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και 

αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να 
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αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να 

μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές. Στο πλαίσιο του Erasmus+ ένας οργανισμός 

ηγείται της σύμπραξης και έχει τον συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις 

διαφόρων μεγεθών είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους 

οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα το παρόν 

πρόγραμμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως προς την εφαρμογή καινοτόμων 

ενεργειών. 

8.7.2. Χώρος-Πλατφόρμα 

    Τα σύγχρονα διαδικτυακά περιβάλλοντα προσφέρουν νέες τεχνολογικές 

δυνατότητες και  βασίζονται στην τεχνολογία των υπολογιστών, των πολυμέσων και 

του διαδικτύου (Peters, 2003). Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στα νέα αυτά 

περιβάλλοντα να προσφέρουν ποικίλες λειτουργίες παρουσίασης, αποθήκευσης και 

ανάδυσης πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας χρηστών, περιήγησης, 

πολυμέσων και υπερμέσων, προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας. Αυτές οι 

λειτουργίες μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές εκπαιδευτικές λειτουργίες και να 

αξιοποιηθούν δυναμικά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

                                               

    Το παρόν πρόγραμμα, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί ένα εξ αποστάσεως ανοιχτό 

και δωρεάν πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, το οποίο σχεδιάστηκε ηλεκτρονικά 

και υλοποιήθηκε μέσω της ανοικτού λογισμικού πλατφόρμας OpenLearning.Η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί σχετικά ένα ευχάριστο και εύχρηστο ψηφιακό 

περιβάλλον μάθησης και διάδρασης. Ωστόσο, παρατηρούνται κάποιες δυσκολίες σε 

επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και πλοήγησης. 

  

8.7.3. Εκπαιδευτικό υλικό 

        Σε ψηφιακό περιβάλλον ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει δυναμικό ρόλο ως 

σύμβουλος, εμψυχωτής και διευκολυντής και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 

μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στη μαθησιακή διαδικασία. Στην περίπτωση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης η τριαδική σχέση-σχήμα εκπαιδευτή (που εντοπίζεται στη 

συμβατική εκπαίδευση) εμπλουτίζεται με ένα νέο μέλος: το μέσο (Σοφός/Kron, 2010). 

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης 

περιλαμβάνει (ο.π.) : α)την αξιοποίηση offline περιεχομένου, β) την επιμέρους 

αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου, αλλά ακόμα και γ)την  εξ ολοκλήρου 

διαδικτυακή συγχρονική εκπαίδευση. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατό να  

να περιέχει ποικίλα και πολύ-λειτουργικά στοιχεία όπως : ηλεκτρονικά κείμενα 

(εγχειρίδιο μελέτης, παράλληλα κείμενα, οδηγό μελέτης κ.ά.), οπτικοακουστικό υλικό 

(ηχητικά αρχεία, ψηφιακά βίντεο κ.ά.), αλληλεπιδραστικό υλικό (ασκήσεις και 

δραστηριότητες, μελέτες περίπτωσης, ψηφιακές εργαστηριακές εφαρμογές κ.ά.), 

διαδραστικές δυνατότητες (συνομιλίες, τηλεδιάσκεψη κ.ά.) προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ενεργής, αυτό-κατευθυνόμενης και 

εξατομικευμένης μάθησης. 
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     Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος αξιοποιήθηκε συνολικά Οδηγός 

προγράμματος Erasmus+ στα Ελληνικά καις στα Αγγλικά, καθώς και ένα ολόκληρο 

πακέτο υλικού που διανεμήθηκε μέσω της πλατφόρμας. Το πακέτο περιλαμβάνει 

εμπλουτισμένο κείμενο, ηλεκτρονικές πηγές, υπερσυνδέσμους βίντεο και ιστοτόπους 

πληροφόρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- http://erasmusplusyouth.gr/erasmus 

- http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-

organisations/learning-mobility/young-people-youth-workers_el 

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf 

- https://www.youtube.com/channel/UCVuv4osd6mp5ZyZerIv6BTA 

- https://www.youthpass.eu/downloads/13109/Youthpass%20Guide%20EL.pdf 

- http://erasmusplusyouth.gr/eurodesk/ 

8.7.4. Δημοσιοποίηση του προγράμματος  

      Η δημοσιοποίηση του προγράμματος «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ» πραγματοποιήθηκε κυρίως 

μέσω διαδικτύου και περιέλαβε την ενημέρωση σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά 

του προγράμματος:  

- τον τίτλο, το αντικείμενο και τον σκοπό του προγράμματος 

- τον φορέα και πλαίσιο διοργάνωσης, 

- την πλατφόρμα υλοποίησης 

- τη χρονική περίοδο υλοποίησης και τη συνολική διάρκεια σε διδακτικές ώρες 

- τον αριθμό συμμετεχόντων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

      Συγκεκριμένα η διαδικτυακή δημοσιοποίηση έγινε με δημοσιεύσεις μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας OpenLearning, των κοινωνικών δικτύων (Facebook, 

Google+, Linkedin, Instagram) και με ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα στον τομέα της Νεολαίας. Όσα 

άτομα δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται ενημερώθηκαν περισσότερο για τη διαδικασία και 

τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

8.8. Ανάλυση προμηθειών υλοποίησης προγράμματος 

Ακολουθεί η ανάλυση των βασικών προμηθειών για την υλοποίηση του προγράμματος 

σύμφωνα με τις ανάγκες της εξ αποστάσεως μάθησης: 

 

Πλατφόρμα προγράμματος -OpenLearning (1) 

-Παροχή σύνδεσης στο Διαδίκτυο (21) 

Ηλεκτρονικό υλικό προγράμματος -Ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου 

των συμμετεχόντων (40) 
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-Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 

στην πλατφόρμα του προγράμματος 

(21) 

-Ερωτηματολόγια αξιολόγησης του 

προγράμματος (40) 

Ενημέρωση Συμμετεχόντων -Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (21) 

-Χώρος συνομιλίας στην πλατφόρμα (1) 

-Λογαριασμός Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης (21) 

Πίνακας 19: Ανάλυση προμηθειών 

 

8.9. Προϋπολογισμός του Προγράμματος 

   Στην περίπτωση του πιλοτικού προγράμματος ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ. δεν μπορεί να κατατεθεί 

συγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς πρόκειται για ένα ανοικτό και δωρεάν 

πρόγραμμα. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να προταθεί προϋπολογισμός στην περίπτωση 

υλοποίησης και χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ στη 

Βασική Δράση 2. Ο προϋπολογισμός μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα κριτήρια 

χρηματοδότησης Σχεδίων της Βασικής Δράσης 2. 

 

8.10. Διαδικασία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας και 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από µια συστηµατική και οργανωµένη προσπάθεια, 

σύµφωνα µε αρχές και κανόνες που ενσωµατώνονται σε θεωρητικό και µεθοδολογικό 

πλαίσιο. Είναι µια ερευνητική διαδικασία µε συστηµατική συλλογή, επεξεργασία, 

ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, µε σκοπό την 

ανατροφοδότηση. 

 

8.10.1 Μεθοδολογία της έρευνας αξιολόγησης 

Σύµφωνα µε τον Καραλή (2008) η διαδικασία της αξιολόγησης ενός 

προγράµµατος περιλαµβάνει τον αναλυτικό σχεδιασµό της αξιολόγησης, τη 

διεξαγωγή της αξιολόγησης και την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. Η αξιολόγηση 

ενός προγράμματος είναι απαραίτητη, γιατί συνεισφέρει στη  βελτίωση της απόδοσης 

των εκπαιδευτών και του σχεδιασμού νέων στρατηγικών οργάνωσης και διδασκαλίας. 

Επίσης, τα αποτελέσματά της βοηθούν στην αποτίμηση της διαδικασίας μάθησης και 

στη διαπίστωση αλλαγών στη συμπεριφορά, τις στάσεις, τις ανάγκες, το γνωστικό ή 

μαθησιακό στυλ ή τα κίνητρα των συμμετεχόντων. 

      Το πιο γνωστό μοντέλο,είναι αυτό του  του Donald L.Kirkpatrick και περιλαμβάνει 

τέσσερα στάδια: 1.Αντίδραση (πόσο άρεσε το πρόγραμμα στους συμμετέχοντες) 2. 

Μάθηση (ποιες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις επηρεάστηκαν) 3. Συμπεριφορά (τι 

είδους αλλαγές συμπεριφοράς οφείλονται στο πρόγραμμα) 4. Αποτελέσματα (ποια 

είναι τα απτά αποτελέσματα του προγράμματος σε όρους μείωσης κόστους, βελτίωσης 

της ποιότητας, αύξησης της ποσότητας και λοιπά). 

 

8.10.2. Διαδικασία αξιολόγησης 
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    Σκοπός της αξιολόγησης αποτελεί η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων ως προς 

την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε εσωτερική διαμορφωτική, απολογιστική αξιολόγηση και μετα-

παρακολούθηση(follow-up) αξιολόγηση. Για την καλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος η αξιολόγηση του διενεργήθηκε σε τρεις 

φάσεις: 

1)    Στη φάση του σχεδιασμού διερευνήθηκαν οι ανάγκες της ομάδας του πληθυσμού-

στόχου μέσω α) του ερωτηματολογίου προς εργαζόμενους και συμμετέχοντες στον 

Τομέα της Νεολαίας και β) του ερωτηματολογίου εισόδου, το οποίο περιλάμβανε 

ερωτήματα για τα δημογραφικά στοιχεία, τα κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας, καθώς και τις βασικές ικανότητες των 

συμμετεχόντων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.  

2)    Στη φάση της υλοποίησης ελέγχθηκε με ερωτηματολόγιο ερωτημάτων κλειστού 

τύπου ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

του προγράμματος. 

3)     Τέλος, στη φάση της απολογιστικής αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος χρησιμοποιήθηκε  α) το ερωτηματολόγιο εξόδου το οποίο περιλάμβανε 

τον επαναληπτικό έλεγχο των κινήτρων και εμποδίων συμμετοχής, καθώς και των 

βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων β) το ερωτηματολόγιο  με  ερωτήματα 

κλειστού τύπου για τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του προγράμματος, γ) ένα ανοικτό ερώτημα για τις προτάσεις 

βελτίωσης του προγράμματος και δ) μετα-παρακολούθηση (follow-up) του 

προγράμματος ένα μήνα μετά τη λήξη του. 

    Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως σύμφωνα με το μοντέλο του Kirkpatrick η 

αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο αντίδρασης (ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης από το πρόγραμμα, διαμορφωτική και απολογιστική αξιολόγηση), σε 

επίπεδο μάθησης (έλεγχος βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων πριν και μετά 

την εκπαιδευτική παρέμβαση) και σε επίπεδο συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο 

κινήτρων και εμποδίων συμμετοχής πριν και μετά το πρόγραμμα, ερωτηματολόγιο 

follow-up σχετικά με την ενεργοποίηση της συμμετοχής στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας). 

 

8.11. Απολογισμός και προτάσεις  

     Ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του πιλοτικού εξ αποστάσεως 

προγράμματος «ΤΑξίδεψε, ΜΑθε, Μοιράσου (ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ)» βασίστηκε στο πλαίσιο 

της Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας και στην ανάγκη συμμετοχής περισσότερων 

νέων σε αυτή. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανέδειξαν της δυνατότητες 

πληροφόρησης, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης πολλών νέων μέσω της εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα. Η ολοκληρωμένη διερεύνηση του πεδίου 

αναφοράς του προγράμματος, αλλά και  ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευομένων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα της αρτιότητας του προγράμματος. 

      Ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του εξ αποστάσεως προγράμματος 

«ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ» για τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας στο πλαίσιο της παρούσας 
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ερευνητικής εργασίας επιθυμεί να αναδείξει μια νέα προσέγγιση στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν 

συνδυαστικά κατά το δυνατό το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τα 

ερευνητικά αποτελέσματα, τη δυναμική της εξ αποστάσεως μάθησης και οι ευκαιρίες 

Μαθησιακής Κινητικότητας. 

      Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος είναι ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας του σε επίπεδο αποτελεσματικότητας ως προς του στόχους του 

και ικανοποίησης των εκπαιδευομένων ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ο 

απολογισμός του προγράμματος στοχεύει στην αναθεώρησή του στα επιμέρους 

στοιχεία, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη εφαρμογή του σε μεγαλύτερη 

κλίμακα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η υλοποίηση και χρηματοδότηση του 

προγράμματος του μελλοντικού προγράμματος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα στη Βασικά 

Δράση 2.  

     .  
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Παράρτημα 

1.Ερευνητικά εργαλεία 

1.1.Ερωτηματολόγιο για τον σχεδιασμό εξ αποστάσεως προγράμματος για τη 

Μαθησιακή Κινητικότητας Νεολαίας. 

 

Α)Δημογραφικά στοιχεία  

1.Επιλέξτε το φύλο σας. 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

2.Επιλέξτε την ηλικία σας. 

o 18-28 ετών 

o 29-39ετών 

o 40-50 ετών 

o 51 ετών και άνω 

3.Επιλέξτε την ιδιότητά σας.  

o Υπάλληλος φορέα Νεολαίας 

o Διοργανωτής/Εκπαιδευτής/Σύμβουλος Νεολαίας 

o Άτομο που εργάζεται με/για νέους (youth worker) 

o Συμμετέχων/ Συμμετέχουσα σε δράσεις Μαθησιακής Κινητικότητας 

Νεολαίας 

4.Σημειώστε το όνομα του φορέα δράσης σας.  

_______________________________________ 

5.Σε πόσες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μαθησιακής Κινητικότητας 

Νεολαίας (YE,TC,EVS) έχετε συμμετάσχει ο ίδιος/η ίδια; Επιλέξτε τον αριθμό. 

o 0 

o 1-5 

o 6-11 

o 12 και άνω 

6.Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα; 

o Ναι 

o Όχι 

 

Β) Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος (παράμετροι). 

Ακολουθούν ερωτήματα που αφορούν στο σύνολο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (περιεχόμενο, εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, διαδικτυακό 

μαθησιακό περιβάλλον, επικοινωνία, διάρκεια, πιστοποίηση, κόστος και αξιολόγηση). 

1.Περιεχόμενο: Ποιες θεματικές ενότητες θα προτείνατε για το συγκεκριμένο εξ 

αποστάσεως πρόγραμμα; (μέχρι 4 επιλογές) 

o Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση 

o Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας(γενικά) 

o Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα 
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o Erasmus+, Τομέας Νεολαίας 

o 8 δεξιότητες-κλειδιά και Youthpass 

o Πηγές πληροφόρησης 

o Άλλο:_____________________________ 

2.Μέθοδος παρακολούθησης: Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο παρακολούθησης 

του προγράμματος;(1 επιλογή) 

o Σύγχρονος με δομημένο χρονοδιάγραμμα 

o Ασύγχρονος με ελεύθερο χρονοδιάγραμμα 

o Μεικτός(σύγχρονος και ασύγχρονος) 

o Άλλο:_____________________________ 

3.Εκπαιδευτικές μέθοδοι: Ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους θεωρείτε καταλληλότερες 

για αυτό εξ αποστάσεως πρόγραμμα ;(μέχρι 4 επιλογές)  

o Εμπλουτισμένη παρουσίαση 

o Προσομοίωση και Επίδειξη 

o Παιχνίδι 

o Καταιγισμός ιδεών και Συζήτηση 

o Μελέτες περίπτωσης 

o Ανοικτά ερωτήματα-ασκήσεις 

o Ομαδικές εργασίες 

o Άλλο:_____________________________ 

4.Εκπαιδευτικά μέσα: Ποια εκπαιδευτικά μέσα προτείνετε; (μέχρι 4 επιλογές)  

o Κείμενο 

o Εικόνες 

o Ήχος 

o Βίντεο 

o Κάρτες 

o Ιστότοποι και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

o Άλλο:______________________________ 

5.Επικοινωνία:Πως πιστεύετε ότι θα εξασφαλιστεί η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

όλων των εμπλεκόμενων ατόμων στο πρόγραμμα;(μέχρι 2 επιλογές). 

o Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

o Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

o Χώρος συζήτησης μέσα στην πλατφόρμα 

o Τηλεφωνική επικοινωνία 

o Άλλο:_______________________________ 

6.Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ποια από τα παρακάτω πρόσθετα χαρακτηριστικά θα 

θέλατε να διαθέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα;(μέχρι 3 επιλογές) 

o Προσωπικό προφίλ και εικονίδιο χαρακτήρα 

o Μπάρα προόδου 

o Επιλογή θέματος και γραμματοσειράς 

o Παράσημα/Επιβραβεύσεις 

o Βοηθός αφηγητής 

o Χώρος ελεύθερης συζήτησης 

o Άλλο:________________________________ 
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7.Αξιολόγηση συμμετεχόντων: Ποιους τρόπους αξιολόγησης των συμμετεχόντων 

θεωρείτε κατάλληλους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα;(μέχρι 2 επιλογές) 

o Μικρά ερωτήματα και εργασίες κατά τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων 

o Ομαδικές εργασίες 

o Τεστ στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας 

o Τελικό τεστ σε όλες τις ενότητες 

o Χωρίς αξιολόγηση 

o Άλλο:_________________________________ 

8.Διάρκεια:Ποια προτείνετε ως καταλληλότερη συνολική διάρκεια του 

προγράμματος σε ώρες;(1 επιλογή)  

o έως 50 ώρες 

o 50-100 ώρες 

o 100-200 ώρες 

o πάνω από 200 ώρες 

o Άλλο:______________________________________ 

9.Πιστοποίηση:Ποιον τρόπο βεβαίωσης της επιτυχημένης παρακολούθησης του 

προγράμματος προτείνετε;(μέχρι 2 επιλογές) 

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 

Βεβαίωσης παρακολούθησης 

Χωρίς πιστοποίηση 

Παράσημα/Επιβραβεύσεις 

Άλλο:____________________________________________ 

10.Χρηματοδότηση προγράμματος: Ποιον φορέα χρηματοδότησης του 

προγράμματος προτείνετε μετά την πιλοτική εφαρμογή του;(1 επιλογή) 

Ιδιωτικός φορέας (δίδακτρα παρακολούθησης) 

Δημόσιος φορέας(Υπουργείο, Πανεπιστήμιο και λοιποί) 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Άλλο:____________________________________________ 

Παρακαλώ επιλέξτε αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περισσότερο για τη διεξαγωγή της 

έρευνας και το πρόγραμμα "ΤΑΜΑΜΟ" συμπληρώστε τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 

o Ναι 

o Όχι 

 

Διανεμήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή φόρμας 

Google.  

https://goo.gl/forms/znUDDy1ILzk7FObH3 
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1.2.Ερωτηματολόγιο εισόδου και εξόδου εκπαιδευομένων 

Α)Δημογραφικά στοιχεία 

1.Σημείωσε το ψευδώνυμό σου. 

__________________ 

2.Σημείωσε την ηλικία σου. 

___________________ 

3.Επίλεξε το φύλο σου. 

o Άντρας 

o Γυναίκα 

o Προτιμώ να μη δηλώσω το φύλο μου. 

4.Σημείωσε τον τόπο διαμονή σου. 

_________________ 

5.Επίλεξε την ιδιότητά σου. 

o Φοιτητής/φοιτήτρια 

o Άνεργος/άνεργη 

o Εργαζόμενος/εργαζόμενη 

6.Επίλεξε το εκπαιδευτικό σου επίπεδο. 

o Δευτεροβάθμια (απόφοιτος Λυκείου) 

o Μεταδευτεροβάθμια 

o Τριτοβάθμια (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

o Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

o Διδακτορική διατριβή 

7.Έχεις παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο εξ αποστάσεως πρόγραμμα; 

o Ναι 

o Όχι 

8.Είμαι ΑμεΑ. 

o Ναι 

o Όχι 

 

Β) Εμπόδια συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας 

Ποιοι από τους παρακάτω λόγους αποτελούν εμπόδια συμμετοχής σου στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας; 

 

Επίλεξε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με τους παρακάτω λόγους μη συμμετοχής σου. 

(1 «Διαφωνώ», 2«Μάλλον διαφωνώ», 3«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4«Μάλλον 

συμφωνώ», 5«Συμφωνώ») 

Εμπόδια συμμετοχής 

1.Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών ή συγγενικών 

προσώπων 

1     2     3     4     5 

2.Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 1     2     3     4     5 

3.Έλλειψη χρόνου λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων 1     2     3     4     5 

4.Έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών 1     2     3     4     5 
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5.Αρνητική τοποθέτηση της οικογένειας ή των φίλων μου 1     2     3     4     5 

6.Κόστος συμμετοχής. 1     2     3     4     5 

7.Η συμμετοχή μου δεν παίζει κανένα ρόλο στην 

επαγγελματική μου εξέλιξη. 

1     2     3     4     5 

8.Δεν έχω τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή και δε θα επιλεγώ. 

1     2     3     4     5 

9.Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τις δράσεις 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

10.Δε δίνεται βεβαίωση / πιστοποιητικό συμμετοχής. 1     2     3     4     5 

11.Η συμμετοχή μου δεν παίζει κανέναν ρόλο στην 

εκπαιδευτική /ακαδημαϊκή μου πορεία. 

1     2     3     4     5 

12.Δυσκολίες ως προς τον χρόνο και τον τόπο συμμετοχής. 1     2     3     4     5 

13.Με εμποδίζουν προβλήματα υγείας 1     2     3     4     5 

14.Αρκετά έχω μάθει έως τώρα 1     2     3     4     5 

15.Δε μου αρέσει να συμμετέχω σε τέτοιες μαθησιακές 

διαδικασίες, γιατί μου θυμίζουν το σχολείο. 

1     2     3     4     5 

16.Μπορώ να μάθω με άλλους τρόπους αυτά που θα μάθαινα 

μέσω της συμμετοχής μου στη Μαθησιακή Κινητικότητας 

Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

 

Γ) Λόγοι(κίνητρα) συμμετοχής στη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

Ποιοι από τους παρακάτω λόγους αποτελούν κίνητρα συμμετοχής σου στη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας; 

Επίλεξε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με τους παρακάτω λόγους συμμετοχής σου.  

(1 «Διαφωνώ», 2«Μάλλον διαφωνώ», 3«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4«Μάλλον 

συμφωνώ», 5«Συμφωνώ») 

Κίνητρα συμμετοχής 

1.Επαγγελματική εξέλιξη (καλύτερη εργασία, μεγαλύτερες 

απολαβές) 

1     2     3     4     5 

2.Εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή εξέλιξη (εμπλουτισμός γνώσεων 

και εμπειριών) 

1     2     3     4     5 

3.Προσωπική ανάπτυξη(προσωπική ενδυνάμωση) 1     2     3     4     5 

4.Πιστοποίηση /αναγνώριση της μάθησης 1     2     3     4     5 

5.Ενδιαφέρον για τη μάθηση (μου αρέσει να μαθαίνω 

καινούργια πράγματα και η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε 

όλη μας τη ζωή) 

1     2     3     4     5 

6.Προσωπική / οικογενειακή ζωή (αξιοποίηση ελεύθερου 

χρόνου, φυγή από την καθημερινότητα) 

1     2     3     4     5 

7.Κοινωνική συμμετοχή (ενεργός πολίτης, συνάντηση νέων 

ανθρώπων) 

1     2     3     4     5 
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Βασικές ικανότητες (αυτοαξιολόγηση) 

Παρακαλείσαι να αυτοαξιολογήσεις τον βαθμό της ικανότητας σου στις παρακάτω 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τη δεδομένη στιγμή. 

Επίλεξε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με τον βαθμό ικανότητας σου. 
(1 «Διαφωνώ», 2«Μάλλον διαφωνώ», 3«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4«Μάλλον συμφωνώ», 5«Συμφωνώ») 

Βασικές ικανότητες 

Επίπεδο γνώσεων 

Μπορώ να: 

1.προσδιορίζω τη Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας και το 

Erasmus+. 

1     2     3     4     5 

2.κατανοώ βασικά χαρακτηριστικά του Erasmus+ και της 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

3.μεταφράζω λέξεις από και προς ξένη γλώσσα. 1     2     3     4     5 

4.προσδιορίζω τα θετικά χαρακτηριστικά της πολυγλωσσίας 

και της γλωσσομάθειας. 

1     2     3     4     5 

5.αναγνωρίζω τις διαφορές μεταξύ Μαθηματικών, Φυσικής, 

Χημείας και Τεχνολογίας. 

1     2     3     4     5 

6.προσδιορίζω φυσικά και χημικά φαινόμενα , καθώς και 

τεχνολογικά επιτεύγματα. 

1     2     3     4     5 

7.προσδιορίζω την ψηφιακή ικανότητα, τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης και την εξ αποστάσεως μάθηση. 

1     2     3     4     5 

8.προσδιορίζω τη μεταγνωστική ικανότητα. 1     2     3     4     5 

9.αναγνωρίζω τα μαθησιακά μου κίνητρα και εμπόδια. 1     2     3     4     5 

10.προσδιορίζω τις έννοιες του πολίτη, της ιδιότητα του 

Ευρωπαίου πολίτη και του κοινωνικού προβλήματος. 

1     2     3     4     5 

11.προσδιορίζω τις έννοιες της πρωτοβουλίας, 

επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής ιδέας. 

1     2     3     4     5 

12.προσδιορίζω τις έννοιες του πολιτισμού/κουλτούρας, 

πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας. 

1     2     3     4     5 

Επίπεδο δεξιοτήτων 

Μπορώ να: 

1.συζητώ στην ελληνική γλώσσα τις βασικές δράσεις του 

Erasmus+. 

1     2     3     4     5 

2.αξιολογώ στην ελληνική γλώσσα το Erasmus+ και το 

Youthpass 

1     2     3     4     5 

3.χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πηγές και μέσα 1     2     3     4     5 

4.χειρίζομαι πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκμάθησης ξένης 

γλώσσας ή άλλων θεματικών 

1     2     3     4     5 

5.υπολογίζω απόσταση,κόστος,χρονική διάρκεια και πλήθος 1     2     3     4     5 

6χειρίζομαι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 1     2     3     4     5 

7. δημιουργώ ψηφιακό υλικό. 1     2     3     4     5 

8.διακρίνω το μαθησιακό μου στυλ και νοημοσύνη. 1     2     3     4     5 
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9.οργανώνω τη μαθησιακή μου στρατηγική. 1     2     3     4     5 

10.συνεργάζομαι σε διαδικτυακές ομάδες. 1     2     3     4     5 

11.διαχειρίζομαι ως ενεργός εθελοντής προβλήματα και 

λύσεις μέσα σε μία κοινωνία. 

1     2     3     4     5 

12.να οργανώνω αρχικό πλάνο εκδήλωσης ως εθελοντής και 

επιχειρηματικής ιδέας ως μέλος επιχειρηματικής ομάδας. 

1     2     3     4     5 

13.δημιουργώ υλικό παρουσίασης της Ελλάδας και του 

ελληνικού πολιτισμού. 

1     2     3     4     5 

Επίπεδο στάσεων 

Μπορώ να: 

1.νιώθω ενθαρρυμένος να συμμετάσχω στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

2.νιώθω ενθαρρυμένος να μάθω ξένες γλώσσες και 

πολιτισμούς. 

1     2     3     4     5 

3.διερωτώμαι για την παρουσία των Μαθηματικών, της 

Φυσικής, της Χημείας και της Τεχνολογίας στην καθημερινή 

μας ζωή. 

1     2     3     4     5 

4.νιώθω ενθαρρυμένος να ενισχύσω την ψηφιακή μου 

ικανότητα. 

1     2     3     4     5 

5.νιώθω ενθαρρυμένος να συμμετέχω σε δραστηριότητες δια 

βίου μάθησης και να εκτιμώ τα οφέλη της. 

1     2     3     4     5 

6.νιώθω ενθαρρυμένος να δράσω ενεργά ως πολίτης και 

εθελοντής. 

1     2     3     4     5 

7.νιώθω ενθαρρυμένος να αναλάβω πρωτοβουλίες και 

εθελοντική δράση στον τομέα της Νεολαίας 

1     2     3     4     5 

8.εκτιμώ θετικά τη διαφορετικότητα και τη 

διαπολιτισμικότητα. 

1     2     3     4     5 

Διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή φόρμας 

Google.  

https://goo.gl/forms/zSVM8uvSmr3a0jrh2 

https://goo.gl/forms/XOPVo7eEG1KOAjC22 
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1.3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εξ αποστάσεως προγράμματος 

«ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» 

    Ακολουθούν ερωτήματα που αφορούν στο σύνολο του εξ αποστάσεως  

προγράμματος «ΤΑξίδεψε, ΜΑθε, Μοιράσου» σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή,  

τις εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, την 

επικοινωνία, τη διάρκεια, την πιστοποίηση, την αξιολόγηση των συμμετεχόντων και 

την εκπαιδεύτρια.  

Επίλεξε το βαθμό ικανοποίησής σου για κάθε χαρακτηριστικό του προγράμματος.  

(1«Καθόλου», 2«Λίγο», 3«Ούτε λίγο ούτε πολύ», 4«Πολύ», 5«Πάρα πολύ») 

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος 

1.Οι θεματικές ενότητες ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και 

στις ανάγκες μου ως προς τη Μαθησιακή Κινητικότητα 

Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

2.Θεωρώ τη δομή και τη χρονική διάρκεια ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος κατάλληλες. 

1     2     3     4     5 

3.Ο μεικτός τρόπος παρακολούθησης(ασύγχρονος και 

σύγχρονος) ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και στις προσδοκίες 

μου. 

1     2     3     4     5 

4.Θεωρώ κατάλληλες τις εκπαιδευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

1     2     3     4     5 

5.Θεωρώ κατάλληλα τα εκπαιδευτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

1     2     3     4     5 

6.Θεωρώ επιτυχημένο τον τρόπο επικοινωνίας με τον 

διευκολυντή και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μου. 

1     2     3     4     5 

7.Θεωρώ την πλατφόρμα και την πλοήγηση σε αυτήν 

κατάλληλες. 

1     2     3     4     5 

8.Θεωρώ τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της 

πλατφόρμας κατάλληλα. 

1     2     3     4     5 

9.Θεωρώ κατάλληλους τους τρόπους αξιολόγησης των 

συμμετεχόντων. 

1     2     3     4     5 

10.Θεωρώ τη συνολική διάρκεια σε ώρες του προγράμματος 

κατάλληλη. 

1     2     3     4     5 

11.Θεωρώ τη βεβαίωση της συμμετοχής και τα παράσημα 

κατάλληλους τρόπους πιστοποίησης. 

1     2     3     4     5 

12.Θεωρώ την εκπαιδεύτρια του προγράμματος συνεργάσιμη 

και υποστηρικτική. 

1     2     3     4     5 

 

 

*Ανοιχτό ερώτημα απολογιστικής αξιολόγησης 
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Παρακαλώ γράψε τις προτάσεις σου για τη βελτίωση του «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ»(θεματικές 

ενότητες, δομή και χρόνος, συνολική διάρκεια, εκπαιδευτικές μέθοδοι και μέσα, 

αξιολόγηση, πλατφόρμα, επικοινωνία, τρόπος παρακολούθησης, πιστοποίηση 

παρακολούθησης, σχόλια για την εκπαιδεύτρια). 

____________________________________________________________________ 

Διανεμήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή φόρμας 

Google.  

https://goo.gl/forms/flCf0rP0VeIsmvPR2 

1.4.Ερωτηματολόγιο μετα-παρακολούθησης (follow-up) του προγράμματος 

«ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ.» 

Ακολουθούν ερωτήματα που αφορούν τις επιδράσεις του προγράμματος στη ζωή σας. 

Θα θέλαμε να εξετάσουμε αν κινητοποιήθηκε ή όχι  η συμμετοχή σας στο πλαίσιο των  

προγραμμάτων του Τομέα της Νεολαίας, αλλά και της δια βίου μάθησης. 

Επίλεξε πόσο ισχύουν για σένα οι παρακάτω διατυπώσεις μετά τη συμμετοχή σου στο 

πρόγραμμα «ΤΑ.ΜΑ.ΜΟ».  

(1«Καθόλου», 2«Λίγο», 3«Ούτε λίγο ούτε πολύ», 4«Πολύ», 5«Πάρα πολύ») 

 

Μετά το πρόγραμμα :  

1. Αξιοποίησα στην καθημερινότητά μου τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που έμαθα. 

1     2     3     4     5 

2.Έψαξα περισσότερα για φορείς και οργανισμούς Νεολαίας. 1     2     3     4     5 

3.Συνεργάστηκα με κάποιον οργανισμό Νεολαίας ως 

εθελοντής. 

1     2     3     4     5 

4.Αισθάνομαι έτοιμος/η να συμμετάσχω σε κάποιο πρόγραμμα 

Μαθησιακής Κινητικότητας Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

5.Αιτήθηκα συμμετοχής σε πρόγραμμα Μαθησιακής 

Κινητικότητας Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

6.Διέδωσα και συζήτησα την εμπειρία μου σχετικά με τη 

Μαθησιακή Κινητικότητα Νεολαίας. 

1     2     3     4     5 

7.Αξιοποίησα ευκαιρίες δια βίου μάθησης (επιμορφώσεις, νέες 

ενασχολήσεις, εξ αποστάσεως μαθήματα, ξένες γλώσσες κ.α.) 

1     2     3     4     5 

8.Έγινα δεκτός/η σε πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας 

Νεολαίας. (σημείωσε 1 για «όχι» και 5 για «ναι») 

1     2     3     4     5 

 

 

 

 

 

 


