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                      - ΠΡΟΛΟΓΟΣ - 

 

    Η ‘αγορά της μετάφρασης’ και, εν γένει, των λεγόμενων ‘γλωσσικών υπηρεσιών’ 

διάγει μία περίοδο σταθερής ανοδικής πορείας. Η ανάπτυξη αυτή ‘αποτυπώνεται’ 

συχνά και σε άρθρα που εμφανίζονται στα ΜΜΕ αλλά και στον ειδικό Τύπο.Σε 

διεθνές επίπεδο, τα στοιχεία της ‘GALA’ (Ένωση Παγκοσμιοποίησης και Επιχώριας 

Προσαρμογής) μιλούν για μία σταθερή ετήσια ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς 

γλωσσικών υπηρεσιών με κυρίαρχη τη μετάφραση σε μέσο ποσοστό 5,52% τα 

τελευταία χρόνια και προβλεπόμενη ετήσια άνοδο 7%, που επιβεβαιώνεται από τον 

κλαδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο ‘SLATOR’ που ανέφερε πρόσφατα ότι 150 νέες 

εταιρίες ‘παροχής γλωσσικών υπηρεσιών’ συστάθηκαν στο α΄ εξάμ. του 2018 στη 

Βρετανία, ανεβάζοντας το σύνολο αυτών των εταιρειών στις 2.000!Και αν κρίνουμε 

από τις ολοένα και περισσότερες σελίδες μεταφραστικών εταιρειών στο ‘facebook’, 

ανάλογη αύξηση υπάρχει και στη χώρα μας! 

Φυσικά, η ανάπτυξη αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλη ζήτηση για μεταφραστές! 

Το άρθρο: «As the Earth feels ever smaller, demand for translators-interpreters 

“skyrockets”» του ειδησεογραφικού δικτύου ‘CNBC’ αναφέρει ότι η μετάφραση 

συγκαταλέγεται στις επαγγελματικές διεξόδους που έχουν σταθερά ανοδική πορεία 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της λεγόμενης ‘κοινωνίας της πληροφορίας’, 

της ‘ανθρώπινης επικοινωνίας’, της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, ενώ, σε έρευνα της 

εταιρείας ‘CareerBuilder’ διαχείρισης του ανθρώπινου ‘δυναμικού’, εξετάστηκαν 

‘στοιχεία’ από 90 κυβερνητικές ‘πηγές’ των ΗΠΑ και διατυπώνεται η άποψη ότι ο 

‘τομέας’ της μετάφρασης και διερμηνείας, θα σημειώσει αύξηση 28% ως το 2021. Σ’ 

άλλη έρευνα του Παν/μίου της Καλιφόρνιας, η μετάφραση/διερμηνεία αναδείχτηκαν 

ως κορυφαίες επιλογές σταδιοδρομίας εμφανιζόμενες στη λίστα με τα «100 καλύτερα 

επαγγέλματα για το μέλλον» της εφημερίδας ‘US News’. Τέλος,καταγράφεται πολλή 

μεγάλη ζήτηση για υποτιτλιστές διεθνώς, αφού αυξάνονται συνεχώς οι διαδικτυακοί 

‘πάροχοι’ τηλεοπτικού και κιν/κού περιεχομένου. Με άλλα λόγια, η μετάφραση είναι 

το επάγγελμα του μέλλοντος! Vive la traduction! 

Στα ελληνικά δεδομένα, η εφημερίδα ‘ΤΟ ΒΗΜΑ’ δημοσίευσε ‘στοιχεία’ μιας 

έρευνας, η οποία συμπεριέλαβε τους μεταφραστές και διερμηνείς στις ειδικότητες με 

αυξανόμενη ζήτηση ως το 2025, ενώ η εφημερίδα ‘ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’, σε σχετικό 

άρθρο της τον Ιούνιο του 2016, ανέφερε ότι το επάγγελμα του μεταφραστή αψηφά 

την οικονομική κρίση και αναμένεται να σημειώσει σημαντική περαιτέρω άνοδο, 

παρά την τωρινή ‘επιβράδυνση’ της οικονομίας! Όλα τα ανωτέρω συνεπάγονται και 

την ανάγκη επιμόρφωσης μεταφραστών και διερμηνέων ( πανελλαδικά και διεθνώς) .  
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                                       - ΠΕΡΙΛΗΨΗ – 

 

  Η παρούσα εργασία έχει στόχο ν’ αναδείξει τις διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες των 

μεταφραστών στην Ελλάδα με σκοπό το σχεδιασμό των αντίστοιχων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για μεταφραστές σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις βασικές αρχές 

εκπαίδευσης των ενηλίκων (όλη η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα στο ‘πλαίσιο’ της 

εκπαίδευσης ενηλίκων). Η συνέχιση της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη εποχή 

και η σχετική ‘αναβάθμιση’ των γνώσεων έχει καταστεί πλέον αναγκαία προκειμένου 

να ‘καλυφθούν’ επαγγελματικές αλλά και προσωπικές ανάγκες, ενώ η περιοχή της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων έχει ‘προσελκύσει’ το ενδιαφέρον των μελετητών, καθώς 

διαφοροποιείται από τη λεγόμενη ‘τυπική εκπαίδευση’, διότι οι ανάγκες, τα κίνητρα 

και οι τρόποι μάθησης των ενηλίκων είναι διαφορετικά, γι’ αυτό και απαιτούνται, 

στην πράξη, διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές. 

 Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αφενός ζούμε 

σε μία εποχή σύγχρονων απαιτήσεων, όπου η μόρφωση/επιμόρφωση διαδραματίζουν 

ιδιαίτερο ‘ρόλο’ σε επαγγελματίες και ‘στελέχη’, αφετέρου διότι δεν έχει διενεργηθεί 

ποτέ καμία παρόμοια έρευνα στην Ελλάδα, κάτι που καθιστά την παρούσα μοναδική 

στο είδος της. Στο πλαίσιο της εμπειρικής αυτής έρευνας (ποιοτικής), εξετάζονται και 

διευκρινίζονται οι έννοιες της ‘επιθυμίας’, της ‘ζήτησης’, της ‘ανάγκης’ και ιδιαίτερα 

της επιμορφωτικής, της ‘εκπαίδευσης’, της ‘κατάρτισης’, της ‘επιμόρφωσης’, της 

‘επαγγελματικής ανάπτυξης’, ενώ ‘σκιαγραφείται’ το ‘προφίλ’ του μεταφραστή με 

μία ιστορική αναδρομή στην ιστορία της μετάφρασης και διερευνώνται, στην πράξη, 

οι διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών σύμφωνα με τις δικές τους 

απόψεις και εκτιμήσεις με ‘βάση’ ένα δείγμα 16 μεταφραστών απ’ όλη τη χώρα. 

Τονίζεται η σημασία της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών ως ‘α΄ βήμα’ για 

το ‘σχεδιασμό’ και την ‘υλοποίηση’ αντίστοιχων προγραμμάτων. Τέλος, αποτιμώνται 

τα διάφορα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τα ευρήματα άλλων ερευνών και 

εξάγονται συμπεράσματα, απ’ όπου προκύπτει σχετική συζήτηση και προτείνονται 

διάφορες προτάσεις για το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

Λέξεις-Κλειδιά:  

-Μεταφραστής,  

-Επιμόρφωση,  

-Εκπαίδευση των ενηλίκων,  

-Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών.  
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                                  - ABSTRACT – 

The present study aims at ‘highlighting’ the training needs of translators in 

Greece in order to ‘plan’ the relevant training programs according to these needs and 

to the basic principles of adult education (the discussion of the subject takes place 

within the context of adult education). The continuing education for adults nowadays 

as well as the ‘upgrading’ of their knowledge has become a necessity so that they can 

meet their professional and personal needs. The area of ‘adult education’ has attracted 

researchers’ interest, as it is generally different from the so called ‘formal education’, 

because the needs, the motives as well as the learning methods of adults are, one way 

or another, different,that’s why are required, in fact, different methods and techniques.   

This specific study has a special interest, as, on the one hand, we all live in a period of 

modern requirements, where the education and training play a significant role to the 

professionals and to the ‘corporate’ staff, while, on the other hand, there’s no other 

similar study in Greece until now, smth that makes this one unique as well as useful. 

In this research, meanings such as ‘education’, ‘instruction’/’training’, ‘professional 

development’, ‘need’, ‘want’, ‘demand’, are being discussed, while the profile of the 

translator is ‘outlined’ and the training needs of translators are investigated according 

to their beliefs and estimations (the research is empirical and qualitative) based on the 

interviews of a sample of 16 professional translators throughout Greece. Moreover, 

emphasis is put on the importance of investigating educational needs, as it is, in fact, 

the ‘first step’ for the planning of educational programs corresponding to these needs. 

Finally, the results from this research are evaluated in relation with other ‘findings’ 

from similar studies and conclusions are drawn from which a relevant discussion and 

suggestions are proposed for the planning of training programs. 

‘Key-Words’: Translator, Training, Adult Education, Training need assesement. 
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             - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  - 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Διερεύνηση επιμορφωτικών 

αναγκών των μεταφραστών στην Ελλάδα» εκπονήθηκε στο ‘πλαίσιο’ του ΜΠΣ του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Ανθρωπιστικών, 

Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνών του ΠΑ.ΜΑΚ. 

Ευτύχησα να έχω ως α΄ επιβλέποντα της εργασίας τον κ. Ευθύμιο Βαλκάνο, 

του οποίου υπήρξε πολύτιμη η συμβολή, κάτι που την καθιστά μοναδική και, ίσως, 

χρήσιμη, στον ελλαδικό χώρο·δευτερευόντως, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Βασίλειο 

Δαγδιλέλη, ως β΄ επιβλέποντα της εργασίας, αξιόλογο επιστήμονα και άνθρωπο, για 

την εν γένει καθοδήγηση που μου παρείχε στην εκπόνηση· ευχαριστίες οφείλω και 

στον κ. Νικ. Φαχαντίδη, ως γ΄ επιβλέποντα. Τέλος, ευχαριστίες απευθύνω αφενός στο 

προσωπικό της γραμματείας του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

για τις διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έρευνας, αφετέρου σ’ αυτό 

της βιβλιοθήκης του ΠΑ.ΜΑΚ. για το ‘υλικό’ προκειμένου να την εκπονήσω.  

Ευελπιστώ ότι η εργασία αυτή θ’ αποτελέσει ένα ‘έναυσμα’ για περαιτέρω 

έρευνα και μελέτη στον τομέα των επιμορφωτικών αναγκών των μεταφραστών, ενός 

σύγχρονου και μοντέρνου επαγγέλματος με προοπτικές και μέλλον!  

 

 

 

       Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης 

       Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ. 

                           Διπλ. Μεταφραστής Ιονίου Παν. 

 

                                                

 

 

 

 



                                              - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 
 

       Αφορμή και παρότρυνση για την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας 

αποτέλεσε η έλλειψη στον ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό ‘χώρο’ μιας μελέτης που ν’ 

αναφέρεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών, μιας ειδικής κατηγορίας 

επαγγελματιών που εμφανίστηκαν ‘ενεργά’ στην αγορά εργασίας τα τελευταία 30-40 

χρόνια, αφού πριν δεν υπήρχαν μεταφραστικές σπουδές, τουλάχιστον στην Ελλάδα, 

ενώ οι μεταφράσεις γίνονταν από απόφοιτους ξενόγλωσσων τμημάτων και κατόχους 

επάρκειας Αγγλικής, Γαλλικής. Επιπρόσθετα,  τυγχάνω επαγγελματίας μεταφραστής 

του Ιονίου Πανεπιστημίου και ευελπιστώ ότι η ωφέλεια από την εκπόνησή της θα 

ευεργετήσει και εμένα προσωπικά, πέρα από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. 

    Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

μεταφραστών στην Ελλάδα, η τυχόν συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης 

και η γνώμη τους για τα θέματα αυτά. Είναι γενικά γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, 

από τότε που εμφανίστηκε πλέον επίσημα το επάγγελμα του μεταφραστή/διερμηνεία, 

νομικά θεσμοθετημένο με οργανωμένες σπουδές (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές) και 

πολλά μεταφραστικά γραφεία ανά την επικράτεια, αυξάνονται διεθνώς οι έρευνες που 

αφορούν τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευομένων με στόχο 

πάντα το ‘σχεδιασμό’ και την ‘υλοποίηση’ ανάλογων προγραμμάτων, διότι το πρώτο 

(διερεύνηση) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το δεύτερο (σχεδιασμός). Έτσι, 

έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες και έρευνες στο χώρο αυτό, καμία όμως για τους 

επαγγελματίες μεταφραστές, ένα μοντέρνο και σύγχρονο επάγγελμα που ‘κατακτά’ 

συνεχώς έδαφος· αυτό το ‘κενό’ έρχεται να ‘καλύψει’ η έρευνα αυτή, κάτι που την 

καθιστά μοναδική στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

      Ως γνωστό, η έννοια της ‘Δια Βίου Μάθησης’ (ΔΒΜ ) είναι σήμερα επίκαιρη όσο 

ποτέ. Ως όρος εμφανίζεται πλέον σ’ όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία αναφέρονται 

σε εκπαιδευτικές πολιτικές τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά κράτη. Η αναγκαιότητα της 

συνεχούς εκπαίδευσης, κατάρτισης, αλλά και γενικότερης επιμόρφωσης έχει αρχίσει 

να ‘περνάει στη συνείδηση’ των εργαζομένων, από τη στιγμή που αυτοί επιθυμούν να 

παραμείνουν μακροπρόθεσμα ενεργοί στην ‘αγορά εργασίας’. Είναι επίσης γνωστό 

ότι η μετάφραση έχει διαδραματίσει σημαντικό ‘ρόλο’ στην επικοινωνία ανά τους 

αιώνες, αφού ήταν ανέκαθεν μία πολύπλοκη διαδικασία που ‘ενώνει’ πολιτισμούς και 

νοοτροπίες, ‘γεφυρώνει το χάσμα’ ανάμεσα στους λαούς και δίνει τη δυνατότητα σ’ 

όλους να διαβάζουν άρθρα, δοκίμια, έρευνες και λογοτεχνικά έργα, τα οποία, αλλιώς, 

θα τους ήταν ‘άγνωστα και απρόσιτα’.  

Όπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση και, πόσο μάλλον, η επιμόρφωση των 

μεταφραστών στην Ελλάδα είναι ελλιπής και χρήζει βελτίωσης σε πολλούς ‘τομείς’, 

κυρίως εκπαιδευτικής ‘υποδομής’· γι’ αυτό, κρίνεται, εκ των πραγμάτων, αναγκαία, η 

‘ανίχνευση’ των διαφόρων επιμορφωτικών αναγκών των μεταφραστών, αφού αυτό 

αποτελεί το πρώτο ‘βήμα’ πριν από την έναρξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

προκειμένου να προβεί κανείς στο ‘σχεδιασμό’ του.  

      Τη σημαντικότητα της συμβολής της διερεύνησης των αναγκών αυτών την τονίζει 

και ο Βεργίδης (1999, 2007), ο οποίος αναφέρει ότι «οι ανάγκες αυτές μπορεί να είναι 

αντιφατικές ή ν’ αναπτύσσονται σε πολλαπλά ‘επίπεδα’ ή να έχουν αντικειμενικές και 
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υποκειμενικές ‘διαστάσεις’  και να διακρίνονται σε διάφορες, επί μέρους, κατηγορίες». 

Εξάλλου, η μετάφραση ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, όπως σημειώθηκε σε 

προηγούμενη θέση, είναι πλέον καθιερωμένη στην Ευρώπη εδώ και 30-40 χρόνια, 

ενώ αναγνωρίζεται ως το επάγγελμα που χρειάζεται ανεπτυγμένες και εξειδικευμένες 

ικανότητες και, ως εκ τούτου, χρειάζεται εκπαίδευση. Είναι γεγονός ότι ο εντοπισμός 

επιμορφωτικών αναγκών συντελεί στη διασφάλιση της επιμορφωτικής διαδικασίας  

‘συνδέοντας’ επιμόρφωση και αποδοτικότητα και συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στο 

‘σχεδιασμό’ των επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και, γενικότερα, στην 

‘άνοδο' του επαγγέλματος του μεταφραστή, που είναι, εν γένει, ‘υποβαθμισμένο’. 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και διεύρυνσης της Ε.Ε, της διεθνοποίησης 

των εταιρειών και της διεθνούς ανταλλαγής ιδεών σ’ ένα διεθνές ‘περιβάλλον’ όπου 

τα πολιτιστικά (νοητά) σύνορα έχουν καταργηθεί, μιλάμε για ένα ‘παγκόσμιο χωριό’ 

7,5 δισ.ατόμων, όπου καθίσταται σαφής η ανάγκη για επαγγελματίες μεταφραστές  

που θα είναι σε θέση ν’ανταποκρίνονται στις διάφορες απαιτήσεις των πελατών τους 

και να είναι και σωστά καταρτισμένοι. Αυτό άλλωστε επισημαίνει και ο Paul Auster: 

«translators have enabled us to understand that we all, from every part of the world, 

live in one world». Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι η μετάφραση ‘δε γνωρίζει 

σύνορα’, ‘ενώνει τους λαούς’, αποτελεί δε ‘συνδυασμό’ τέχνης και επιστήμης. 

     Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό· στο 

πρώτο παρατίθεται σύντομη αναφορά του θεωρητικού ‘υπόβαθρου’ που απαιτείται 

και, πάνω στο οποίο, στηρίζεται η μετέπειτα έρευνα, ενώ στο δεύτερο περιγράφεται η 

μεθοδολογία έρευνας. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα διάφορα αποτελέσματα της 

έρευνας σε σχέση με τους ‘στόχους’ της, ενώ ακολουθεί η συζήτηση και η ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων, με βάση τα οποία ‘εξάγονται’ συμπεράσματα από τη συνολική 

εκπόνησή της και γίνονται προτάσεις. Τέλος, εκτίθεται η ελληνική και η ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της μελέτης και στο Παράρτημα 

εκτίθενται τα ερωτηματολόγια της έρευνας, οι συνεντεύξεις κλπ. 

     Πιο συγκεκριμένα, η όλη εργασία είναι χωρισμένη σε κεφάλαια και αυτά σε επί 

μέρους ενότητες και υπο-ενότητες· το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 5 κεφάλαια: 

το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στην εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων (ορολογία) 

‘Εκπαίδευση”,“Κατάρτιση”,‘Επαγγελματική Ανάπτυξη’,“Επιμόρφωση”, επιχειρώντας, 

ταυτόχρονα, μία ιστορική αναδρομή στο θεσμό της επιμόρφωσης, και στη διάκρισή 

τους, έτσι όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία· το 

2ο αναφέρεται στο προφίλ του σύγχρονου μεταφραστή, επιχειρώντας παράλληλα μία 

ιστορική αναδρομή τόσο στην εξέλιξη της μετάφρασης όσο και στην ιστορία της 

εκπαίδευσής της, σε τοπικό και σε πανευρωπαϊκό ‘επίπεδο’· το 3ο σχετίζεται με τα 

διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των μεταφραστών 

(υποτιτλισμός,μετάφραση,επιμέλεια κειμένων,λεξικογραφία,δημιουργική γραφή,κ.ά.) 

σε συνδυασμό με τη χρήση των πιο δημοφιλών μεταφραστικών ‘εργαλείων’ (‘SDL 

Tradios Studio’, ‘MemSource Cloud’, ‘Crowdflower’, ‘Localization’) σε διάφορους 
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γλωσσικούς συνδυασμούς (Αγγλικά  Ελληνικά, Ελληνικά  Αγγλικά κ.ο.κ.) και 

με τη διαπίστωση των ελλείψεων σ’ αυτά καθώς και με την ανάγκη σχεδιασμού τους 

σύμφωνα με τις ανάγκες της επιμόρφωσης και τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης των 

ενηλίκων· παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα επιμόρφωσης και παρακολούθησης 

προγραμμάτων επιμόρφωσης κ΄αντίστοιχων σεμιναρίων εξειδίκευσης από απόσταση 

(‘e-learning’), π.χ. υποτιτλισμός εξ αποστάσεως· το 4ο ασχολείται με τη διαδικασία 

διερεύνησης των αναγκών και τη σημασία της στο ‘σχεδιασμό’ ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης, αφού αποτελεί το πρώτο ‘βήμα’ του· τέλος, το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται 

στις διάφορες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα αυτό, στα εργαλεία 

χρησιμοποίησης, αλλά και στα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν. 

Το ερευνητικό μέρος ξεκινά με τον ‘ερευνητικό σχεδιασμό’ (6ο κεφάλαιο), τη 

μέθοδο χρησιμοποίησης (‘ημιδομημένη’ συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, ερευνητικά 

‘εργαλεία’ κ.ά).Ο ερευνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει δείγμα 16 ατόμων διαφόρων 

ηλικιών και των δύο φύλων (‘πληθυσμός-στόχος’), επαγγελματίες μεταφραστές της 

Ελλάδας που ασχολούνται επαγγελματικά με  τη μετάφραση και με τους οποίους έχω 

ο ίδιος συνεργαστεί διαχρονικά. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η 

‘ημιδομημένη συνέντευξη’ με ερωτήσεις από ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται 

σε επαγγελματίες μεταφραστές, ιδιοκτήτες μεταφραστικών εταιρειών/γραφείων και 

σε μη-ιδιώτες του ελληνικού δημοσίου. Η συνέντευξη προσφέρει σχετική ελευθερία, 

αξιοπιστία, γίνεται δε σε ‘ανοιχτό χώρο’ (η διενέργεια συνεντεύξεων έγινε κατά το 

διάστημα Σεπτεμβρίου 2018). Ως γνωστό, ο χώρος και η διαρρύθμισή του συμβάλλει 

στην ποιοτική συνέντευξη (χωρο-κεντρικό ‘περιβάλλον’), ενώ δευτερεύοντα ‘ρόλο’ 

παίζει η εμφάνιση και η συμπεριφορά του συνεντευκτή στους συνεντευξιαζόμενους 

δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα’ οικειότητας και αλληλοσεβασμού. 

     Το ερευνητικό μέρος συνεχίζει με τα ερευνητικά αποτελέσματα (7ο κεφάλαιο), όπου 

εκτίθενται οι γνώμες των μεταφραστών για τα προγράμματα της επιμόρφωσης και, αν 

αυτά ‘υπακούουν’ στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων ή ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της επιμόρφωσης. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη & διερεύνηση νέων ταυτοτήτων και στην αλλαγή των προηγούμενων. 

Το 8ο κεφάλαιο (Επίλογος) ανακεφαλαιώνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

προτείνοντας προτάσεις προς βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης για συζήτηση. 

Το 9ο κεφάλαιο (Βιβλιογραφία) συμπληρώνει την όλη εργασία με τις βιβλιογραφικές 

αναφορές (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, ιστοσελίδες) από ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία γραμμένη σύμφωνα με το ‘APA SYSTEM’ που κυριαρχεί παντού, ενώ 

δεν παραλείπονται και οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο ίδιο το κείμενο. Τέλος, 

στο κεφάλαιο 10 (Παράρτημα) συμπεριλαμβάνονται το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

(δια-ζώσης,ταχ/κή,τηλεφωνική) και οι 16 συνεντεύξεις μεταφραστών του δείγματος. 
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              1.  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ 

Κατά καιρούς, έχουν χρησιμοποιηθεί, στη βιβλιογραφία, διάφοροι όροι για 

την εκπαίδευση: ‘Συνεχής Εκπαίδευση’(Continuous education)-χρησιμοποιήθηκε από 

Συμβούλιο της Ευρώπης (1966), ‘εναλλασσόμενη εκπαίδευση’ (recurrent education) 

από ΟΟΣΑ (1969) - καθιερώθηκε ως απαραίτητη πρακτική· στη δεκαετία του 1960, ο 

όρος ‘συνεχιζόμενη εκπαίδευση’ (Continuing education) δηλώνει ότι η εκπαίδευση 

συνεχίζεται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με τη μορφή κατάρτισης, ακριβώς επειδή δε 

μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς εκπαίδευση! (χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 

1980 από Ε.Ε.). Ο όρος “Δια βίου εκπαίδευση” (lifelong education) χρησιμοποιήθηκε 

το 1996 για την επαγγελματική εκπαίδευση (ο όρος “επιμόρφωση” είναι νεώτερος). 

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναγράφεται στον πρόσφατο νόμο για τη ΔΒΜ 

στη χώρα μας,“Δια βίου μάθηση” είναι όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων 

στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή ανάπτυξη 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη κ΄ εξέλιξη του ατόμου, 

στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την  τυπική και μη-

τυπική εκπαίδευση και την άτυπη εκπαίδευση (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2010). 

Η ΔΒΜ, ως έννοια, άρχισε ν’ αναπτύσσεται περίπου σαράντα χρόνια πριν -

όσο και η μετάφραση-όταν έγινε πλέον φανερή η επικείμενη αύξηση της γνώσης, άρα 

και η αναγκαιότητα συνεχούς ανανέωσης, επέκτασης και επαναπροσδιορισμού της 

γνώσης. «Η ΔΒΜ “ενηλικιώθηκε”…Τώρα αναγράφεται πρακτικά σε κάθε ‘ατζέντα’ 

κοινωνικής αλλαγής, σε κάθε εισηγητική έκθεση εκπαιδευτικής αλλαγής» (Bagnall, 

2000). Λόγω της  ιλιγγιώδους αύξησης πληροφοριών και γνωστικών περιοχών, ειδικά 

της τεχνολογίας σε κάθε πεδίο -μέχρι πρότινος απίθανο- δημιουργείται η ανάγκη της 

συνεχούς επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της ζωής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Cornford (2005): «Η ΔΒΜ 

είναι πια αναγκαιότητα σε ατομικό και κοινωνικό ‘επίπεδο’». 

Όσον αφορά την Ελλάδα, μετά από δεκαετίες πολλών αλλαγών και εξελίξεων, 

στο ‘πλαίσιο’ της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 

προσέθεσε στον τίτλο του τον όρο: «Δια βίου μάθηση» (Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2009), τονίζοντας έτσι τη σημασία και την αξία της 

έννοιας. Η ΔΒΜ περιλαμβάνει την αρχική-συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων σε σχέση με τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

τους αναγκών (Ν. 3879/2010).  
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  1.1 Εκπαίδευση  

  Ο όρος αναφέρεται στη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια προς εξασφάλιση 

των αγαθών της αγωγής (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). Η εκπαίδευση, αποτελεί 

στην πράξη, μία ‘σχεδιασμένη μάθηση’ που ‘στόχο’ έχει την κατάκτηση της γνώσης, 

συμβάλλοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη του πολίτη (Rogers, 1999) και έχοντας 

συγκεκριμένα ‘πλαίσια’ και ‘βαθμίδες’ όπου και ολοκληρώνεται, αλλά και στενότητα 

όσον αφορά τους στόχους, “ωθείται” δε από εξωτερικούς σκοπούς. «Στην εκπαίδευση 

εμπεριέχεται πάντα μάθηση» (Κόκκος, 2005), μία μορφή συνειδητής μάθησης όσον 

αφορά τους εκπαιδευόμενους, ‘σχεδιασμένη’ από κάποιον φορέα μάθησης (η μάθηση 

είναι μία έννοια ‘ευρύτερη’ της εκπαίδευσης). Οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της 

Οικονομίας και Τεχνολογίας είναι τόσο ‘ραγδαίες’, που η πληθώρα γνώσεων από την 

Τυπική Εκπαίδευση να ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα την ανάγκη για 

διαρκή εκπαίδευση/επανεκπαίδευση, ώστε  τα άτομα που εκπαιδεύονται να μπορούν 

ν’ ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης εποχής τους. 

Ως γνωστό, κατά το J. Evans, η εκπαίδευση διακρίνεται σε: τυπική (κλασική), μη-

τυπική (με τη μορφή της “εκπαίδευσης ενηλίκων”) και άτυπη (καθημερινή).  

Η  τυπική εκπαίδευση αφορά την οργανωμένη μάθηση σε συγκεκριμένο χώρο 

και χρόνο, είναι αυστηρά δομημένη καταλήγοντας σε πιστοποίηση, αναφέρεται δε σε 

οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης-συστηματικής εκπαίδευσης, που παρέχεται από τα 

διάφορα σχολεία και τ’ άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ, κλπ). 

Η μη-τυπική εκπαίδευση αναφέρεται σε κάθε είδους οργανωμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού ‘συστήματος’ και απευθύνεται σε 

συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους με συγκεκριμένους ‘στόχους’ (Rogers,1999, σ.54). 

Η εκπαίδευση αυτή προέκυψε σαν ανάγκη να ‘καλυφθούν’ τα διάφορα ‘κενά’ της 

τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως για άτομα που είτε δεν πήγαν καθόλου σχολείο είτε 

διέκοψαν τη φοίτησή τους για προσωπικούς ή άλλους λόγους και έτσι οι γνώσεις τους 

έμειναν ανολοκλήρωτες ή μη-πιστοποιημένες, χαρακτηρίζεται δε από διαφορετική 

χρονική διάρκεια και, στην πράξη, ‘ταυτίζεται’ με την εκπαίδευση των ενηλίκων.  

Η άτυπη είναι περιστασιακή, μη-θεσμοθετημένη και ‘συνδέεται’ συχνά με την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των συμμετεχόντων σ’ αυτήν, συμπεριλαμβάνει δε 

οποιαδήποτε διαδικασία με την οποία κάθε άτομο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του  

μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες, δεξιότητες,γνώσεις από τις εμπειρίες 

του και από τις  επιδράσεις από το “περιβάλλον” του. 

 Ένας νέος θεσμός, αρκετά διαδεδομένος στην Ελλάδα που βελτιώνει ποιοτικά 

την εκπαίδευση, είναι η ανοιχτή ή και ‘εξ αποστάσεως εκπαίδευση’ (Day,2000). Η 

σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα περιλαμβάνει επίσης και την ‘εξ αποστάσεως  
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ή ανοιχτή εκπαίδευση’ δηλαδή ‘πρόσβαση χωρίς εξετάσεις’ ή άλλες προυποθέσεις. 

Πρόκειται, στην ουσία, για μία εκπαιδευτική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τη 

‘φυσική απόσταση’ ανάμεσα στο μαθητή και τα μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(καθηγητής, σπουδαστές, εκπαιδευτικό ίδρυμα). Η ‘φυσική αυτή απόσταση’ ανάμεσα 

στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό -όχι και 

το μοναδικό- που καθιστά τη μορφή αυτή της εκπαίδευσης να ‘ξεχωρίζει’ από τις 

υπόλοιπες (τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σχετικά νέας, για τα ελληνικά δεδομένα, 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν η ειδική διδακτική μεθοδολογία, η ανάπτυξη 

του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού ‘υλικού’, η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών, 

πληροφορίας-επικοινωνιών και οι εναλλακτικοί-πρωτοποριακοί τρόποι αξιολόγησης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας). 

 

 

            1.2  Κατάρτιση 

Ο όρος ‘κατάρτιση’ αναφέρεται στο είδος εκείνο της εκπαίδευσης που έχει 

στόχο την απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων· 

η επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται σε ‘αρχική’ και σε ‘συνεχιζόμενη’: σκοπός 

της πρώτης είναι η απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων για να ενταχθεί ένα άτομο στην αγορά εργασίας για να εξασφαλίσει μια 

θέση εργασίας (Ν. 3879/10)1, ενώ της δεύτερης η ‘συμπλήρωση’ των υπαρχόντων 

επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων που ‘οδηγεί’ στην επαγγελματική 

του ανάπτυξη (βλ. ενότητα 1.3).  

Η έννοια της εκπαίδευσης εμπεριέχει και ‘στοιχεία’ κατάρτισης , όταν όμως 

‘ταυτίζεται’ με την κατάρτιση, τότε η παρεχόμενη γνώση είναι μονομερής, βρίσκεται 

δε σε εξάρτηση από τη συγκεκριμένη μελλοντική δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου 

(Παιδαγωγικό Λεξικό.). Γενικότερα, η εκπαίδευση αφορά τη διαδικασία απόκτησης 

γενικής και επιστημονικής γνώσης με ‘στόχο’ τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας, αλλά και τη δυνατότητα ‘εισόδου’ στην αγορά εργασίας, ενώ η 

κατάρτιση αφορά τη διαδικασία της απόκτησης εξειδικευμένης γνώσης με σκοπό την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα ‘πλαίσια’ ενός επαγγέλματος. Εκπαίδευση, 

με άλλα λόγια, είναι ν’ αποφασίσει κανείς το τι θέλει να κάνει και κατάρτιση το να το 

κάνει αποτελεσματικά και αποδοτικά (Day, 2003). 

 

                                                 
1 ΦΕΚ 163Α/21-9-10. 
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            1.3  Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης στηρίζεται στη ‘ρίζα’ της έννοιας της 

επιμόρφωσης (Π΄΄προκοπίου, 2002). Τα τελευταία χρόνια, η επιμόρφωση θεωρείται 

ως επαγγελματική ανάπτυξη, ένας ευρύτερος όρος που συνδέεται με την προσωπική 

ανάπτυξη και με θεσμοθετημένες νομικές διαδικασίες (Π., 2005). Ο πιο περιεκτικός 

και αντιπροσωπευτικός όρισμός της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι ο 

εξής (Βαρσαμίδου, 2006): «Αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι 

αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες, πρωτίστως απαραίτητες 

για το σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση σε 

κάθε ‘στάδιο’ της ζωής τους». 

Όλα τα γνωρίσματα της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης αποδίδονται 

από τον T. Guskey (2000, σ.17): «Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία που 

γίνεται σκόπιμα, από πρόθεση και καθοδηγείται από ένα σαφές όραμα σχετικά με τους 

σκοπούς και τους στόχους». Η επαγγελματική ανάπτυξη αποβλέπει στη βελτίωση του 

εκπαιδευόμενου, κάτι που μεταφράζεται στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

και στη δυνατότητα ‘ευελιξίας’ και ορθού ‘χειρισμού’ στις τρέχουσες απαιτήσεις και 

αλλαγές (Φωτόπουλου, 2013, σ.29).Το γνωστό σχήμα: «αρχική εκπαίδευση, ένταξη 

στο επάγγελμα και επιμόρφωση», δεν θεωρείται πλέον αποτελεσματικό και, γι’ αυτό, 

η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης προσεγγίζει την έννοια της ‘επιμόρφωσης’. 

Βασικό ‘μοχλό’ της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί η επιμόρφωση (Κατσαρού). 

Οι διάφορες φάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι οι παρακάτω (Day, 2003):  

i) φάση προσαρμογής ii) φάση ένταξης iii) φάση πειραματισμού, iv) φάση 

επαγγελματική, v) φάση ωριμότητας, vi) φάση ψυχολογικής αποστασιοποίησης.  

Τα διάφορα ‘μοντέλα’ της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι (Ματσαγγούρας, 2005):  

i) Το τεχνοκρατικό, ii) Το ερμηνευτικό, iii) Το κριτικό. 

Επειδή οι επιμορφωτικές δραστηριότητες πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων, είναι απαραίτητη η σύμπραξη  και των τριών αυτών μοντέλων. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη επηρεάζεται από το είδος και το ‘χαρακτήρα’ της 

εκπαίδευσης/επιμόρφωσης. Οι επιμορφούμενοι για να ωφεληθούν, πρέπει να θέσουν 

τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές τους δυνατότητες στο ‘κέντρο’ της 

μαθησιακής διαδικασίας με απαραίτητη την ενεργή συμμετοχή μέσα από τον κριτικό 

σκοπό σκέψης, τη διερεύνηση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Επιπλέον, η 

χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων και ‘οργάνων’ συμβάλλει στην ‘ποιοτική 

αναβάθμιση’ της γνώσης (Γκρίτζιος, 2006). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 

ρόλος του εκπαιδευτή στην επαγγελματική ανάπτυξη είναι σημαντικός, πολύπλευρος, 

‘πολυσχιδής’ και αξιόλογος (‘οδηγός’, σύμβουλος, διαμεσολαβητής, ενθαρρυντής, 

διευκολυντής, υποστηρικτής και δημιουργός· στο πλαίσιο του έργου του μεριμνά για 

την επιμόρφωσή του). 
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            1.4  Επιμόρφωση 

           Ορισμός 

Επιμόρφωση είναι η “συνεχιζόμενη εκπαίδευση”, η “δια βίου εκπαίδευση” 

(αρχική-συνεχιζόμενη) που “οδηγεί” στη “Δια βίου μάθηση” (Jarvis, 2004). Σύμφωνα 

με Καραγιάννη (2005):«Επιμόρφωση είναι το σύνολο των μέτρων και δραστηριοτήτων 

τα οποία “υιοθετούνται” και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη 

βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή 

επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των ατόμων». 

Η επιμόρφωση ορίζεται ως «το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που 

υιοθετούνται και προσαρμόζονται με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση και την παραπέρα 

ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων» (ΟΕΠΕΚ, 2007). Απώτερος στόχος η  

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Χ΄΄παναγιώτου, Π., 2001, σ.27). Η διαρκής 

ενημέρωση και επιμόρφωση επιτυγχάνεται μέσω της ‘συνεχιζόμενης εκπαίδευσης’-

επικαιροποίησης των γνώσεων που αρχικά είχαν αποκτηθεί και επομένως η σύνδεση 

των δύο αυτών διακριτών εκπαιδευτικών ‘φάσεων’ αποδίδεται σε μια ενιαία ενότητα, 

τη ‘δια βίου εκπαίδευση’ (αρχική, συνεχιζόμενη) που ‘οδηγεί’ στη ‘δια βίου μάθηση’ 

(Βρυνιώτη-Κελπανίδης, 2004, Jarvis, 2004). Η Ε.Ε. χρησιμοποιεί ευρύτατα τον όρο 

‘επιμόρφωση’ υποδηλώνοντας την επέκταση των γνώσεων και την τελειοποίηση των 

ικανοτήτων (Perron,1991).Η κύρια κριτική που ασκείται στο θεσμό της επιμόρφωσης 

είναι η ‘αναπαραγωγή’ του εκπαιδευτικού ‘μοντέλου’. 

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης φαίνεται και από το γεγονός ότι αποτελεί 

βασικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών λόγω αυξημένων αναγκών στη ‘ραγδαία’ 

εξελισσόμενη κοινωνία (οι αλλαγές /εξελίξεις που ‘σημειώνονται’, έχουν αναδείξει 

την επιμόρφωση σ’ ένα, ‘στρατηγικής’ σημασίας, ‘εργαλείο’, που προϋποθέτει την 

καθιέρωση ενός ‘πλέγματος’ ποικίλων δραστηριοτήτων/προγραμμάτων μορφωτικού 

χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται από ποικιλία περιεχομένου, ‘ευελιξία’ συντονισμού 

και δυνατότητα οργάνωσης σε πολλαπλά ‘σχήματα’). 

Η διαρκώς μεταβαλλόμενη ‘φύση’ της εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο,έχει ως συνέπεια τις συνεχείς μεταβολές του παρεχόμενου έργου καθιστώντας 

επιβεβλημένη την ανάγκη της διαρκούς επιμόρφωσης προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι 

ν’ ανταποκριθούν στις πολιτιστικές και κοινωνικές απαιτήσεις της σύγχρονης μετα-

βιομηχανικής εποχής (Χ΄΄παναγιώτου, 2001). Σύμφωνα με το πρωταρχικό αξίωμα της 

Δια βίου μόρφωσης, «κάθε άτομο σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έχει κάθε δικαίωμα 

να μαθαίνει και ν’αναπτύσσεται “σφαιρικά” ως προσωπικότητα». Στο πλαίσιο αυτό, ο 

εκπαιδευτής-επιμορφωτής επιτελεί έναν νέο, πολυδιάστατο ‘ρόλο’ αντιμετωπίζοντας 

τις διάφορες προκλήσεις που του παρουσιάζονται.  
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         Συνεπώς, η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί ένα ζήτημα που επηρεάζει σημαντικά 

ένα επάγγελμα συνδέεται δε με την εκπαίδευση, το επάγγελμα, τις συνθήκες εργασίας, 

τις διάφορες προοπτικές σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης(Λιγνός, 2006). 

Η επιμόρφωση έχει κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των προσωπικών επιμορφωτικών 

αναγκών και ακολουθεί διάφορα στάδια (Χ΄΄παναγιώτου, 2001): 

 i) Στάδιο μελέτης/Ανίχνευσης αναγκών, ii) Στάδιο καθορισμού στόχων, iii) Στάδιο 

επιλογής περιεχομένου επιμόρφωσης, iv) Στάδιο οργάνωσης v) Στάδιο αξιολόγησης.  

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης (ταξινόμηση 'Bloom’-συνεργατών), στοχοθετείται: 

 i) Στην απόκτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων, 

 ii) Στην απόκτηση, ‘ενίσχυση’ ή ανανέωση δεξιοτήτων και 

 iii) Στην ‘υιοθέτηση’ νέων ‘στάσεων’ και στην αλλαγή ‘στάσεων’. 

Από τους διάφορους παραδοσιακούς ‘φορείς’ επιμόρφωσης πρωτεύουσα θέση 

κατέχουν τα Παν/μια,τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ),το Ινστιτούτο 

της Διαρκούς Εκπαίδευσης και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).Η πιο γνωστή και 

ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδος της επιμόρφωσης των κοινωνικών ομάδων είναι το 

‘σεμινάριο’· η μέθοδος αυτή συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης2. 

 

Ιστορική Αναδρομή 

Επιχειρώντας μία ιστορική αναδρομή στο θεσμό της επιμόρφωσης στην Ελλάδα, 

θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε πέντε περιόδους: 

i) Η περίοδος από την απελευθέρωση της χώρας ως το 1922 

Ο όρος μετεκπαίδευση/επιμόρφωση εισάγεται, για πρώτη φορά, με το διάταγμα της 

16ης Μαρτίου 1881 και το Ν. 2145/1920, που έδωσε το δικαίωμα για τη διοργάνωση 

ταχύρυθμων επιμορφωτικών μαθημάτων, διαλέξεων και πρακτικών.  

ii) Η περίοδος από το 1922 έως το 1979 

     Ακολουθεί ο Ν.2875/1922 και η επιμόρφωση ονομάζεται εφεξής ‘μετεκπαίδευση’, 

ενώ, με νομοθετικό διάταγμα της 2ας Ιουλίου 1923 θεσμοθετείται η μετεκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών κάθε χρόνο σε Διδασκαλείο. Οι Ν. 3600 και 4397 του έτους 1929, 

θεσπίζουν τη γεωργική μετεκπαίδευση, ενώ ο Ν. 4379/1964 τη διετή μετεκπαίδευση 

των δασκάλων στο νεοσύστατο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) που όμως καταργείται 

με το νόμο 129/25-9-1967. 

iii) Η περίοδος από το 1979 έως το 1994 

Ιδρύονται οι Σχολές των Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) με το Π.Δ. 

255/1979, οι Σχολές Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) με το ίδιο Π.Δ., τα 

                                                 
2 Στην πράξη, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, πλην του σεμιναρίου, που χρησιμοποιούνται ως “τεχνικές 
επιμόρφωσης” (‘ανοιχτές τεχνικές’) όπως η μελέτη περίπτωσης (case study), η τηλεκπαίδευση,κ.ά. 
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Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) με το νόμο 1566/1985, η μορφή, οι 

φορείς και η λειτουργία των οποίων δέχτηκε ορισμένες αλλαγές με το Ν. 1824/1988. 

Ο νόμος 2009/1992 θέσπισε το “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης” και, στη συνέχεια, υπογράφεται το Π.Δ. 250/1992. 

iv) Η περίοδος από το 1994 έως το 1999 

Ασκούνται πολιτικές επιμόρφωσης στο “πλαίσιο” του ΕΠΕΑΕΚ-Ι (1994-1999) και, 

με υπουργικές αποφάσεις Γ2/2322/29-3-95 και Γ2/7578/12-10-95 εισάγεται ο θεσμός 

των ‘ευέλικτων’ προγραμμάτων στην επιμόρφωση, πιλοτικά. Η υπουργική απόφαση 

52/2954/1998 αφορά  εκπαιδευτικές αλλαγές, ενώ το Π.Δ 45/1999 έθεσε το 

“πλαίσιο” της οργάνωσης της εισαγωγικής επιμόρφωσης. 

v) Η περίοδος από το 1999 έως το 2006 

  Ασκούνται πολιτικές επιμόρφωσης στο “πλαίσιο” του ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ με ‘στόχο’ την 

“Προώθηση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης”. 

 

 

            Επιμόρφωση στην Ε.Ε. 

Σήμερα, γίνονται συνεχείς προσπάθειες να διαμορφωθούν θεσμοί ικανοί να 

‘καλύψουν’ την αναγκαιότητα αυτή, ίδιοι ή διαφορετικοί από χώρα σε χώρα, αλλά με 

κοινές ‘δομές’ και πρακτικές, κυρίως ανάμεσα σε χώρες της Ε.Ε., ιδιαίτερα από τότε 

που η τελευταία ‘αυτο-προσδιορίστηκε’ μέσω των ‘οργάνων’ της ως ‘Κοινωνία της 

Γνώσης’ (Lisbon, European Council, 2000). Η ‘Κοινωνία της πληροφορίας’ εκφράζει 

τις τεράστιες δυνατότητες της ενημέρωσης και κοινωνικής ‘δικτύωσης’ που παρέχει 

στο ευρύ κοινό η ‘ψηφιακή διάδοση’ της πληροφορίας (βελτιώνει την ‘ποιότητα’ της 

ζωής των ατόμων). 

Σήμερα, διατίθενται πάρα  πολύ σημαντικά ‘κονδύλια’ μέσω της Ε.Ε., για τη 

χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ωστόσο  δεν αξιοποιούνται επαρκώς 

λόγω της έλλειψης των οργανωτικών δομών, γνώσεων και ορθολογικής επιλογής του 

προσωπικού και ικανοτήτων προγραμματισμού (Βρυνιώτη, 2004). Παρά το γεγονός 

ότι η ΔΒΜ αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη ακόμα να τα ‘υλοποιήσει’. Πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, τα τελευταία χρόνια, έχουν εφαρμόσει πολιτικές προς την ‘κατεύθυνση’ της 

διαρκούς επιμόρφωσης (Βαλκάνου, 2002) και αυτό και μόνο ‘αναδεικνύει’ την αξία 

των προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης. 

Στην Ε.Ε η επιμόρφωση είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη ΔΒΜ και, ανάμεσα 

στις σημαντικές ‘τάσεις’, είναι η προσπάθεια ένταξής της σ’ ένα ευρύτερο ‘σχήμα’ 

της ΔΒΜ. Το Ευρωπα’ι’κό  Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν ένα ‘πακέτο’ 

προγραμμάτων παιδείας και κατάρτισης το οποίο επιδιώκει να δώσει μία ευρωπα’ι’κή 



- 19 - 
 

 
 

‘διάσταση’ στην εκπαίδευση από το δημοτικό σχολείο μέχρι το Πανεπιστήμιο και να 

δημιουργήσει μία πραγματική αγορά κατάρτισης προσόντων (το πακέτο αποτελείται 

από τα προγράμματα ‘ΣΩΚΡΑΤΗΣ’ για την  παιδεία, ‘LEONARDO DA VINCI’ για 

την επαγγελματική κατάρτιση και ‘ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ (1964) το οποίο 

ενθαρρύνει  τις ανταλλαγές νέων στην Κοινότητα εκτός σχολικών συστημάτων και 

τις πρωτοβουλίες που καλλιεργούν το πνεύμα της δημιουργικότητας και αλληλεγγύης 

και την ιδέα της ‘ευρωπα’ι’κής υπηκοότητας’.Το κυριότερο πρόγραμμα επιμόρφωσης 

είναι το ‘Socrates’ (‘στοχεύει’ στην προώθηση της ευρωπαϊκής ‘διάστασης’ και στη 

βελτίωση της ποιότητας με τη συνεργασία των συμμετεχουσών χωρών·φιλοδοξία του 

είναι η ανάπτυξη της ‘Ευρώπης της Γνώσης’ μέσω της ‘προώθησης’ της ΔΒΜ, της 

πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και κατάρτιση και της απόκτησης των τυπικών 

προσόντων/δεξιοτήτων (στο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν σημαντικά προγράμματα 

όπως το ‘ARION’, το ‘COMENIUS’ -School education-,’GRUNDTVIG’ -Adult 

Education-, το ‘TEMPUS’ -University Education-, το ‘YOUTH’, το ‘ERASMUS’. 

Τα βασικά θέματα γύρω από τα οποία ‘επικεντρώνονται’ οι διάφορες εθνικές 

πολιτικές των κ-μ της Ε.Ε. για τη διαρκή επιμόρφωση είναι η ‘σύνδεση’ μεταξύ της 

βασικής κατάρτισης και της διαρκούς επιμόρφωσης, η αποκέντρωση των κεντρικών 

δομών και δραστηριοτήτων, η εξεύρεση, κατανομή και αξιοποίηση πόρων. Σύμφωνα 

με το άρθρο150 της Συνθήκης ΕΚ, η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, η οποία ‘στηρίζει’ και ‘συμπληρώνει’ τις διάφορες δράσεις των κ-μ με 

‘στόχο’ τη βελτίωση της αρχικής επαγγελματικής και της συνεχούς κατάρτισης, τη 

‘διευκόλυνση’ της επαγγελματικής ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ, 

σύμφωνα με το άρθρο 149 της ΣΕΚ, η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας 

υψηλού ‘επιπέδου’ ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κ-μ. Το Συμβούλιο 

θεσπίζει, στην πράξη, τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των στόχων της  Ε.Ε., 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 (συναπόφαση με το Ε.Κ.). Το Συμβούλιο 

δημιούργησε ένα ‘όργανο’ της κοινοτικής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης, το 

CEDEFOP-Ευρωπα’ι’κό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης- 

με έδρα τη Θεσ/νίκη (1994) και πρόγραμμα εργασίας που ‘διαρθρώνεται’ γύρω από 

δύο ‘άξονες’ προτεραιότητας: τυπικά προσόντα και τη λειτουργία των ‘συστημάτων’ 

επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΣΕΚ καθιερώνει τη δράση της Κοινότητας σε θέματα 

παιδείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και νεολαίας σεβόμενη την πολιτιστική και 

‘γλωσσική πολυμορφία’. Ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης εφαρμόζονται και σ’ 

άλλες χώρες – πλην Ε.Ε -, όπως στην Αμερική (Η.Π.Α., Καναδάς), αλλά και σε χώρες 

του λεγόμενου ‘τρίτου κόσμου’. 

Επιχειρώντας τώρα, από μία άλλη “σκοπιά”, ν’ αξιολογήσουμε την επιμόρφωση, θα 

μπορούσαμε να δώσουμε το εξής σχήμα: Μόρφωση Επιμόρφωση Διαμόρφωση3. 

                                                 
3 →Παραμόρφωση; 
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          2.  ΤΟ ‘ΠΡΟΦΙΛ’ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ  

            2.1. Το επάγγελμα του μεταφραστή  

Οι άνθρωποι χρειάστηκαν περίπου 3.000 χρόνια για να μάθουν την επιστήμη 

της μετάφρασης αναπτύσσοντας τον ομώνυμο ‘κλάδο’, αφού η μετάφραση υπάρχει 

σαν έννοια από τότε που έγινε γνωστό ότι οι άνθρωποι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, 

δηλαδή από την εποχή του ‘Πύργου της Βαβέλ’ και της ‘σύγχυσης’ των γλωσσών. 

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 6.500 γλώσσες παγκοσμίως και, σχεδόν, κάθε κοινωνία 

στον πλανήτη, είναι πολύγλωσση· ο σύγχρονος μεταφραστής μεταφέρει τις διάφορες 

πληροφορίες σε διαφορετικές γλώσσες με συνεπή και προβλέψιμο τρόπο, αλλά και με 

υψηλό ‘επίπεδο’ ποιότητας έχοντας σαν ‘εργαλεία’ του τα διάφορα είδη λογισμικού, 

τα οποία παρέχουν βοήθεια ‘επιταχύνοντας’ την αλλαγή αυτή της ‘μετάλλαξης’ της 

μετάφρασης από ‘τέχνη’ σε ‘επιστήμη’. 

Πάει πολύς καιρός από τότε που η μετάφραση γινόταν προφορικά ή γραπτά 

σε κόλλες χαρτί δακτυλογραφημένη· τώρα γίνεται σε Η/Υ με πλήθος προγραμμάτων 

και ‘εργαλείων’ και η επιρροή της είναι εμφανής παντού διατηρώντας τη γλωσσική, 

πολιτιστική και γνωστική ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τον κόσμο. Η εποχή της 

πληροφορίας, στην οποία ζούμε, δε μπορεί να ‘προχωρήσει’ χωρίς τη μετάφραση, μια 

και η γλωσσική ‘δομή’ του Διαδικτύου αλλάζει, αφού το τελευταίο, ως το 2020, θα 

γίνει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της ‘νέας γλωσσικής πραγματικότητας’ όπου 

κάθε άνθρωπος θα έχει πρόσβαση. Επιπλέον, τα Αγγλικά, ως ‘γλώσσα μετάφρασης 

/επικοινωνίας’, αρχίζουν να φθίνουν ως ‘κοινή’ γλώσσα και διάλεκτος, καθιστώντας 

το ‘ρόλο’ των μεταφραστών πιο σημαντικό από ποτέ. Με άλλα λόγια, η μετάφραση 

μας ‘εισάγει’ στη νέα εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. 

Προκειμένου να ‘προχωρήσει’ η εποχή της πληροφορίας σε άλλο ‘επίπεδο’, η 

κοινωνία πρέπει να βασιστεί στη δυνατότητα όχι μόνο να μετατρέπει τις πληροφορίες 

από γλώσσα σε γλώσσα, αλλά και να τις διαφοροποιεί ποικιλοτρόπως σε επίπεδο 

ανάγνωσης, πολιτιστικού ‘ταιριάσματος’ και γλωσσικών προτιμήσεων. Για να γίνουν 

ευρύτερες οι αλλαγές αυτές, η γνώση των μεταφραστών θα είναι βασική, διότι ήδη οι 

μεταφραστές κάνουν πολλά περισσότερα απ’ το να μετατρέπουν απλά μηνύματα από 

γλώσσα σε γλώσσα· ήδη ξέρουν ‘πως’ να χειριστούν αυτά τα θέματα και οι άνθρωποι 

της τεχνολογίας θα βασιστούν στις ικανότητες αυτές και τη γνώση των μεταφραστών 

για να δημιουργηθεί ένα πιο ‘δυναμικό’ και πιο “πλούσιο”, σε πληροφορίες, μέλλον. 

Από τη μετάφραση, προκύπτουν νέες τεχνολογίες! 
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Η μετάφραση που “παράγεται” από τον Η/Υ, όπως και η μετάφραση που 

‘προσφέρει’ το Google (‘αυτόματη μετάφραση’), δεν προκύπτει ‘μαγικά’, αφού τα 

‘εργαλεία’ της ‘βασίζονται’ άμεσα στην ύπαρξη των μεταφρασμένων πληροφοριών· 

πρέπει να υπάρχει κάποιος προκειμένου να μεταφράσει το περιεχόμενο κι αυτός είναι 

ο μεταφραστής! Ο Ray Kurzwell, που ασχολείται με την πρόβλεψη των μελλοντικών 

φαινομένων σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία, προβλέπει, για το άμεσο 

μέλλον, ότι θα υπάρχει πάντα ανάγκη για ανθρώπινη μετάφραση, ακόμα κι όταν τα 

μηχανήματα γίνουν ικανά να παράγουν μετάφραση μέσω Η/Υ αντίστοιχης ποιότητας 

με την ανθρώπινη (έτσι,όμως,’κερδίζει’ η διερμηνεία!). 

Ο κόσμος θέλει να μάθει τι είναι η μετάφραση, πως γίνεται, ποια ‘εργαλεία’ 

χρησιμοποιοιούνται, πόση ώρα χρειάζεται για να γίνει μία μετάφραση, ερωτήματα 

που απασχολούν το ευρύ κοινό που έχει ως ‘εικόνα’ στο νου του το μεταφραστή που 

κάθεται σ’ένα τραπέζι μπροστά από ένα ξενόγλωσσο κείμενο, με χαρτί και στυλό και 

διάθεση ν’αρχίσει να το μεταφράζει με τη βοήθεια ειδικών λεξικών αντιμετωπίζοντας 

τις δυσκολίες του κειμένου και εφευρίσκοντας τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσής 

τους. Επιθυμεί ν’ ανακαλύψει τι ‘τεκταίνεται’ κατά τη μεταφραστική διαδικασία, να 

μπει στη θέση του μεταφραστή γνωρίζοντας τον τρόπο που όχι μόνο μεταφράζει τις 

ξένες λέξεις σε ελληνικές και αντίστροφα, αλλά και ‘πως’ μεταφέρει, από τη μία 

γλώσσα στην άλλη, ‘κομμάτια’ πολιτισμού. 

Η μετάφραση είναι σαν το ‘περιστέρι’ του Καντίου που πετά στο κενό! Ο 

σκοπός του μεταφραστή είναι αυτός που της δίνει, κάθε φορά, ο μεταφραστής και η 

μετάφραση έχει, από απόψεως σκοπού, ειρμό και συνοχή, μόνο και μόνο αν αποτελεί  

μία γλώσσα! Η Επιστήμη της μετάφρασης δεν ερευνά τη γλώσσα ως ‘όργανο’, αλλά 

ως ‘λόγο’. Γι’ αυτό όλες περί μετάφρασης επιστημονικές θεωρίες είναι ‘πρόσφορες’, 

αρκεί να ‘βασίζονται’ στη ‘δημιουργική πλευρά’ της γλώσσας (Γ.Κεντρωτής, 1996).  

Στο Μεσαίωνα και τη Βιομηχανική Εποχή, κάθε πτυχή της ζωής “στηριζόταν” 

στους σιδηρουργούς, η δουλειά των οποίων ήταν μεταμορφωτική· με τον ίδιο τρόπο, 

κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής στηρίζεται, κατά μία έννοια, στη μετάφραση, καθώς 

η εποχή της πληροφορίας, όπου ζούμε, δε μπορεί να προχωρήσει, όπως αναφέρθηκε, 

χωρίς τη μετάφραση! Έτσι, όπως οι σιδηρουργοί μας βοήθησαν να ‘μεταπηδήσουμε’ 

από το Μεσαίωνα στη “Βιομηχανική Εποχή”, έτσι και οι ‘σύγχρονοι σιδηρουργοί’- οι 

μεταφραστές και οι διερμηνείς - θα μας βοηθήσουν να ‘μεταπηδήσουμε’ από την 

τωρινή ‘εποχή της πληροφορίας’ στη μελλοντική ‘ηλ/κή εποχή’, όπου η πληροφορία 

είναι ιδιαίτερα συναφής και χρήσιμη.  
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      2.2  Ιστορική Αναδρομή της εκπαίδευσης των μεταφραστών  

Η μετάφραση, ως ‘αντικείμενο’ επιστημονικής μελέτης, είναι πλέον καθιερωμένη 

στην Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια, αναγνωρίζεται δε ως ένα επάγγελμα το οποίο χρειάζεται 

ανεπτυγμένες και εξειδικευμένες ικανότητες και, ως εκ τούτου, χρειάζεται εκπαίδευση. 

Μάλιστα, έχει πια καθιερωθεί η 30ή Σεπτεμβρίου ως ‘Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης’. 

Σκοπός της ενότητας είναι η εξέταση της εκπαιδευτικής ‘υποδομής’ για τη μετάφραση 

στην Ελλάδα τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό ‘επίπεδο’ και να προβεί σε 

διαπιστώσεις και προτάσεις (η ευρωπαϊκή ‘διάσταση’ θίχτηκε ακροθιγώς). 

Γενικά, η ‘εικόνα’ της εκπαιδευτικής ‘υποδομής’ για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

κατάρτιση των μεταφραστών στην Ελλάδα, έχει ως εξής: 

 Σε κρατικό επίπεδο, το Ιόνιο Παν/μιο4 προσφέρει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές5 στη 

μετάφραση και διερμηνεία, αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές στη θεωρία και την πράξη 

της Μετάφρασης (Master, Doktora). Το ΤΞΓΜΔ (βλ.παρ.) λειτουργεί από το 1986 και 

έχει διαδεχτεί το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.) το οποίο ιδρύθηκε 

(1979) επί κυβερνήσεως Ράλλη (πριν από αυτό, δεν υπήρχαν πουθενά οργανωμένες 

μεταφραστικές σπουδές). Πάλι σε κρατικό επίπεδο, τα διάφορα ΑΕΙ – πλην του Ιονίου – 

προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Μετάφραση-Μεταφρασεολογία 

στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, αλλά και στη Διερμηνεία. 

 Σε μη-κρατικό επίπεδο, υπάρχουν προγράμματα μεταφραστικών σπουδών σ’ όλα τα ξένα 

Ινστιτούτα, με κορυφαίο το Γαλλικό Ινστιτούτο, που παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες 

σπουδές στη λογοτεχνική και στην τεχνική μετάφραση. Υπάρχουν και τα ΚΕΣ (Κέντρα 

Ελευθέρων Σπουδών) που προσφέρουν τριετή και τετραετή προγράμματα σπουδών στη 

μετάφραση/διερμηνεία. Οι σπουδές, τόσο στα ξένα ινστιτούτα όσο και στα ΚΕΣ γίνονται 

σε συνεργασία με μεταφραστικές σχολές σε ξ. Παν/μια π.χ. Στρασβούργο, Βερολίνο κ.ά. 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλά Πανεπιστήμια της αλλοδαπής προσφέρουν μεταφραστικές 

σπουδές όπως του Βερολίνου (Γερμανία),του Στρασβούργου (Γαλλία), των Βρυξελλών 

(Βέλγιο), αλλά και κολλέγια τα οποία συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 

 Σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχουν οι λεγόμενοι “αυτοδίδακτοι”. 

 Το επάγγελμα του μεταφραστή είναι απολύτως ελεύθερο, δηλαδή δεν απαιτείται άδεια 

εξάσκησης του επαγγέλματος ούτε εγγραφή σε επαγγελματικό ‘φορέα’ ή επιμελητήριο. 

Επαγγελματική ‘κατοχύρωση’ έχουν ΜΟΝΟ οι απόφοιτοι του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ! 

Γενικά, παρατηρείται έλλειψη πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων στη μετάφραση. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Απόφοιτος του οποίου είμαι και εγώ!  
5 100 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου + Διπλωματική Εργασία! 
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   - Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. (Ίδρυση, λειτουργία, σκοπός, αποστολή, εκπαίδευση, προοπτικές) 

      Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας άρχισε να λειτουργεί το 

ακαδημα΄ι΄κό έτος 1986-7 και είναι το μοναδικό τμήμα πανεπιστημιακού ‘επιπέδου’ 

κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων, που ‘παράγει’ 

μεταφραστές/διερμηνείς! Η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής και χωρίζεται σε οκτώ 

(8) εξάμηνα, εκ των οποίων το ένα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (8ο): 

τα τέσσερα πρώτα είναι κοινά για την ειδίκευση της μετάφρασης και της  διερμηνείας 

(α΄ ‘κύκλος’), ενώ, ακολουθεί ειδίκευση στη Μετάφραση ή Διερμηνεία (β΄ ‘κύκλος’). 

       Επειδή η μετάφραση ‘απλώνεται’ σ’ όλους σχεδόν τους ‘τομείς’ και ‘αγκαλιάζει’ 

σχεδόν όλες τις επιστήμες, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα γενικό ‘υπόβαθρο’ 

απαραίτητων γνώσεων με την προσφορά ενός πλήθους ετερόκλητων μαθημάτων, τα 

οποία ανήκουν στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Γενικής Γλωσσολογίας, των Ξ. 

Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, της Οικονομικής Γεωγραφίας (Γεωπολιτικής), του 

Δικαίου,της Πολιτικής κ’ Οικονομικής Επιστήμης κ.ά. (σύνολο μαθημάτων 100!). Οι 

‘γλώσσες εργασίας’ που διδάσκονται είναι τρείς: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική 

(στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν ‘ενσωματωθεί’ επίσης η Τουρκική, η Ιταλική και η 

Ολλανδική). Από το ακαδ.έτος 1998-99 άρχισε να λειτουργεί και τρίτη ειδίκευση με 

την επωνυμία:’Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός’ και το ΜΠΣ στην Επιστήμη της 

Μετάφρασης τριών ‘κατευθύνσεων’:’Θεωρία-Διδακτική της Μετάφρασης’,’Θεωρία -

Διδακτική της Διερμηνείας’ και ’Εφαρμογή Τεχνολογιών αιχμής στη μετάφραση’. 

    Το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. συμμετέχει στο ‘Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών μονάδων στην 

Ευρωπα’ι’κή Κοινότητα’(ECTS), σύστημα δηλ. που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή 

των Ευρωπα’ι’κών Κοινοτήτων, προκειμένου να εφαρμοστούν, στην πράξη, κοινές 

πολιτικές οι οποίες εγγυώνται την ακαδημ. αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό. 

Αποτελεί ένα τρόπο μέτρησης/σύγκρισης των διαφόρων αποτελεσμάτων εκμάθησης 

και μεταφοράς τους από το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο άλλο! Επιπλέον, συμμετέχει 

στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα: ‘Intereg II Ελλάδα-Ιταλία’. Τέλος, οι επιστημονικοί 

και στρατηγικοί ΄στόχοι’ του Τμήματος επιτυγχάνονται με την έρευνα,τη διοργάνωση 

διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, την έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας του 

περιοδικού ‘Γλώσσα Πολύτροπος’, που περιλαμβάνει κείμενα τόσο διδασκόντων όσο 

και φοιτητών, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών/μονογραφιών, τη συνεργασία 

με Πανεπιστήμια της ημεδαπής-αλλοδαπής κ.ά. 

  Είναι η καλύτερη θεωρητική σχολή στην Ελλάδα, από την οποία έχουν αποφοιτήσει, 

περίπου 2000 απόφοιτοι, που ‘στελεχώνουν’ ευρωπα’ι’κούς και διεθνείς οργανισμούς 

(ΥΠΕΞ, ΕΕ, ΟΗΕ). Έχω την τιμή να είμαι ένας απ’ αυτούς! 
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Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Παν/μίου 

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου 

Παν/μίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της Ένωσης, ιδρύθηκε το 

2004 (έδρα την Κέρκυρα) από πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές του τμήματος 

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης , Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και πλέον διαθέτει 

περισσότερα από 250 ενεργά μέλη- μέλος είμαι και εγώ- με σκοπό την προαγωγή και 

προάσπιση στον Ελληνικό χώρο και διεθνώς της μεταφραστικής διαδικασίας και της 

παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών, την ‘υποβοήθηση’ των μελών της στην παροχή 

μεταφραστικών υπηρεσιών και την ‘προώθηση’ των συμφερόντων των πτυχιούχων 

μεταφραστών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης, Διερμηνείας του Ιονίου 

Παν/μίου (ΤΞΓΜΔ) σε σχέση με την επαγγελματική κατοχύρωσή τους. Αποστολή της 

ΠΕΕΜΠΙΠ είναι να προασπίζεται τους πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές, να 

προωθεί την αναγνώριση της κοινωνικής/επαγγελματικής τους αξίας, να διευκολύνει 

την επικοινωνία μεταξύ των μελών της, να θεσπίζει διάφορα πρότυπα δεοντολογίας 

να εκπαιδεύει τα μέλη της και να ευαισθητοποιεί το ευρύτερο κοινό. Ως επιστημονικό 

/εκπαιδευτικό σωματείο, η ΠΕΕΜΠΙΠ στοχεύει στην ‘ανάδειξη’ του μεταφραστικού 

επαγγέλματος, στην προάσπιση εργασιακών δικαιωμάτων πτυχιούχων μεταφραστών 

και στη νομοθετική τους κατοχύρωση, στη δια βίου εκπαίδευση των μελών της, στην 

ενημέρωση ευρύτερου κοινού για θέματα μεταφραστικής ‘φύσης’ και στη διατύπωση 

των κανόνων δεοντολογίας και των όρων άσκησης του επαγγέλματος του πτυχιούχου 

μεταφραστή. Διοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, αναπτύσσει 

σχέσεις με αντίστοιχα Σωματεία και Συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

παρέχει νομική υποστήριξη, εκπροσωπεί τα μέλη της σε συναντήσεις, διαβουλεύσεις 

και διαπραγματεύσεις που αφορούν το επάγγελμα του μεταφραστή. Ενθαρρύνει την 

ανταλλαγή ιδεών και στηρίζει τα διάφορα καινοτόμα προγράμματα που αναδεικνύουν 

τη μετάφραση,μέσω του ισχυρού δικτύου επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί στα μέλη 

της.Η ΠΕΕΜΠΙΠ αποτελεί πλήρες μέλος της ‘FIT/IFT’ (Fédération Internationale des 

Traducteurs/International Federation of Translators), της ‘EULITA’ (European Legal 

Interpreters/Translators Association), διοικείται δε από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο.                                              

Με ‘γνώμονα’ τη διεύρυνση των γνώσεων, την ανάγκη  για ‘δια βίου μάθηση’ και την 

‘ενίσχυση’ των επαγγελματικών προσόντων των μελών της Ένωσης, τα τελευταία 2 

έτη το ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ μελετά και σχεδιάζει τη διεξαγωγή/αναμετάδοση ειδικών 

σεμιναρίων μέσω Internet (Webinar), με Έλληνες και ξένους συναδέλφους, ‘φορείς’, 

οργανώσεις και εταιρείες. Βασική γλώσσα εργασίας τα ελληνικά και, σε περίπτωση 

ξένων ομιλητών, τα αγγλικά. Τα ‘Webinar’ διατίθενται μόνο στα ταμειακώς ενήμερα 

(τακτικά) μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ, τα οποία με συνάδελφους εκτός της Ένωσης έχουν 

την ευκαιρία να ‘εξοπλιστούν’ με πολύτιμες γνώσεις ενισχύοντας τη ‘φαρέτρα’ τους 

ως επαγγελματίες μεταφραστές, ενώ για την υλοποίηση αξιοποιούνται ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες διεξαγωγής ‘meeting’ ή σεμιναρίων (η συμμετοχή είναι δωρεάν).  
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-ΥΠ.ΕΞ. (Μεταφραστική Υπηρεσία,’Σώμα’ Ορκωτών Μεταφραστών),     

Εφημερίδα ‘ΈΘΝΟΣ’, ένθετο ‘ΕΡΓΑΣΙΑ’, ‘ΘΕΣΕΙΣ’, φύλλο της Τρίτης 18/11/2008 

ΜεταφραστικήΥπηρεσία                                                                                                        

Ο Ν. 3712/08 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 225/5-11-08), 

έδωσε το ‘πράσινο φως’ για την επαναλειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του 

ΥΠ.ΕΞ. διαμορφώνοντας, στην πράξη, νέο ‘τοπίο’. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου 

νόμου, δημιουργείται ξεχωριστός κλάδος μεταφραστών που θα προσλαμβάνονται ως 

‘υπάλληλοι αορίστου χρόνου’, μέσω διαγωνισμού (γραπτού-προφορικού), τον οποίο 

διενεργεί ο ίδιος ο φορέας εκτός διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π, βάσει γλώσσας και θεματικού 

αντικειμένου. Οι 40 οργανικές θέσεις μεταφραστών στον ‘κλάδο’, κατανέμονται κατά 

γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, αραβική, κινεζική, 

τουρκική, βουλγαρική, αλβανική) και ‘αντικείμενο’ ( νομικά, τεχνικά, πληροφορικά, 

ιατρικά, οικονομικά, αξιολόγησης, περιβαλλοντικά, λοιπά κείμενα), ενώ οι υποψήφιοι 

μεταφραστές πρέπει νάχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κ-μ της Ε.Ε. Για 

το διορισμό, πέραν των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι πρέπει νάχουν πτυχίο της  

σχολής Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης, Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου ή ισότιμο ή 

αντίστοιχο ξενόγλωσσης φιλολογίας ελληνικού ή αλλοδαπού Παν/μίου και να είναι 

άριστοι γνώστες της ελληνικής και της ξ. γλώσσας για την οποία προσλαμβάνονται 

καθώς και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ στα προγράμματα Word, Excel, Windows XP.   

 

‘Oρκωτοί’ μεταφραστές                          

Ο ίδιος νόμος (3712/08) θεσπίζει την ταυτόχρονη δημιουργία ‘Σώματος’ Ορκωτών 

Μεταφραστών- κατ’ αναλογία με το ‘Σώμα’ των ‘Ορκωτών’ Λογιστών - με 940 μέλη 

που θα εργάζονται ως ‘ελεύθεροι επαγγελματίες’ διατηρώντας γραφεία σ’ όλη την 

επικράτεια ‘ανοιχτά’ προς το κοινό σ’ όλες τις Περιφέρειες και και τους νομούς της 

χώρας, ορισμένες ώρες και ημέρες και θα επιλέγονται με πανελλήνιο διαγωνισμό, που 

θα πιστοποιεί το επίπεδο των γνώσεών τους (ίδιες προυποθέσεις συμμετοχής). Το 

‘Σώμα’ λειτουργεί συμπληρωματικά στη Μεταφραστική Υπηρεσία, συνεργάζεται με 

το Δημόσιο μέσω ΥΠΕΞ αναλαμβάνοντας τις διάφορες μεταφράσεις του ιδιωτικού 

τομέα (οι απόφοιτοι του Ιονίου και των μεταφραστικών σχολών θ’αξιοποιηθούν στο 

νέο ‘Σώμα’, που θάναι υποχρεωμένο να έχει γραφεία σ’ όλη τη χώρα).                                     
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        - Ε.Ε. (Εκπαίδευση μεταφραστών/διερμηνέων στα διάφορα ‘όργανα’ της Ε.Ε.)     

Ε.Ε., Η Ευρώπη σε εξέλιξη, Οι γλώσσες στην Ευρωπα’ι’κή  Ένωση (‘τεύχος’ της Ε.Ε.) 

Η γλώσσα,ως γνωστό, αποτελεί ένα ‘στοιχείο’ αυτό-προσδιορισμού και η Ε.Ε 

σέβεται το δικαίωμα αυτό στη γλωσσική ‘ταυτότητα’ των 450 εκατομμυρίων πολιτών 

της. Ως υπερεθνικός οργανισμός λειτουργεί πρακτικά με βάση 20 επίσημες γλώσσες: 

αγγλική,γαλλική,γερμανική,δανική,ελληνική,εσθονική,ισπανική,ιταλική,λεττονική,λι

θουανική,μαλτέζικη,ολλανδική,ουγγρική,πολωνική,πορτογαλική,σλοβακική,σλοβενι-

κή,σουηδική,τσεχική,φινλανδική. Πουθενά αλλού, σε περιφερειακό ή σε παγκόσμιο 

‘επίπεδο’ δε χρησιμοποιούνται τόσες πολλές επίσημες γλώσσες όσες στην Ε.Ε. ούτε 

προβλέπεται τόση δαπάνη για μετάφραση/διερμηνεία,παρότι ότι το κόστος παραμένει 

εκπληκτικά χαμηλό. Η Ε.Ε. έχει, στην ουσία, λιγότερες επίσημες γλώσσες απ’ ό,τι τα 

κράτη-μέλη. Αυτό συμβαίνει διότι μία επίσημη γλώσσα μιλιέται από περισσότερες 

από μία χώρες π.χ. τα γερμανικά από Γερμανία και Αυστρία, τα γαλλικά από Γαλλία, 

Βέλγιο κ΄ Λουξεμβούργο,τα αγγλικά από Ιρλανδία και Η.Β, τα ελληνικά από Ελλάδα 

και την Κύπρο. Δεν είναι δύσκολο να σκεφθούμε τους λόγους που η Ε.Ε. χρειάζεται 

20 επίσημες γλώσσες: δημοκρατία, διαφάνεια και δικαίωμα στη γνώση. Η νομοθεσία 

της Ε.Ε. εφαρμόζεται σ΄ολόκληρη την Ε.Ε. και, κατά συνέπεια, σ’ όλους τους πολίτες 

της, οι οποίοι τη βλέπουν στη γλώσσα τους ενημερωνόμενοι γιατί θεσπίζεται μία 

συγκεκριμένη νομοθετική πράξη και τι συνεπάγεται γι’ αυτούς. Αυτό εξάλλου εξηγεί 

γιατί η Ε.Ε. χρησιμοποιεί, στην πράξη, περισσότερες γλώσσες απ’ ό,τι οι διάφοροι 

διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ) οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε διακυβερνητικό 

επίπεδο (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ έχουν περισσότερα μέλη απ’ ό,τι η Ε.Ε. και επίσημες γλώσσες 

εργασίας για τα διάφορα επίσημα έγγραφά τους μόνο τα αγγλικά και τα γαλλικά).                                                                                                 

Κατά συνέπεια, τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. βελτίωσαν τις διαδικασίες ‘συν 

τω χρόνω’, ώστε να λειτουργούν με μεγαλύτερο αριθμό επίσημων γλωσσών χωρίς να 

δημιουργούν έναν ‘πύργο της Βαβέλ’, προσπαθώντας να προσφέρουν στους πολίτες 

της Ε.Ε και στις κυβερνήσεις ποιοτική, αποτελεσματική και φθηνή διερμηνεία. Δεν 

εκπλήσσει άλλωστε το γεγονός ότι τα θεσμικά ‘όργανα’ της Ε.Ε. απασχολούν μεγάλο 

αριθμό υπαλλήλων του γλωσσικού ‘κλάδου’. Πράγματι, ένας στους τρείς πτυχιούχους 

υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. είναι είτε μεταφραστής είτε διερμηνέας. 

Οι μεταφραστές εργάζονται με γραπτά κείμενα, οι διερμηνείς με τον προφορικό λόγο 

(η διερμηνεία είναι προφορική μετάφραση). Ελάχιστη προυπόθεση για καθένα από 

αυτούς είναι νάναι σε θέση να μεταφράζει προς τη μητρική του γλώσσα από δύο 

τουλάχιστον γλώσσες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής έθεσε το στόχο 

της ‘μητρικής γλώσσας συν δύο’, στο ‘πλαίσιο’ της γλωσσικής πολυμορφίας εντός των 
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συνόρων της (26% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη γλώσσα τους και 

άλλες δύο). Η δημόσια χρήση και των είκοσι επίσημων γλωσσών αποτελεί μόνο την 

ορατή ‘κορυφή’ του παγόβουνου. Η ΕΕ, στις καθημερινές της εργασίες, χρησιμοποιεί 

τρεις βασικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Το  Ευρωπα’ι’κό Κοινοβούλιο 

χρειάζεται συχνά γρήγορη μετάφραση κειμένων σ’ όλες τις επίσημες γλώσσες και 

έτσι ανέπτυξε ένα σύστημα έξι (6) ‘γλωσσών’: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 

πολωνικά, ισπανικά. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο υποβαλλόμενο στα σλοβακικά ή 

σουηδικά δε θα μεταφραστεί απευθείας σ’ όλες τις άλλες 19 γλώσσες, αλλά, αντίθετα, 

θα μεταφραστεί πρώτα στις 6 ‘γλώσσες’ και στη συνέχεια, θα ξαναμεταφραστεί στις 

υπόλοιπες. Αυτό αποτρέπει την ανάγκη των  μεταφραστών που εργάζονται απευθείας 

από τη μία γλώσσα στην άλλη, καθώς και εκατοντάδες άλλους συνδυασμούς (αν τα 

κείμενα μεταφράζονταν απευθείας απ’ όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ προς τις 

άλλες, θα υπήρχαν 380  διμερείς συνδυασμοί!). Οι διερμηνείς της ΕΕ χρησιμοποιούν 

ένα αντίστοιχο ‘σύστημα’ με τους μεταφραστές όταν κάνουν διερμηνεία από και προς 

τις είκοσι επίσημες γλώσσες π.χ. η ομιλία ενός Φινλανδού θα (δι)ερμηνευτεί προς ένα 

περιορισμένο αριθμό γλωσσών ‘μεταβίβασης’, ενώ, στη συνέχεια, ένας σλοβένος θα 

‘στραφεί’ σε μία ως ‘γλώσσα-πηγή’, επιλύνοντας έτσι το πρόβλημα της ‘απευθείας 

διερμηνείας’ από τα φινλανδικά στα σλοβενικά. Η χρήση γλωσσικών συντομεύσεων 

του είδους αυτού έχει πρακτικό και οικονομικό ΄στόχο’.Άρα, ο έλεγχος της ποιότητας 

στη διερμηνεία και τη μετάφραση αποτελεί σημαντική δραστηριότητα. Οι διερμηνείς 

παρέχουν επίσης απλουστευμένες υπηρεσίες για άτυπες συναντήσεις και συναντήσεις 

των ομάδων εργασίας. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μόνον οι ευρύτερα 

διαδεδομένες γλώσσες της Ε.Ε., ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, περισσότερες γλώσσες 

διερμηνεύονται μόνο προς δύο ή τρεις από τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες της 

ΕΕ. Σε μια συνηθισμένη μέρα εργασίας, η Υπηρεσία Διερμηνείας της Ευρωπα’ι’κής 

Επιτροπής και Συμβουλίου των Υπουργών πρέπει να ‘καλύψει’περίπου 50 χωριστές 

συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες ή σ’ άλλα μέρη της Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία 

εκδήλωση όπου προβλέπεται πλήρης διερμηνεία από και προς τις 20 μαζί επίσημες 

γλώσσες της Ε.Ε., απαιτεί ομάδα από 60 διερμηνείς! Με τη διεύρυνση (2004), γίνεται 

μεγαλύτερη χρήση μεταφραστών και διερμηνέων που μπορούν να μεταφράζουν από 

και προς τη μητρική τους γλώσσα. Πρώτα τα πρότυπα της πρακτικής της ΕΕ για τους 

μεταφραστές/διερμηνείς ήταν μόνο προς τη μητρική τους γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, 

τα  μηχανήματα ΔΕΝ είναι σε θέση, σε καμιά περίπτωση, ν’ αντικαταστήσουν τους 

μεταφραστές/διερμηνείς, που αποτελούν την ‘κινητήρια δύναμη’ για την καθημερινή 

εργασία στην Ε.Ε. 
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    2.3  Πιστοποίηση των προσόντων των μεταφραστών σε Ελλάδα και Εξωτερικό   

Η μετάφραση, ως επάγγελμα, ‘κερδίζει συνεχώς κύρος και έδαφος’ τόσο στον 

εργασιακό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και 

της ‘διεύρυνσης’ της  Ε.Ε., καθίσταται ολοένα και περισσότερο σαφής η ανάγκη για 

επαγγελματίες μεταφραστές οι οποίοι ν’ ανταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες των 

πελατών. Η μετάφραση, η οποία μπορεί νάναι είτε ολικής είτε μερικής απασχόλησης, 

χαρακτηρίζεται από ‘ευελιξία’, αφού δίνει τη δυνατότητα εργασίας από οποιονδήποτε 

χώρο και χρόνο. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα πλέον διαχρονικά επαγγέλματα, αφού 

οι ανάγκες για σωστές και επαγγελματικές μεταφράσεις ολοένα και αυξάνονται· το 

γεγονός αυτό παρέχει ‘ασφάλεια’ για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων 

τα οποία είναι άρτια καταρτισμένα και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες 

προκειμένου ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των 

πελατών. Πέραν της ‘ευελιξίας’, οι επαγγελματίες μεταφραστές απολαμβάνουν το  

μοναδικο προνόμιο εύρους επιλογών επαγγελματικής αποκατάστασης (συνεργασία με 

μεταφραστικές εταιρίες-ελληνικές, διεθνείς- εφημερίδες, περιοδικά, νομικά γραφεία, 

εκδοτικούς οίκους, ευρωπαϊκά θεσμικά ‘όργανα’ ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες).  

              Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κανείς σωστός επαγγελματίας 

μεταφραστής είναι η γνώση μιας ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Η μετάφραση, ως 

ένα επάγγελμα αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης απευθύνεται σε ευρύ κοινό 

ασχέτως ηλικίας και επαγγέλματος. Βέβαια, αυτό που κάνει τη διαφορά στη σημερινή 

εποχή σε σχέση με πριν, είναι οι τίτλοι σπουδών που φέρει ο μεταφραστής, οι οποίοι 

θα πρέπει να παρέχονται από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και να 

είναι άμεσα ‘συνδεδεμένοι’ με την ‘αγορά εργασίας’, αφού η σωστή επαγγελματική 

κατάρτιση, ειδικά σε επαγγέλματα όπως αυτό της μετάφρασης, πρέπει να ‘στοχεύει’ 

στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πράξη, ανάλογα πάντα με τις διάφορες 

ανάγκες που διαμορφώνει η αγορά. Ανάλογη θέση διατυπώνει ο Gouadec (2007:337) 

όταν γράφει ότι: «H εκπαίδευση του μεταφραστή πρέπει να συνδυάζει μεθοδολογία και 

θεωρία από τη μια μεριά και πρακτική εμπειρία από την άλλη». Εξάλλου, η ‘παροχή’ 

θεωρητικού ‘υπόβαθρου’ σε συνδυασμό με την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, 

προκειμένου να προετοιμάζονται οι υποψήφιοι μεταφραστές για άμεση ένταξη στην 

αγορά εργασίας, είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει μια σωστή σχολή μετάφρασης. Η 

Francesca Bartrina, Καθηγήτρια Μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Vic (Ισπανία), 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «όλοι οι μετέχοντες στην ‘αλυσίδα’ της μετάφρασης πρέπει 

να πειστούν ότι χωρίς θεωρία δεν υπάρχει πράξη της μετάφρασης» (Bartrina, 2005).    
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Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η συζήτηση για τη λεγόμενη “πιστοποίηση”  

μεταφραστών/διερμηνέων, κυρίως με πρωτοβουλία της Ε.Ε. και της Γενικής Δ/σης 

Μετάφρασης (ΓΔΜ). Στο ‘πλαίσιο’ αυτό ‘κινείται’ και  το ‘TransCert’, ένα ενιαίο και 

συγκρίσιμο σύστημα πιστοποίησης μεταφραστών ‘συνδεδεμένο’ άμεσα με τις διάφορες 

ανάγκες της αγοράς και όχι αναγκαστικά με τίτλους, την έρευνα του επαγγέλματος 

του μεταφραστή στην Ε.Ε., τη δημιουργία ‘δικτυακού’ τόπου για την καταγραφή των 

στατιστικών στοιχείων για το μέγεθος της ‘γλωσσικής βιομηχανίας’, τη διοργάνωση 

συνεδρίων και ερευνών ‘χαρτογράφησης’ του χώρου της μετάφρασης . 

Το έντονο ενδιαφέρον εξηγείται από το γεγονός ότι η ‘γλωσσική βιομηχανία’ 

είναι, τη στιγμή αυτή, σύμφωνα με τις έρευνες που έχει δημοσιεύσει η ίδια η ΓΔΜ, ο 

πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος ‘κλάδος’ της οικονομίας στην Ε.Ε. (πάνω από 10% το 

χρόνο), ο οποίος, επιπλέον, δεν δείχνει να επηρεάζεται από την κρίση με δυνατότητα 

περαιτέρω ανάπτυξης/επέκτασης (SDL,HP,TransPerfect). Κοινός στόχος η ανάδειξη 

ενός οικονομικού ‘κλάδου' με δυναμική ‘μεγέθυνσης’, που οφείλεται στα εξής: i) Οι 

επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το ‘ευέλικτο εργατικό δυναμικό’, χωρίς ασφάλιση, 

άδειες και δικαιώματα όχι οργανωμένο,αλλά ‘κατακερματισμένο’ και ‘απομονωμένο’ 

με αμοιβές ‘συμπιεσμένες’ ολοένα και περισσότερο, ii) Μεγάλο ‘μερίδιο’ της αγοράς 

ανήκει πανευρωπαϊκά σε μεμονωμένους μεταφραστές6 ή εταιρίες, iii) Αυξάνεται ο 

‘όγκος’ της μετάφρασης και ταυτόχρονα βελτιώνονται με πολύ γοργούς ρυθμούς τα 

μεταφραστικά ‘εργαλεία’7, iv) Ο ‘κλάδος’ θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την 

Οικονομία και την επιτυχή ‘είσοδο’ στις τοπικές αγορές.  

Στο πλαίσιο του εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών, απαιτείται, 

ολοένα και μεγαλύτερη ποιότητα από τους ίδιους τους μεταφραστές, όσον αφορά την 

εξειδικευμένη ορολογία ειδικών ‘τομέων’ της επιστήμης και της τεχνολογίας (‘δίκτυο 

ορολογίας’ ΓΔΜ) και άλλα προσόντα π.χ. χρήση ‘μνημών μετάφρασης’, προσαρμογή 

σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα, εργασία υπό ‘πίεση’, στο πλαίσιο ομάδων κ.ά., με 

σκοπό την απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερου ‘μεριδίου’ της αγοράς και κερδών· σε 

παγκόσμιο όμως ‘επίπεδο’ και, προκειμένου για πολυεθνικές εταιρίες, η ποιότητα και 

προσόντα πιστοποιούνται με ενιαίο, μετρήσιμο, αξιόπιστο τρόπο.  

Οι μεγάλες λοιπόν εταιρίες του χώρου είναι εκείνες οι οποίες επιθυμούν πιο 

πολύ, ενιαίο και συγκρίσιμο σύστημα πιστοποίησης μεταφραστών τύπου ‘TransCert’. 

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, μετακυλίεται εξ ολοκλήρου η ευθύνη εκπαίδευσης στο 

‘μεμονωμένο μεταφραστή’ και οι διάφορες εταιρίες μειώνουν τα διάφορα έξοδα για 

“in-house” ή “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” των μεταφραστών και συνεργατών τους, 

                                                 
6 50% εταιρίες, 50% ‘freelancers’ το 2008. 
7 Βλ. επόμενο κεφάλαιο (3ο). 
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για έλεγχο ορολογίας από τους ειδικούς αναθεωρητές, για διαδικασίες εύρεσης και 

επιλογής των κατάλληλων μεταφραστών. Ήδη, με ‘βάση’ την ευρωπαϊκή, αλλά και 

την ελληνική νομοθεσία (Συνθήκη της Bologna, Εθνικό και Ευρωπαϊκό ‘Πλαίσιο’ 

Προσόντων), ‘υλοποιείται’ η ‘χαρτογράφηση’ ενιαίου και συγκρίσιμου ‘συστήματος 

μονάδων’, που ο ίδιος ο εργαζόμενος συγκεντρώνει και ‘ανανεώνει’ από την τυπική 

και μη- εκπαίδευση καθώς και από την άτυπη. 

Παρόλα αυτά, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς καλούνται να πληρώνουν οι 

ίδιοι για την ‘κατάρτισή’  τους, η οποία θα χρειάζεται ανανέωση, αφού θάναι εφήμερη 

προσωρινή, πλήρως εναρμονισμένη με τις, κατά καιρούς, ανάγκες των επιχειρήσεων, 

ενώ αναγκάζονται να ‘κυνηγούν’ μονάδες μέσω πρακτικής άσκησης σε γραφεία ή 

μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ‘ιδίοις εξόδοις’ (αυτό ισχύει ήδη στο 

και με την πιστοποίηση θα ‘επισημοποιηθεί’). Επιπλέον,‘υποβαθμίζεται’ ο ρόλος της 

Παν/κής εκπαίδευσης π.χ. του τμήματος ξ.γλωσσών του Ιονίου Παν/μίου -το εξάμηνο 

εξωτερικού έχει ήδη καταργηθεί- και η εκπαίδευση μεταφραστών μετατρέπεται σ’ 

ένα ‘αποσπασματικό’ σύνολο δεξιοτήτων, ελλιπών και εφήμερων. Η κατάσταση αυτή 

ευνοεί την απασχολησιμότητα και την υποτίμηση των προσόντων των μεταφραστών, 

που δεν έχουν να πληρώσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, εντείνεται ο 

ανταγωνισμός/’κατακερματισμός’ μεταξύ συναδέλφων μεταφραστών, η ‘διαίρεσή’ 

τους σε ‘βαθμίδες’ ποιότητας, κάτι που ‘υπονομεύει’ πιο πολύ την ‘αλληλεγγύη’ και 

την ενότητα των εργαζομένων. 

Παραδόξως, η πιστοποίηση δεν ‘πετάει’ εκτός αγοράς τους ‘κακούς’, αφού τα  

‘συστήματα πιστοποίησης τύπου ‘ΕΟΠΠΕΠ’ δεν αποκλείουν, απλά ‘διαβαθμίζουν’! 

Συνέπεια της πιστοποίησης είναι το ότι οι ‘μη-πιστοποιημένοι’ μεταφραστές δεν θα 

περιλαμβάνονται στις προσφορές, σε περίπτωση διαγωνισμών! Τέλος,η πιστοποίηση 

δεν πρόκειται να βελτιώσει την ‘ποιότητα’ των μεταφράσεων8, διότι δεν επηρεάζει, 

στο ελάχιστο, τις συνθήκες εργασίας των μεταφραστών ( τις πιεστικές προθεσμίες, τις 

άθλιες ‘μνήμες’ των μεταφραστικών ‘εργαλείων’ ή τις γνωστές αμοιβές πείνας, που 

είναι κατώτατες). Ωστόσο, πολύ πρόσφατα (7/12/2018), ισχύει για τους απόφοιτους 

του Ιονίου Πανεπιστημίου: «αρ. πρωτ: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.18/3108/8-11-2018, έγγραφο του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δικαίωμα για μετάφραση δικαιολογητικών 

και διαφόρων εγγράφων και τίτλων που αφορούν τη φοίτηση στο σχολείο έχουν και οι 

πτυχιούχοι μεταφραστές/στριες Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Παν/μίου». 

 

                                                 
8 Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους,η ‘πιστοποίηση’ μεταφραστών και των διερμηνέων ΔΕΝ 
‘υιοθετείται’ στην πράξη,αφού ΔΕΝ εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους! 
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Στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς εκπροσωπούνται 

από μία σειρά οργανώσεων όπως η ‘Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών’ (Π.Ε.Μ.) με 

έδρα τη Θεσ/νίκη, η ‘Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων 

Ιονίου Παν/μίου’ (ΠΕΕΜΠΙΠ) με έδρα την Αθήνα και την Κέρκυρα, ο ‘Σύλλογος 

Μεταφραστών-Επιμελητών-Διορθωτών’ (ΣΜΕΔ), η ‘Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων 

Μεταφραστών/ /Διερμηνέων’ (ΠΕΠΜΔ)9 με έδρα την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, οι 

σύλλογοι επαγγελματιών μεταφραστών που υπάρχουν στην Ελλάδα αναγνωρισμένοι 

από το F.I.T.10, διαδραματίζουν ενεργό ‘ρόλο’ στη διαμόρφωση των μεταφραστικών 

σπουδώνκαι στην εκπαίδευση των μεταφραστών,όπως συμβαίνει άλλωστε και αλλού.  

Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει κανείς στην εκπαίδευση των μεταφραστών 

είναι ανάγκη προσαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών με τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκών χωρών, μια και παρατηρείται έλλειψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

σπουδών που να ‘καλλιεργούν’ ικανότητες των μεταφραστών. Το δεύτερο, σχετίζεται 

με την κατάρτιση των διδασκόντων στις μεταφραστικές σχολές· παρατηρείται ότι δεν 

υπάρχουν επαγγελματίες μεταφραστές με πιστοποίηση ή/κ΄ καθημερινή ενασχόληση. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω δεδομένα, είναι επιτακτική η ανάγκη ‘στενής συνεργασίας’ 

των μεταφραστικών σχολών και των επαγγελματιών μεταφραστών. 

Τα προγράμματα σπουδών πρέπει ν’ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 

που διαμορφώνονται συνεχώς και που γνωρίζουν καλύτερα οι ίδιοι οι μεταφραστές 

π.χ. ο ‘χώρος’ των Μ.Μ.Ε. απασχολεί όλο και πιο πολύ τους μεταφρασεολόγους και 

μεταφραστές στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα όχι! Η μετάφραση έχει ‘διττή φύση’: 

καθιερωμένη επιστήμη και επαγγελματική κατεύθυνση· δεν είναι καθαρά ‘γλωσσική 

διαδικασία’, αλλά μία εξειδίκευση, μία τέχνη! Επείγει, λοιπόν, η άνοδος του επιπέδου 

των μεταφραστικών σπουδών και η ‘αναβάθμιση’ του επαγγέλματος! Όσον αφορά το 

τελευταίο σε Ελλάδα/Κύπρο και τα πνευματικά δικαιώματα, ας αναλογιστούμε τις 

βασικές εξελίξεις στο χώρο τα τελευταία χρόνια, από το 2000: το ένα ‘στοιχείο’ είναι 

εκείνο της παγκοσμιοποίησης. Η αγορά έχει ‘επεκταθεί’ από τα στενά τοπικά όρια και 

έχει διεθνοποιηθεί. Σ’ αυτό έχει συντελέσει και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η 

δυνατότητα για ‘εξ αποστάσεως εργασία’. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει ανάγκη για 

εξειδίκευση, καθώς η αγορά εξελίσσεται, τμηματοποιείται, ενώ παράλληλα αυξάνεται 

η τεχνική περιπλοκότητα των διαφόρων μεταφραστικών διαδικασιών. Αυτό σημαίνει 

ότι οι μεταφραστές χρειάζεται να έχουν κάποια γνώση για συγκεκριμένους ‘τομείς’, 

που είναι γενικοί έως άκρως καθορισμένοι. Το σημαντικότερο όμως ‘στοιχείο’ είναι 

εκείνο της ‘επαγγελματοποίησης’: η μετάφραση θεωρείται πλέον επάγγελμα!  

                                                 
9 Διεθνώς, υπάρχει η “Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων”. 
10 Federation International de Traducteurs. 
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            3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε 

               3.1 Προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης-εκπαίδευσης μεταφραστών 

     Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, στο ‘πλαίσιο’ της εκπαίδευσης μεταφραστών. 

Η λεγόμενη ‘επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση’, εδώ και καιρό, έχει πάψει 

ν’ αποτελεί επιλογή, αλλά ανάγκη τόσο για τα πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις,  

και την κοινωνία, κατ’ επέκταση. Όπως αναφέρει σχετική μελέτη του ‘CEDEFOP’, η 

συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,προσφέρει 

για τον καθένα δυνατότητα βελτίωσης της επαγγελματικής κατάστασης, αύξησης της 

αυτοεκτίμησης,‘ωθεί’ δε σε μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή, προσφέρει εργασιακή 

ικανοποίηση, ενώ ωφελεί και σε ζητήματα υγείας· όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η ίδια 

μελέτη αναφέρει ότι όσες έχουν επενδύσει σε διάφορα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης /επιμόρφωσης, παρουσιάζουν αύξηση της παραγωγικότητας, βελτιώνουν 

την ποιότητα και την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, 

ενώ προσελκύουν και ικανό προσωπικό, μειώνοντας την ανεργία.  

Υπάρχει ένα ευρύτατο ‘φάσμα’ σεμιναρίων εξειδίκευσης για μεταφραστές και 

διερμηνείς, επιμελητές και διορθωτές, υποτιτλιστές και λεξικογράφους, διαχειριστές 

μεταφραστικού έργου και εκπαιδευτικούς, καλύπτουν δε τους εξής τομείς: Επιστήμες/ 

Τεχνολογία,Νομική,Φιλολογία,ΜεταφραστικέςΤεχνολογίες,Διερμηνεία,Υποτιτλισμό. 

Τα παρακάτω προγράμματα  έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών στην 

τέχνη, τις τεχνικές της μετάφρασης και την εξειδίκευσή της σε δύο ή περισσότερους 

θεματικούς τομείς, στις διάφορες τεχνικές της διόρθωσης και επιμέλειας του κειμένου 

(γραπτού/ψηφιακού), στην ανάληψη ενός έργου υποτιτλισμού από τη λήψη του 

πρωτότυπου ‘υλικού’ από τον πελάτη μέχρι την παράδοση του υποτιτλισμένου (στους 

συμμετέχοντες δίνεται το ‘λογισμικό’ και ασκήσεις για το σπίτι). Τα προγράμματα 

αυτά προσφέρονται από το ‘Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών’: ‘Μetaφραση’, το 

οποίο, επί 18 συνεχή έτη-από το 2000- προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επαγγελματίες 

μεταφραστές, αλλά και σε άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μετάφραση. 
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 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Υποτιτλισμός 

Το σεμινάριο απευθύνεται σ’ όσους θέλουν ν’αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη 

γνώση της διαδικασίας του υποτιτλισμού, ώστε να εργαστούν ως ‘υποτιτλιστές’. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Τεχνική μετάφραση και ορολογία 

Η τεχνική μετάφραση είναι το πλέον προσοδοφόρο πεδίο στο οποίο μπορεί να 

‘κινηθεί’ επαγγελματικά ο μεταφραστής παράλληλα δε, ένας ‘τομέας’ της αγοράς με 

συνεχώς υψηλή ζήτηση. Με βάση τα δύο αυτά ‘στοιχεία’, το σεμινάριο για τεχνική 

εκπαίδευση-ορολογία απευθύνεται σ’όσους έχουν στοιχειώδη μεταφραστική εμπειρία 

και επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα διαχείρισης της τεχνικής ορολογίας και να 

εξειδικευθούν στις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία της μετάφρασης τεχνικών και 

επιστημονικών κειμένων, για ν’ απασχοληθούν στον ‘τομέα’ αυτό επαγγελματικά και 

εξειδικεύεται στον τομέα των Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, 

Φαρμακολογία) σ’ όσους επιθυμούν ν’ ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μετάφραση 

των ιατρικών κειμένων (γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, βιοχημικούς κ.ά.). 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Νομική μετάφραση και ορολογία 

Το σεμινάριο απευθύνεται σ’ όσους έχουν στοιχειώδη μεταφραστική εμπειρία 

και θέλουν να εξοικειωθούν με τη νομική ορολογία και να εκπαιδευτούν στις τεχνικές 

της νομικής μετάφρασης, με σκοπό ν’ ασχοληθούν μ’αυτήν. Επίσης, σε δικηγόρους οι 

οποίοι θέλουν να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών με μετάφραση νομικών κειμένων. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Διαδοχική Διερμηνεία 

Η διαδοχική διερμηνεία αποτελεί, στην πράξη, ένα από τα είδη διερμηνείας 

για επαγγελματίες διερμηνείς· στο είδος αυτό, δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και 

ο επαγγελματίας ακούει πρώτα την ομιλία στη ‘γλώσσα-πηγή’ και, ακολούθως, τη 

μεταφράζει προφορικά στη ‘γλώσσα-στόχο’. Η διαδοχική διερμηνεία αποτελεί τη 

‘βάση’ της εκπαίδευσης ενός διερμηνέα και είναι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται 

στα προγράμματα εκπαίδευσης των διερμηνέων! Στόχος του σεμιναρίου η σταδιακή 

απόκτηση δεξιοτήτων που χρειάζονται οι συμμετέχοντες προκειμένου να εργαστούν 

αποτελεσματικά σε διάφορες περιστάσεις όπου απαιτείται η διαδοχική διερμηνεία 

(επιχειρηματικές συναντήσεις, εμπορικές εκθέσεις, συνεντεύξεις τύπου, καλλιτεχνικά 

‘φεστιβάλ’, σεμινάρια κ.ά.). Αποτελεί μία ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να 

‘μυηθούν’ στο επάγγελμα του διερμηνέα, καθώς προσφέρει μία ‘στέρεη βάση’ σε 

γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, αποτελεί εξαιρετική προετοιμασία για όποιον θέλει 

να δώσει εξετάσεις σε πρόγραμμα διερμηνείας και απευθύνεται σε διερμηνείς που 

θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική στη διαδοχική διερμηνεία και σ’ άτομα με υψηλό 

γλωσσικό επίπεδο, όπως μεταφραστές, ξεναγοί, που θέλουν να γίνουν και διερμηνείς! 
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 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Επάγγελμα: Μεταφραστής 

   Το σεμινάριο αυτό είναι ιδανικό, αφού απευθύνεται σε απόφοιτους μεταφραστικών, 

σχολών -όπως εγώ- και σε μεταφραστές που θέλουν να ‘εδραιωθούν’ στην ‘εγχώρια’ 

και τη διεθνή αγορά και να γίνουν πετυχημένοι επαγγελματίες. Μέσα από πρακτικές 

ασκήσεις, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν επαγγελματική κάρτα-

CV,να δημιουργήσουν ιστολόγιο και να καταρτίσουν ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων-

εξόδων, να καταθέσουν προτάσεις για την ανάληψη των μεταφραστικών έργων και 

να μάθουν ‘πως’ ν’ αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.  

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: ‘SDL Trados Studio Pro – 2017’ 

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση του ‘SDL 

Trados Studio 2017 Professional’, του κορυφαίου ίσως μεταφραστικού ‘εργαλείου’ 

μεταφραστικού ‘περιβάλλοντος’ στη γη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεύθερους 

επαγγελματίες μεταφραστές και γλωσσολόγους, σ’ όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν 

τα απαραίτητα  εφόδια για να συνεργαστούν με μεταφραστικά γραφεία καθώς και σε 

λεξικογράφους, μεταφραστές που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε θέματα ορολογίας. 

  Τα διάφορα ‘εργαλεία’ του μεταφραστικού περιβάλλοντος είναι εφαρμογές που 

βοηθούν τους μεταφραστές στο έργο τους,παρέχοντάς τους δυνατότητα αποθήκευσης 

μεταφρασμένων κειμένων σε ειδικές ‘βάσεις δεδομένων’, ώστε να μπορεί αυτόματα 

ν’ ανακαλούν τμήματα για να τα χρησιμοποιήσει ξανά· επίσης, δίνουν τη δυνατότητα 

κατασκευής πολύγλωσσων ορολογικών γλωσσαρίων για τη μετάφραση διαφορετικών 

τύπων αρχείων (Word, Excel, Power-Point, ιστοσελίδες, αρχεία προγραμμάτων) σε 

‘περιβάλλον’ επεξεργαστή κειμένου. Τα ‘εργαλεία’ αυτά χρησιμοποιούνται από τα 

μεγαλύτερα μεταφραστικά γραφεία στη γη από εκατομμύρια επαγγελματίες, διότι 

εγγυώνται ταχύτερη εργασία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερη ποιότητα 

μετάφρασης.Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη χρήση των προγραμμάτων ‘SDL 

Trados Studio και SDL MultiTerm Desktop 2017’,’SDL MultiTerm Convert 2017’. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: ‘SDL Trados Studio Advanced’ 

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

στη χρήση των προχωρημένων λειτουργιών του ‘SDL Trados Studio’, του κορυφαίου 

μεταφραστικού ‘εργαλείου’ του μεταφραστικού ‘περιβάλλοντος’ στον κόσμο για τη 

διεκπεραίωση των πλέον ‘σύνθετων’ μεταφραστικών έργων, αφετέρου η εκμάθηση 

εξειδικευμένων τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων τα οποία προκύπτουν συχνά  

στη μετάφραση, την επιμέλεια και τον ποιοτικό έλεγχο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε 

μεταφραστές οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το ‘SDL Trados Studio’ στο καθημερινό 

μεταφραστικό έργο, επιθυμούν δε να εξελιχθούν σε προχωρημένους χρήστες, ώστε ν’ 

αναλαμβάνουν μεταφραστικά έργα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις. 
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 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: ‘Memsource Cloud’ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση του 

‘Memsource Cloud’, του κορυφαίου ίσως ‘cloud-based’ ‘εργαλείου μεταφραστικού 

περιβάλλοντος’ στον κόσμο. Τα ‘cloud based’ εργαλεία επιτρέπουν τη μετάφραση με 

τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων (‘browser’) από οποιονδήποτε 

τύπο Η/Υ (Windows, Linux) χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού. Τα πλεονεκτήματα 

του ‘εργαλείου’ αυτού είναι πολλά: αφενός, τα διάφορα αρχεία αλλά και όλο το υλικό 

που χρειάζεται για το κάθε μεταφραστικό έργο, διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο, 

γεγονός που επιτρέπει την πρόσβαση και την εργασία από διαφορετικούς Η/Υ χωρίς 

την ανάγκη της μεταφοράς αρχείων και το συγχρονισμό δεδομένων· αφετέρου, με  το 

‘Memsource Desktop Editor’ είναι δυνατή η συνέχιση έργου και χωρίς ‘σύνδεση’ στο 

διαδίκτυο· τέλος, η χρήση του “Memsource Cloud” είναι δωρεάν για μικρά ατομικά, 

αλλά και για  έργα που αναλαμβάνονται από εταιρείες που το χρησιμοποιούν. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: ‘Localisation’  

Το σεμινάριο αυτό έχει επαγγελματικό ‘προσανατολισμό’ και απευθύνεται σε 

επαγγελματίες μεταφραστές καθώς και σε απόφοιτους προγραμμάτων εκπαίδευσης 

μεταφραστών. ‘Στόχος’ του η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα ‘επιχώριας 

προσαρμογής’ και η εξειδίκευσή τους στις αρχές και τη μεθοδολογία της επιχώριας 

προσαρμογής λογισμικού, ‘ιστότοπων’ και ‘βιντεο-παιγνίων’. 

Στη θέση αυτή αξίζει να σημειώσουμε ότι ένας από τους όρους που ακούμε όλοι 

όσοι δραστηριοποιούμαστε στη μετάφραση και στην παροχή γλωσσικών υπηρεσιών 

είναι το «localization» ή «τοπική προσαρμογή» ή «τοπικοποίηση». Ωστόσο, υπάρχει 

μεγάλη ‘σύγχυση’ με το περιεχόμενο της έννοιας αυτής, καθώς πολλοί επαγγελματίες 

μεταφραστές δε γνωρίζουν σε τι ακριβώς αναφέρεται ή θεωρούν ότι πρόκειται για μια 

πιο ‘φανταχτερή’ λέξη που περιγράφει την κλασσική μεταφραστική διαδικασία. Για 

να κατανοήσουμε την έννοια της τοπικής προσαρμογής και της όποιας σχέσης της με τη 

μετάφραση, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε λίγα ‘βήματα’ πίσω, ώστε να δούμε τη 

συνολικότερη ‘εικόνα’ της αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών και του τρόπου με 

τον οποίο αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσαρμόζονται για την κυκλοφορία 

τους σε ξένες αγορές. Κάνοντας το αυτό, θα δούμε ότι υπάρχουν ακόμα δύο έννοιες 

που πρέπει να διασαφηνιστούν για να μπορέσει να γίνει κατανοητή η δομή και ο 

τρόπος λειτουργίας του κλάδου παροχής υπηρεσιών τοπικής προσαρμογής. Οι έννοιες 

αυτές είναι η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση (Ν. Κάτρης). 
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 Επιμέλεια, διόρθωση γραπτού, ψηφιακού και σελιδοποιημένου κειμένου 

Το σεμινάριο απευθύνεται σ’ όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις διάφορες 

τεχνικές διόρθωσης-επιμέλειας γραπτού, ψηφιακού και σελιδοποιημένου κειμένου, με 

σκοπό να γίνουν επαγγελματίες διορθωτές και επιμελητές.  

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: ‘Ηλεκτρονική λεξικογραφία και ορολογία’  

Το σεμινάριο της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας απευθύνεται σε επαγγελματίες  

(γλωσσολόγους,λεξικογράφους,μεταφραστές,τεκμηριωτές,ορολόγους,βιβλιοθηκονό-

μους,εκπαιδευτικούς/διορθωτές/επιμελητές κειμένων), σε ειδικούς άλλων θεματικών 

‘πεδίων’ που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρήσης και διαχείρισης 

των σύγχρονων ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων ή  που θέλουν ν’ ασχοληθούν με το 

σχεδιασμό ή/και τη δημιουργία λεξικών-γλωσσαρίων σε τομέα ειδίκευσής τους. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Λογοτεχνική Μετάφραση 

Κανένα άλλο είδος μετάφρασης δεν είναι τόσο απαιτητικό και, ταυτόχρονα 

δημιουργικό, όσο η μετάφραση της λογοτεχνίας! Στο σεμινάριο αυτό, μαθαίνει κανείς 

τα διάφορα ‘μυστικά’ της λογοτεχνικής μετάφρασης και εξασκείται μεταφράζοντας 

χαρακτηριστικά αποσπάσματα από έργα διάσημων συγγραφέων όπως ο Oscar Wilde, 

Virginia Wolf. Σκοπός του σεμιναρίου η εκπαίδευση των σπουδαστών στην τέχνη της 

μετάφρασης λογοτεχνικών έργων και η επιτυχής είσοδός τους στην ‘αγορά εργασίας’. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Μετάφραση ‘Comics’ 

Τα ‘Comics’ αποτελούν ένα δημοφιλέστατο μέσο αφήγησης ιστοριών μέσω 

του συνδυασμού κειμένου και εικόνων με διαρκώς αυξανόμενο κοινό στην ελληνική 

‘αγορά’. ‘Στόχος’ του σεμιναρίου αυτού είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων των 

‘Comics’,καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης των μεταφραστικών τους δυσκολιών. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης:‘Εξ αποστάσεως εκπαίδευση’(distance learning) 

Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις στη 

σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς είναι μεγάλη η ανάγκη για τη δημιουργία ‘ευέλικτων’ 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εδώ εντάσσονται τα προγράμματα των ‘γλωσσικών 

συνδυασμών’:“ΑγγλικάΕλληνικά”,“ΓαλλικάΕλληνικά” κ.ά, επιμέλεια/διόρθωση 

γραπτού, ψηφιακού, σελιδοποιημένου κειμένου υποτιτλισμός ‘εξ αποστάσεως’ κ.ά. 

Η εξ αποστάσεως επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση, κερδίζει συνεχώς 

έδαφος και έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό, όπου, σε ορισμένες χώρες, υπάρχει 

κρατική μέριμνα για τέτοια μορφή επιμόρφωση-κατάρτιση με χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα το ‘Centre for Flexible Learning’ (CFL) στη Σουηδία που λειτουργεί και 

ως φορέας επιμόρφωσης για ‘εξ αποστάσεως προγράμματα’. Έτσι, πληρούνται, στην 

πράξη, εν μέρει βέβαια, τα απαραίτητα κριτήρια για τη διασφάλιση της ‘παροχής’ 

ποιοτικής επιμόρφωσης και κατάρτισης για όλους τους συμμετέχοντες!  
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 Προϋποθέσεις εγγραφής 

Τα προαναφερθέντα επιμορφωτικά προγράμματα/σεμινάρια, απαιτούν από 

τους συμμετέχοντες νάχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχοι Proficiency, 

απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας ή Ιονίου Πανεπιστημίου) και να έχουν καλή γνώση 

επεξεργασίας κειμένου,άνεση στη χρήση των εφαρμογών του Διαδικτύου (Internet)11, 

και προηγούμενη μεταφραστική εμπειρία.Η φοίτηση ποικίλλει από 2 ως 6 εβδομάδες. 

 

 Πιστοποίηση 

           Μέχρι τώρα, στη χώρα, δεν υπάρχει ‘φορέας’ που να προσφέρει δυνατότητα 

πιστοποίησης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μεταφραστές στα σεμινάρια επιμόρφωσης, 

λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιούνται μέσω 

των εξετάσεων που διενεργούνται από αρμόδιους ‘φορείς’, όπως κρατικές υπηρεσίες, 

επαγγελματικοί σύλλογοι,Ινστιτούτα, εταιρείες λογισμικού π.χ.’American Translators 

Association’,‘Institute of Translation-Interpreting’,η εταιρεία ‘SDL’, το “Localization 

Institute” κ.ά. 

 

 Δίδακτρα 

         Τα δίδακτρα είναι της αγοράς, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κρατικός ‘φορέας’ να 

‘υλοποιήσει’ επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά μόνο ιδιωτικοί, οι οποίοι παρέχουν 

έκπτωση σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (άποροι, άνεργοι, ανάπηροι κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11Απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι η χρήση επιτραπέζιου ή φορητού Η/Υ με 
λειτουργικό “σύστημα” Windows 7 και άνω. 
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     3.2  Διαπίστωση ελλείψεων και ανάγκη σχεδιασμού τους σύμφωνα με τις 

      διάφορες ανάγκες επιμόρφωσης και τις αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

Αρχικά, τα προγράμματα επιμόρφωσης των μεταφραστών, όπως εξάλλου και 

άλλα στη χώρα μας, σχεδιάζονται και ‘υλοποιούνται’ σύμφωνα με την επικρατούσα 

τεχνοκρατική προσέγγιση (Π΄προκοπίου, 2002), με συνέπεια να μην αξιοποιούνται τα 

‘στοιχεία’ των άλλων προσεγγίσεων π.χ. η προσωποκεντρική κριτική. Επιπλέον, στα 

προγράμματα δε λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων 

κυρίως, η ‘εθελουσία’ (αυτοπροσδιοριζόμενη, ενεργός συμμετοχή) στην αναγνώριση 

των διαφόρων αναγκών τους, το ‘σχεδιασμό’, την ‘υλοποίηση’ την αξιολόγηση του 

προγράμματος (Pes, 2006). Τα συνήθη επιμορφωτικά προγράμματα διακρίνονται για 

τη γραφειοκρατική και τεχνοκρατική ‘δομή’ , αφού οργανώνονται και ‘σχεδιάζονται’  

γραφειοκρατικά χωρίς ν’ ανταποκρίνονται, εν γένει, στις υπάρχουσες διαπιστωμένες 

επιμορφωτικές/εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων μεταφραστών ούτε έχουν 

σαφείς αναφορές σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Παράλληλα, αποτελούν 

‘αναπόσπαστο μέρος’ της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μια και η επιμόρφωση 

αποτελεί, στην ουσία, μία κίνηση ‘από μέσα προς τα έξω’. 

Η αποτελεσματικότητα των διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων των 

μεταφραστών ‘βασίζεται’ στην αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων καθώς και 

αυτών που τις ‘υλοποιούν’. Ο μεταφραστής/διερμηνέας κατέχει μία “θέση-κλειδί” στο 

κοινωνικό ‘γίγνεσθαι’ και η ποιότητα της δουλειάς του έχει καθοριστική σημασία για 

την οικονομικο-κοινωνικο-πολιτιστική εξέλιξη μιας χώρας, μια και πρόκειται για ένα 

σύγχρονο επάγγελμα που ‘απλώνεται’ σ’ όλες τις χώρες του κόσμου και σ’ όλες τις 

γλώσσες και πολιτισμούς, κυρίως δε στους ‘κόλπους’ της Ε.Ε. όπου συναντάμε το 

φαινόμενο της ‘πολυγλωσσίας’. Η κύρια αποστολή του είναι κοινή, ανεξάρτητα από 

την εμπειρία, τη βασική του εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση και την επιμόρφωσή του. 

Έτσι, για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και 

να είναι αποτελεσματικός στην πράξη, χρειάζεται επιμόρφωση και υποστήριξη από 

την ‘είσοδό’ του στο επάγγελμα μέχρι το τέλος της καριέρας του, καθώς και μείωση 

του ελλείμματος δεξιοτήτων που συνδέονται με τη διδακτική του κατάρτιση, τις νέες 

τεχνολογίες και τους υπόλοιπους θεσμούς. Η επιμόρφωση αποτελεί μία μακροχρόνια 

και συνεχή διαδικασία σε σχέση με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του 

ατόμου και, άρα, πρέπει να τον συνοδεύει καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, 

‘αντανακλά’ δε και επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη του εκπαιδευτικού ‘συστήματος’ 

μιας χώρας. 
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Η συστηματική επιμόρφωση μεταφραστών στην Ελλάδα είναι, ουσιαστικά, 

ανύπαρκτη! Ακόμα και οι επιμορφωτές έχουν κι αυτοί ανάγκη από μετεκπαίδευση (τα 

διάφορα ‘στελέχη’ της επιμόρφωσης πρέπει νάχουν επαγγελματικά και διοικητικά 

προσόντα,για τα οποία όμως απαιτείται μετεκπαίδευση). Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες 

επιμόρφωσης των μεταφραστών αφορούσαν, κατά κανόνα, μία μικρή μειοψηφία, με 

εξαίρεση την επιμόρφωση στις ‘Βασικές δεξιότητες στις τεχνολογίες Πληροφορίας-

Επικοινωνίας (ΤΠΕ)’, που αφορά το 50% περίπου του “μεταφραστικού πληθυσμού” 

και, αυτό, από μόνο του, δεν αρκεί!  

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης αποτελεί μία διαδικασία πιο 

πολύ αναλυτική και περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση ‘στοιχείων’· 

κύρια κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενός προγράμματος 

είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαμόρφωση ‘στάσεων’, η 

βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής θέσης και, γενικά, ο ‘βαθμός επίτευξης’ των 

εκπαιδευτικών ‘στόχων’ (αποδοτικότητα), ενώ η μέτρησή της επιτυγχάνεται με την 

επιλογή του κατάλληλου ‘μοντέλου’ (Καραλής, 1999). H Nord (1997: 68) ισχυρίζεται 

ότι η «επαγγελματική εκπαίδευση των μεταφραστών σε πανεπιστημιακό ‘επίπεδο’ 

επιτυγχάνεται μόνο με συστηματική προσέγγιση των προβλημάτων της μετάφρασης, που 

διαμορφώνεται στο ‘πλαίσιο’ συνεπούς θεωρητικού ‘μοντέλου’». 

 Τα υπάρχοντα επιμορφωτικά προγράμματα για τους μεταφραστές, πέραν των 

άλλων, δεν έχουν τύχει καν οποιασδήποτε αξιολόγησης ούτε τελούν υπό κρατική 

αιγίδα! Άλλωστε, το ‘στάδιο’ της αξιολόγησης αποτελεί, στην ουσία, το τέταρτο και, 

ίσως, πιο κρίσιμο ‘στάδιο’ ενός επιτυχημένου ‘σχεδιασμού’ και της διενέργειας κάθε 

επιμορφωτικού προγράμματος, σύμφωνα πάντα με τις διεθνείς προδιαγραφές12. 

 Έτσι, τα 4 ‘στάδια σχεδιασμού’ ενός επιμορφωτικού προγράμματος είναι: 

i) ‘Ανίχνευση’ επιμορφωτικών αναγκών ii) ‘Σχεδιασμός’ θεματικών ενοτήτων βάσει 

των αποτελεσμάτων του (i) iii) ‘Υλοποίηση’ του επιμορφωτικού προγράμματος και 

iv) Αξιολόγηση των διαφόρων αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ‘στάδια’, παρατηρούμε ότι τα υπάρχοντα 

εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα για μεταφραστές δεν έχουν λάβει υπόψη 

ούτε τις διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών ούτε και το γεγονός ότι 

οι επιμορφούμενοι μεταφραστές είναι, κατά κανόνα, ενήλικες εκπαιδευόμενοι με τα 

γνωστά ‘εμπόδια’13 για την παρακολούθηση ενός προγράμματος. Κατά τη γνώμη του 

γράφοντος, ίσως είναι η πρώτη φορά που διενεργείται, στα ελληνικά, τουλάχιστον, 

‘πλαίσια’, σχετική έρευνα σημαντικής σημασίας! 

                                                 
12 Οδηγία για τη διαδικασία επιμόρφωσης (ISO 10015:1999). 
13 Βλ. επόμενη ενότητα. 
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Η Π.Ε.Μ.14 επισημαίνει ότι το ‘σύστημα’ μετάφρασης-διερμηνείας στην 

Ελλάδα είναι ανεπαρκές και βασίζεται σε χαμηλά κριτήρια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο 

προσόντων δίνοντας εξευτελιστικά χαμηλές αμοιβές, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με 

την ‘κάλυψη’ των αναγκών της μετάφρασης- διερμηνείας στις διάφορες υπηρεσίες 

υποδοχής των προσφύγων-μεταναστών, όπου συναντώνται οι σπάνιες γλώσσες – πλην 

αραβικών – και η χώρα βρέθηκε ‘απροετοίμαστη’15! Η ΠΕΕΜΠIΠ16, από την άλλη 

μεριά, αναπτύσσει τα ‘εξ αποστάσεως’ σεμινάρια (‘Webinar’), για τους επαγγελματίες 

μεταφραστές της χώρας-ειδικά για τα μέλη της (τακτικά και μη-τακτικά) με σκοπό να 

βοηθήσει τους μεταφραστές και τους διερμηνείς να γίνουν σωστοί επαγγελματίες,  ν’ 

‘ανοίξουν’, αν θέλουν, το δικό τους γραφείο, ν’ απευθυνθούν σε ξένες αγορές, να 

‘εξειδικευτούν’ σε κάποιου είδους μετάφραση π.χ. ιατρική, τεχνική, να προσεγγίσουν 

απευθείας πελάτες (direct clients).Τα σεμινάρια αυτά είναι, στην ουσία, προγράμματα 

συμβουλευτικής καθοδήγησης συμβάλλοντας, επιμορφωτικά,στη θετική κατεύθυνση. 

        Συμπερασματικά, η λεγόμενη ‘ταυτότητα’ του επαγγέλματος έχει ως εξής: 

        Οι μεταφραστές ‘μεταφέρουν’ στα ελληνικά  κείμενα γραμμένα σε ξένη γλώσσα 

και αντίστροφα. Η εκπαίδευσή τους γίνεται είτε στο Ιόνιο Παν/μιο είτε στα τμήματα 

ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) είτε στις 

ιδιωτικές σχολές μετάφρασης.Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ότι μπορούν να 

εργαστούν σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, εκδοτικούς οίκους, διαφημιστικούς  

οργανισμούς και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που έχουν συνεργασία και διατηρούν αλληλογραφία με το εξωτερικό. Όσον αφορά 

την προσφορά και τη ζήτηση, το επάγγελμα βρίσκεται σε ‘δυναμική ανάπτυξη’ και τα 

ικανά ‘στελέχη’ συνήθως ‘απορροφώνται’. Οι μισθοί, στον ιδιωτικό ‘τομέα’ είναι 

ανάλογοι με την προσφορά εργασίας (5-7 λεπτά ανά λέξη -ανάλογα με το κείμενο-, 

ενώ με την ώρα αμείβονται οι μεταφραστές -υποτιτλιστές στα ιδιωτικά ‘κανάλια’ και 

με την ταινία στον κινηματογράφο). Ο μεταφραστής με αριθμούς! 

 

 

 

                                                 
14 Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (“Εδρεύει” στη Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 17).  
15 Η “ανάθεση-πακέτο” σε εταιρείες ή ΜΚΟ δεν απέφερε, στην πράξη, θετικά αποτελέσματα.  
16 Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου. 



- 41 - 
 

 
 

          3.3  Βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων 

 

           Γενικά (ορισμοί, βασικές έννοιες κ.λπ.) 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν επιστημονικό ‘κλάδο’, ο οποίος, αν και 

υπήρχε ανέκαθεν,μόλις πρόσφατα άρχισε να οργανώνεται, ώστε να φτάσει ν’αποτελεί 

ένα διακριτό επιστημονικό ‘πεδίο’. Η έμφαση που δίνεται σ’ αυτήν σχετίζεται με την 

ανάγκη των ατόμων ν’ αντεπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των 

σύγχρονων καιρών. Σύμφωνα με το Ν. 3879/1017, «Η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων 

περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε 

ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της 

ιδιότητας του ‘ενεργού πολίτη’, και στην “άμβλυνση” των μορφωτικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων, παρέχεται δε από φορείς της τυπικής & μη- εκπαίδευσης». 

Η έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων συχνά συγχέεται μ’ αυτή της ΔΒΜ, η 

οποία, στην πράξη, διαφοροποιείται τόσο από την εκπαίδευση ενηλίκων, όσο και από 

τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση  (‘συνδέεται’ με την τελευταία στο ότι και οι 

δύο αναφέρονται στο σύνολο της ζωής). Η αντικατάσταση του όρου ‘εκπαίδευση’ από 

τον όρο ‘μάθηση’ δηλώνει και τη μετάβαση από το ‘κοινωνικό στο ατομικό στοιχείο’. 

Έτσι, η ΔΒΜ ‘επικεντρώνεται’ βασικά στο άτομο παραβλέποντας την κοινωνία 

(Coffield,1999). Η ‘ειδοποιός διαφορά’ της εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση μ’ άλλες 

μορφές εκπαίδευσης, είναι ότι απευθύνεται σε ενήλικους! 

Το ίδιο το άτομο μπορεί να λειτουργήσει ως περισσότερο ή λιγότερο ενήλικο 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (Rogers1998). Κατά Rogers, «γινόμαστε ενήλικοι 

όταν εμείς οι ίδιοι γινόμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας», ενώ ο Knowles τονίζει την 

πολύπλοκη αυτή σχέση αναφέροντας ότι «γινόμαστε ενήλικοι, από κοινωνική άποψη, 

όταν αναλαμβάνουμε ‘ρόλους’ ενηλίκων». Χρήσιμο κριτήριο για το χαρακτηρισμό 

ενός ατόμου ως ενήλικο, είναι το κατά πόσο το άτομο βρίσκεται στην κατάσταση της 

ενηλικιότητας με χαρακτηριστικά της ωρίμανσης, της λήψης των αποφάσεων και του 

‘αυτο-προσδιορισμού’. Οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι στενά 

συνδεδεμένες με σεβασμό της ‘ενηλικιότητας’ (σεβασμός στα κοινωνικο-ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων και στις ανάγκες τους). Η ‘υιοθέτηση’ 

των βασικών αρχών της μάθησης των ενηλίκων είναι απαραίτητη σ’ όλα τα ‘στάδια’ 

σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 

 

                                                 
17 ΦΕΚ 163Α/21-9-10. 
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Τα διάφορα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, απ’ όπου ‘απορρέουν’ οι 

βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι (Κόκκος, 2005): 

 Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν ένα ευρύ ‘φάσμα’ εμπειριών και γνώσεων, απ’ 

όπου ‘αντλούν’ για να κατακτήσουν τη γνώση. 

 Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν αποκτήσει διαχρονικά συγκεκριμένους τρόπους 

και μεθόδους μάθησης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο ‘σχεδιασμό’ και στην 

‘υλοποίηση’ ενός επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού προγράμματος, στη διαμόρφωση 

του οποίου οι ενήλικοι επιθυμούν να συμμετέχουν εκφράζοντας τη γνώμη τους για 

την οργάνωση, περιεχόμενο, διδακτικές μεθόδους συμμετέχοντας στην αξιολόγηση.  

 Οι εκπαιδευόμενοι, όντας ενήλικοι, έχουν διάφορους ‘ρόλους’, καθήκοντα, αλλά και 

περιορισμένο χρόνο και ανάγκες συγκεκριμένες που θέλουν να καλύψουν (γι’ αυτό, 

θέλουν οι ‘στόχοι’ του προγράμματος να ‘συνδέονται’ με τα προηγούμενα). Κατά 

συνέπεια, αντιμετωπίζουν ‘εμπόδια’ (οργανωτικά, καταστασιακά, εσωτερικά) που, 

για να ξεπεραστούν, προτείνονται 5 αρχές επιμόρφωσης (Νάσαινας, 2006): 

 Αρχή της ανταποδοτικότητας των γνώσεων. 

 Αρχή της κατανόησης και δημιουργικής αφομοίωσης γνώσεων. 

 Αρχή της ανακάλυψης των γνώσεων (ενεργητική συμμετοχή). 

 Αρχή  της συνεργατικότητας (ομαδική διερεύνηση γνώσεων). 

 Αρχή  της πρακτικότητας. 

Καθοριστικό ‘στοιχείο’ στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ο αυτοκαθορισμός, έννοια 

από την οποία προκύπτει η ανάγκη για ‘ενεργητική συμμετοχή’ (3η αρχή). 

Ως γνωστό, η φοίτηση των ενηλίκων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 

οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν, στην πράξη, ‘ανασταλτικά’ για τη συμμετοχή και 

τη φοίτηση των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οι διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

από τη δεκαετία του ‘70 και μετά, χρησιμοποιούν, κυρίως για συστηματικούς λόγους, 

τα εξής τρία πλαίσια αναφοράς: κοινωνιολογικό, ψυχολογικό, οικονομικό. Στο πρώτο 

πλαίσιο, μελετάται η επίδραση των διαφόρων κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών 

π.χ. ‘φύλο’,‘ηλικία’, οικογενειακό ‘υπόβαθρο’,‘προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία’, 

οι διάφοροι κοινωνικοί ‘ρόλοι’,η ‘κοινωνική θέση’, κ.ά, στο δεύτερο η έμφαση δίνεται 

στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στις νοητικές ικανότητες, στις ‘στάσεις’ 

και διαθέσεις, στα κίνητρα, στις προσδοκίες και προθέσεις των συμμετεχόντων,ενώ 

στο τρίτο ερευνώνται άλλοι ‘παράγοντες’ όπως το κόστος, η ωφέλεια, η επένδυση και 

η απόδοση-ανασταλτικοί παράγοντες- εμπόδια μάθησης-, (Καψάλης-Παπασταμάτης). 
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      Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι η παγκοσμιότητα- έχει 

αναδειχθεί σ’ ένα παγκόσμιο πρόβλημα με κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις- 

η προτεραιότητα στην εκπαίδευση και η ‘ανοιχτότητα’ (η δυνατότητα των ενηλίκων να 

επιλέγουν τόπο, τρόπο, χρόνο και το ‘αντικείμενο’ της εκπαίδευσής τους), (Καψάλης 

& Π΄΄σταμάτης, 2002, σ. 26-27), η ελεύθερη βούληση και η επιλογή. Με την ευρεία 

έννοια του όρου, εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μία μορφή κοινωνικής έκφρασης η 

οποία ‘εντάσσεται’ σε συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες (Καψάλης- 

Π΄΄σταμάτης, 2002 :22), ενώ, με τη στενή έννοια, η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται 

στην εκπαίδευση των ατόμων τα οποία έχουν ενηλικιωθεί (Καψάλης-Παπασταμάτης, 

2002:26-27) .Η ιστορική της εξέλιξη και ‘διαδρομή’ μας βοηθά ν’ αντιληφθούμε τους 

λόγους που συνέβαλαν στην αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της επανεκπαίδευσης 

των ενηλίκων.Στους διάφορους όρους , διαχρονικά χρησιμοποιηθέντες18, βλέπουμε 

‘που’ ετίθετο, κάθε φορά, έμφαση. 

 Σήμερα, η επέκταση της εκπαίδευσης των ενηλίκων σε παγκόσμιο ‘επίπεδο’ 

ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των διαφόρων αναγκών που προέκυψαν σε οικονομικο-

τεχνολογικο-κοινωνικο-πολιτιστικό ‘επίπεδο’. Οι ραγδαίες εξελίξεις, αποτέλεσμα της 

‘αλματώδους’ εξέλιξης της τεχνολογίας, κατέστησαν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση 

μεθόδων, τη διαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση, επανακατάρτιση, ενώ οι διάφορες 

αλλαγές που παρατηρούνται με τις γνωστές μετακινήσεις πληθυσμών (πρόσφυγες, 

μετανάστες), την ένταση του φαινομένου του λεγόμενου ‘κοινωνικού αποκλεισμού’ 

και την κρίση παραδοσιακών κοινωνικών αξιών,οδηγούν ολοένα περισσότερα άτομα 

ν’ αναζητούν εφόδια για ν’ αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  

Γενικά, ‘στόχος’ της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να μπορεί κάθε ενήλικος, σ’ 

όλες σχεδόν τις ‘φάσεις’ της ζωής του νάχει ‘πρόσβαση’ σε νέες γνώσεις που θα του 

επιτρέπουν ν’αναπτυχθεί και να προσαρμόζεται στις διάφορες αλλαγές. Έτσι, πέρα 

από τις εξωτερικές απαιτήσεις, η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται να ‘καλύψει’ και 

προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, όπως η εσωτερική επιθυμία για γνώση και 

βελτίωση, κάτι που αποτελεί ομολογία της ατέλειάς τους (‘γνώθι σαυτόν’). Ο όρος 

‘εκπαίδευση ενηλίκων’ αναφέρεται σε ώριμα άτομα και αυτεξούσια (έμφαση στην 

‘αυτογνωσία’) και είναι η συστηματική προσπάθεια απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, 

στάσεων υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή (Καψάλης- Π΄΄σταμάτης, 2002, σ.12).  

Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει δύο ‘διαστάσεις’: την ατομική και τη συλλογική· η 

πρώτη αποβλέπει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, ενώ η 

δεύτερη στην κοινωνικο-πολιτιστική ανάπτυξη. Ο Freire θεωρεί το ‘διάλογο’ στην 

εκπαίδευση των ενηλίκων ως ‘στοιχείο’ καθοριστικής σημασίας, μία σχέση διαρκούς 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ‘εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου’ (ο πρώτος ‘ενδυναμώνει’ την 

ικανότητα κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων χωρίς να επιβάλλει τις απόψεις του). 

                                                 
18 “Εκπαίδευση Ενηλίκων”, “Δια βίου Μάθηση”,“Συνεχής Εκπαίδευση”,“Εναλ/μενη Εκπαίδευση”. 
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Κατά Freire, η “στιγμή του διαλόγου”=“στιγμή μετασχηματισμού”19!Στον ‘αντίποδα’, 

οι διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των ανωτέρω τεχνικών δε συνηθίζεται 

από εκπαιδευτές των ενηλίκων που επιλέγουν την ‘εισήγηση’ (δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών μάθησης χωρίς έλεγχο του μαθησιακού αποτελέσματος). 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων απώτερος ‘στόχος’ είναι η συνειδητοποίηση των 

δυνατοτήτων, η κοινωνική χειραφέτηση των ενηλίκων-υπεύθυνοι και ‘αυτοδύναμοι’ 

μέσω επιμόρφωσης- (επίκεντρο ο ενήλικος που καθοδηγείται από τον εκπαιδευτή σε 

μια ανοιχτή/αμφίδρομη επικοινωνία,  Κόκκος-Λιοναράκης, 1998). Η αξιοποίηση της 

εμπειρίας και γνώσης (εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής) αποτελεί τον 

‘ακρογωνιαίο λίθο’ στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Το αποτέλεσμα είναι η αλλαγή 

σε ‘επίπεδο’ γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.  

Η όλη διαδικασία στην εκπαίδευση των ενηλίκων χρησιμοποιεί, στην πράξη,  

εκπαιδευτικές τεχνικές/μεθόδους ενεργητικής μάθησης όπως, για παράδειγμα: ομάδες 

εργασίας, επίδειξη, συζήτηση (κατευθυνόμενη/ελεγχόμενηανοιχτή), υποστήριξη από 

μέντορα, εκπαιδευτική συνάντηση και επισκέψεις, εργαστήριο, ‘παίξιμο/εναλλαγή 

ρόλων’,‘καταιγισμό ιδεών’ (‘brainstorming’), ομάδες συζήτησης, ομαδική συζήτηση, 

‘μέσα κύκλος- έξω κύκλος’, μελέτη περίπτωσης (‘case study’), διάφορες ατομικές 

εργασίες,’βιωματική μάθηση’, πρακτική άσκηση, συνέντευξη, ακρόαση-παρατήρηση, 

σεμινάριο, προσομοίωση, ερωταπαντήσεις,“χιονοστιβάδα”- ΟΧΙ την παραδοσιακή 

τεχνική της ‘εισήγησης’ (Courau, 2000) που εξακουλουθούν να εφαρμόζουν πολλοί 

εκπαιδευτές ενηλίκων ‘συγχέοντας’, μερικές φορές, τη χρήση παιδαγωγικών τεχνικών 

με τη χρήση των εκπαιδευτικών μέσων. 

 Η ποικιλία των μεθόδων παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές ενηλίκων 

να χρησιμοποιούν τεχνικές κατάλληλες για τους ‘στόχους’ και το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας τους και, μάλιστα, περισσότερες από μία σε κάθε μάθημα αξοποιώντας 

και τεχνολογικά ‘μέσα’ γι’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση, από τις εκπαιδευτικές μεθόδους 

που εφαρμόζονται, οι πιο κατάλληλες είναι η ‘εμψυχωτική’- δημιουργία ευνο’ι’κών 

συνθηκών μάθησης– και η γνωστή ‘σωκρατική μέθοδος’, η οποία είναι, κατά ‘βάση’, 

κονστρουκτιβιστική! Προσεγγίζοντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων με τη θεωρία της 

“Μετασχηματίζουσας Μάθησης” μπορούμε ν’αναφερθούμε στον Κόκκο (2008) : «οι 

ενήλικοι μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό και πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με τους 

ανηλίκους, χάρη στην ικανότητά τους για κριτικό στοχασμό». 

 

                                                 
19 Phillips (2008). 
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           Ειδικά (Χαρακτηριστικά γνωρίσματα, βασικές αρχές) 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘σχεδιάζεται’ με 

‘βάση’ ένα πρόβλημα, γι’ αυτό όταν ετοιμάζεται, πρέπει να ‘καλύπτει’ τις διάφορες 

επιμορφωτικές ανάγκες, διαφορετικά τα άτομα δε συμμετέχουν.Λόγω  ανομοιογένειας  

εκπαιδευόμενων, πριν από το ‘σχεδιασμό’, προηγείται η διερεύνηση των αναγκών. Με 

τον όρο “ανάγκη”20 εννοείται η “επιθυμία” ή “προτίμηση” των ατόμων (αναφέρεται 

ως “αίτημα”). Είναι απαραίτητο λοιπόν να διερευνηθεί τι κάνει κάποιος, προκειμένου 

ν’ αποφασιστεί αν το αίτημα αυτό αποτελεί ανάγκη ή επιθυμία. 

Τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα δε σχεδιάζονται σε ‘κοινωνικό κενό’ 

δηλ. δεν υπάρχει ‘ουδετερότητα’, αλλά χρειάζεται να γίνονται επιλογές λαμβάνοντας 

υπόψη τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων, όπως είναι ο σεβασμός στην 

ενηλικιότητα. Ως γνωστό, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν πάρα πολλές ευθύνες και 

είναι ανυπόμονοι όταν ‘σπαταλιέται’ ο χρόνος τους άσκοπα· επίσης, φέρνουν πολλές 

εμπειρίες και γνώση και είναι υπεύθυνοι και ‘αυτοκατευθυνόμενοι’ (αυτό σημαίνει 

ότι ένα μεγάλο μέρος της μάθησης ενηλίκων δεν ‘ολοκληρώνεται’ στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, αλλά είναι αυτοκατευθυνόμενη και γίνεται μέσα στο σπίτι, σε πολιτιστικά 

ιδρύματα ή στο ‘χώρο’ εργασίας και, συχνά, πιο αποτελεσματική). Αυτό, με τη σειρά 

του, επηρεάζει το ‘ρόλο’ του διδάσκοντα στην εκπαίδευση των ενηλίκων και στην 

επιλογή μεθόδων, τεχνικών, μέσων διδασκαλίας (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000, 

σ.49).Ακόμα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι προβληματίζονται συχνά για το ενδεχόμενο 

συμμετοχής τους ή όχι σε μια ομάδα. 

Βασικές παραδοχές που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη στην εκπαίδευση 

ενηλίκων αφορούν το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να είναι άρτια 

οργανωμένο με ‘στόχους’· οι προϋποθέσεις μάθησης, οι προηγούμενες γνώσεις και 

εμπειρίες του ενηλίκου πρέπει ν’ αποτελούν την αφετηρία για τη νέα γνώση, γι’ αυτό 

και το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει νάχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και 

τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων.Εξάλλου,οι ενήλικες προτιμούν τη χρήσιμη γνώση, 

λόγω περιορισμένου χρόνου, ενώ παρουσιάζουν μία τάση για ‘αυτοκατ/μενη’ μάθηση 

και για ανάπτυξη του ‘κριτικού τρόπου σκέψης’, αντιδρούν δε θετικά σε μεθόδους οι 

οποίες ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή. Στη διαδικασία της διδασκαλίας οι  

πολλές ώρες κουράζουν (σημαντικό ‘ρόλο’ παίζει η ‘ποιότητα’, όχι η ‘ποσότητα’). 

Τέλος, η επιτυχής έκβαση ενός προγράμματος σημαίνει τη διερεύνηση των διαφόρων 

‘εμποδίων’ που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στη μάθηση σε συνδυασμό με την 

εξεύρεση τρόπων υπέρβασής τους. 

                                                 
20 Βλ. επόμενο κεφάλαιο 4ο. 
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         Με ‘βάση’ τις παραπάνω αρχές, τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει 

να είναι ‘ενεργητικά’ και όχι ‘παθητικά’, να σχετίζονται με το είδος της εργασίας και 

το βίο των ατόμων, να ‘στηρίζονται’ στις προηγούμενες γνώσεις και τις εμπειρίες των 

εκπαιδευόμενων και να εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, οι διάφοροι σχεδιαστές  

προγραμμάτων ενηλίκων πρέπει να φροντίζουν ώστε αυτά να είναι διαμορφωμένα 

έτσι, ώστε οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ‘ενσωματώνουν’ τις νέες ιδέες 

σ’ αυτά που ήδη γνωρίζουν (σύνδεση με την προηγούμενη γνώση για την κατάκτηση 

της επόμενης!). Η μέθοδος της εκπόνησης των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι 

‘δοκιμασμένη’ και όχι ασυνήθιστη.Έτσι, λόγω διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών 

που προκύπτουν κάθε φορά, πολλά από τα προγράμματα εκπαίδευσης των ενηλίκων 

δεν εφαρμόζονται με επιτυχία! 

  Η εκπαίδευση των ενηλίκων ‘βασίζεται’ στην αξιοποίηση των εμπειριών των 

ενηλίκων, μια η εμπειρία αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της ΔΒΜ. Ως ‘εμπειρία’ 

ορίζεται ‘η γνώση που βασίζεται στην πείρα ή το σύνολο των γνώσεων που αποκτά ένα 

άτομο’. Ο ρόλος της εμπειρίας είναι σημαντικός και τονίζεται από τους μελετητές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς θεωρείται ότι η μάθηση αρχίζει πάντα με την εμπειρία! 

Ο Κόκκος (1999) σημειώνει ότι πολλές εμπειρίες είναι σχετικές με το ‘άντικείμενο’ 

της μάθησης και αποτελούν ‘ένισχυτικό παράγοντα’ στη μαθησιακή διαδικασία τόσο 

για τον εκπαιδευόμενο όσο και για τον εκπαιδευτή και άλλα μέλη της εκπαιδευτικής 

ομάδας. Η ‘ενσωμάτωση’ εμπειριών των ενηλίκων στην εκπαίδευσή τους, αποτελεί, 

βασική αρχή της εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίοι είναι σε θέση συστηματικής 

επεξεργασίας της εμπειρία τους και της χρησιμοποίησης των ‘συστατικών στοιχείων’ 

της για να ‘οικοδομήσουν’ τη νέα γνώση ‘μετ/τας’ τις υπάρχουσες νοητικές ‘δομές’. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει 

ως κύριο στόχο την ‘αφύπνιση’  και ‘ανάπτυξη’  του ατόμου. Στην τυπική εκπαίδευση   

ενηλίκων σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, η έμφαση δίνεται από την ‘τυποποιημένη 

γνώση’ στην ανάπτυξη της δεξιότητας: “μαθαίνω πώς να μαθαίνω”21. Λόγω της 

έκρηξης γνώσεων και της ‘αλματώδους’ τεχνολογικής εξέλιξης, η ‘καλλιέργεια’ της 

κριτικής σκέψης και η ‘ανάπτυξη’ της ορθής κρίσης, έχουν καταστεί ‘επιτακτική 

ανάγκη’ (στόχος της τυπικής και μη- εκπαίδευσης). Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να 

είναι πάντα σε θέση να διενεργεί πάντα σωστές κρίσεις, επιλογές και αξιολογήσεις.

                                                 
21 “Learning how to learn”. 
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  4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

      4.1   Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: “Ανάγκη”,“Επιθυμία”,“Ζήτηση” 

Μέχρι τώρα, ασχοληθήκαμε, στο θεωρητικό μέρος, με την αποσαφήνιση των 

όρων “εκπαίδευση”, “κατάρτιση”, “επαγγελματική ανάπτυξη”, “επιμόρφωση”, που 

απαντώνται συχνά σε τέτοιου είδους έρευνες και χρήζουν διευκρίνισης· υπάρχει όμως 

και η απαίτηση, να διευκρινιστούν και οι έννοιες της “ανάγκης”, της “επιθυμίας” και 

της “ζήτησης”, που συχνά απαντώνται και “συγχέονται” μεταξύ τους με αποτέλεσμα 

να μην διακρίνονται – κυρίως η πρώτη– . Aφού μιλάμε για “επιμορφωτικές ανάγκες” 

των μεταφραστών, άρα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ξέρουμε τι είναι ‘ανάγκη’ 

και ‘ποια’ η ‘ειδοποιός διαφορά’ της από τις υπόλοιπες (επιθυμία, ζήτηση). 

    Στο κεφάλαιο αυτό, διαπραγματευόμαστε με τους όρους αυτούς εξειδικεύοντας τη 

μελέτη μας με τα διάφορα είδη των επιμορφωτικών αναγκών που απαντώνται, αφού 

πρώτα δοθεί ο ορισμός της “επιμορφωτικής ανάγκης”. Στη συνέχεια, αναφέρουμε 

‘πως’ γίνεται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών καθώς και η σημασία της 

στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην εκπαίδευση των ενηλίκων.  

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. 

            4.1.1  Ανάγκη 

Γενικά, ‘ανάγκη’ σημαίνει έλλειψη. Είναι το αίσθημα της έλλειψης, δυσφορίας 

ή πόνου που ‘συνοδεύεται’ από την επιθυμία απαλλαγής από αυτό.Ο Βεργίδης (2003) 

αποσαφηνίζει την έννοια της ανάγκης, προσεγγίζοντάς την από ψυχολογική, ψυχο-

κοινωνιολογική και πολιτιστική άποψη· η ψυχολογική αφορά στην ιεράρχηση και 

κατηγοριοποίηση των αναγκών του Maslow (1968), η ψυχο-κοινωνιολογική όταν η 

ανάγκη είναι κοινωνική, η πολιτιστική όταν ‘βασίζεται’ σε πολιτιστικά πρότυπα. 

 Οι διάφορες ανάγκες ικανοποιούνται από τα αγαθά (αν είναι οικονομικά, οι 

ανάγκες λέγονται ‘οικονομικές’). Η ικανοποίηση της ανάγκης ‘συνοδεύεται’ από ένα 

ευχάριστο συναίσθημα, σε ‘αντιστάθμισμα’ του δυσάρεστου εκείνου συναισθήματος 

από την έλλειψη αγαθών (αυτό στην οικονομική επιστήμη ονομάζεται ‘χρησιμότητα 

ή ωφέλεια’). Βασική αρχή του ‘σχεδιασμού’ και της υλοποίησης των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για ενήλικες, αποτελεί η ‘κάλυψη’ των αναγκών τους (Rogers, 1999). 

 Τις διάφορες ανάγκες τις χαρακτηρίζουν δύο βασικές ιδιότητες: η εξέλιξη και ο 

‘κορεσμός’· η εξέλιξη αναφέρεται στη χρονκή διαφοροποίησή τους, ενώ ο κορεσμός 

στην ικανοποίησή τους (και τα δύο είναι αποτέλεσμα της μίμησης, της συνήθειας, της 

διαφήμισης και της τεχνολογίας). Ο άνθρωπος, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, 

αγωνίζεται να ικανοποιήσει τις διάφορες ανάγκες, συνυφασμένες με την ύπαρξή του. 
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        Είδη αναγκών 

Οι διάφορες ανάγκες ταξινομούνται με ‘βάση’ ορισμένα κριτήρια, που είναι η 

επιτακτικότητα, η προέλευση και το ‘υποκείμενο’ της ανάγκης, δηλαδή ‘ποιος’ έχει 

ανάγκη. Έτσι, οι ανάγκες ταξινομούνται σε: 

i) Βιοτικές ή πρωτεύουσες (οι ανάγκες από την ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται  

η επιβίωση του ανθρώπου, π.χ. διατροφή, ένδυση κ.λπ). 

ii) Κοινωνικές ή πολιτισμικές (οι ανάγκες από το κοινωνικό ‘περιβάλλον’ που ζει 

κανείς, π.χ. η ανάγκη επικοινωνίας, πληροφόρησης, διασκέδασης, ξεκούρασης, κ.ά.). 

iii) Καταναλωτικές (οι ανάγκες από τις άμεσες επιθυμίες των ανθρώπων). 

iv) Ανάγκες παραγωγής (προκύπτουν από την εμπορία, π.χ. διαφήμιση). 

v) Ατομικές ανάγκες (ανάγκες που εκφράζονται από κάθε άτομο ξεχωριστά). 

vi) Συλλογικές ανάγκες (οι ανάγκες που αφορούν τα μέλη μιας κοινωνίας συνολικά, 

παρά καθένα ξεχωριστά, π.χ. η ανάγκη για καταπολέμηση του εγκλήματος). 

Ο τρόπος ικανοποίησης των αναγκών εξαρτάται από το πολιτιστικό ‘επίπεδο’ της 

κοινωνίας, ενώ τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών, λέγονται “αγαθά” ( ιδιωτικά ή 

δημόσια). Η θεωρία της ικανοποίησης των αναγκών είναι η γνωστή ‘θεωρία του A. 

Maslow’, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι εργάζονται και αναπτύσσουν δράση για 

να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες τους· κατά συνέπεια, ‘κίνητρο’ για δράση 

είναι η επιθυμία της ικανοποίησης των αναγκών. Κατά A. Maslow, οι βασικότερες 

ανάγκες του ατόμου είναι οι ‘φυσιολογικές ή βιολογικές ανάγκες’, που ‘συνδέονται’ 

με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου22 δηλ. το οξυγόνο, το νερό, η τροφή, η ένδυση 

και η κατοικία. Η έννοια της ανάγκης πλησιάζει τον όρο ‘ένστικτο’ (σχετίζεται με τα 

‘βιολογικά ένστικτα’ του ανθρώπου σε αντίθεση με την επιθυμία και τη ζήτηση). 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι σε κανονικές καταστάσεις, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η 

στοιχειώδης ικανοποίηση των βασικών αναγκών, δε γίνεται λόγος για άλλες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Βρίσκονται στη “βάση” της “πυραμίδας” του A. Maslow. 
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           4.1.2  Επιθυμία 

Επιθυμία είναι η ‘πηγή’ όλων των πράξεων του ανθρώπου, η τοποθέτηση του 

ατόμου, η ‘οριοθέτηση’ της ατομικότητας. Η έννοια της επιθυμίας προϋποθέτει την 

επιλογή και τη συνείδηση των προτεραιοτήτων από το άτομο, το οποίο διαμορφώνει 

τις επιθυμίες του είτε ‘υιοθετώντας’ τα συλλογικά πρότυπα, είτε απορρίπτοντάς τα, 

ποτέ όμως αυτόνομα. Γενικά, η επιθυμία είναι ένα μέγεθος κοινωνικά διαμορφώσιμο 

και ταυτόχρονα καθοριστικό στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός ατόμου. Σε 

καμία περίπτωση, δεν πρέπει να επιθυμούμε περισσότερα απ’ όσα πραγματικά έχουμε 

ανάγκη (Αριστοτέλης) ούτε να έχουμε υπερβολικές ανικανοποίητες επιθυμίες, διότι 

οι τελευταίες ‘οδηγούν’ στα μεγαλύτερα αδικήματα· κατά Αριστοτέλη: «Οι άνθρωποι 

διαπράττουν τα μεγαλύτερα αδικήματα εξαιτίας υπερβολικών επιθυμιών και όχι για την 

ικανοποίηση βασικών αναγκών». Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει επιθυμίες· δεν 

έχει λόγο ν’αγωνιστεί ούτε νόημα ύπαρξης· όποιος “ξεμένει” από επιθυμίες,“ξεμένει” 

και από όνειρα, τα οποία “τρέφουν” τη ζωή! Το ‘εγώ’ μας ‘τρέφεται’ με επιθυμίες23. 

 

 

 

            4.1.3  Ζήτηση 

Η ζήτηση αποτελεί όρο της Οικονομίας (νόμος προσφοράς- ζήτησης). Ζήτηση 

είναι η σχέση που δείχνει την ποσότητα ενός προϊόντος που επιθυμούν ν’ αγοράσουν 

σε κάθε ‘επίπεδο’ της τιμής του. Από μόνη της, η απλή επιθυμία ενός καταναλωτή για 

ένα προϊόν δεν αποτελεί ζήτηση (χρειάζεται επιπλέον να διαθέτει και την αγοραστική 

‘δύναμη’ που απαιτείται για την αγορά του). Η ζήτηση για ένα προϊόν αναφέρεται σε 

μία ορισμένη περίοδο. Υφίσταται πάντα μία αντίστροφη σχέση μεταξύ της τιμής και 

ποσότητας ενός προϊόντος:όταν αυξάνεται η τιμή, μειώνεται η ποσότητα που ζητείται 

και αντίστροφα (νόμος της ζήτησης). 

Όπως παρατηρούμε, η ζήτηση έχει σχέση με τις επιθυμίες των καταναλωτών 

και εδώ έρχονται να ‘συναντηθούν’ οι δύο έννοιες! Επιχειρώντας να ‘συνδέσουμε’ 

μεταξύ τους τις τρεις αυτές έννοιες: “επιθυμία”, “ανάγκη”, “ζήτηση”, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι οι επιθυμίες, με την ηλικία, γίνονται ανάγκες και, αυτές, ικανοποιούνται 

με τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Στην πράξη, όμως, υφίστανται διαφορές μεταξύ 

των τριών αυτών εννοιών, που τις αναλύουμε αμέσως παρακάτω. 

                                                 
23 Η έννοια της επιθυμίας παραπέμπει σε άκρατο υποκειμενισμό (Βεργίδης). 
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             Διαφορές Ανάγκης-Επιθυμίας-Ζήτησης (Ανάγκη vs Επιθυμία vs Ζήτηση)24 

Αν και αληθεύει ότι ανάγκη και επιθυμία είναι όροι που χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή οποιασδήποτε οικονομικής κατάστασης, υπάρχουν διαφορές ανάμεσά 

τους. Οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται συχνά σε εκφράσεις οι οποίες μεταφέρουν 

την αίσθηση της απόκτησης πράξεων, γι’ αυτό και συγχέονται ως ‘εναλλάξιμοι’. Μία 

ανάγκη μπορεί να είναι αναγκαιότητα για επιβίωση (όρος με τον οποίο “συγχέεται”), 

ενώ μία επιθυμία είναι κάτι που ένα άτομο επιθυμεί πολύ. Αν αυτή η επιθυμία γίνει 

ανάγκη, μπορεί το άτομο που το επιθυμεί, να το χρειαστεί είτε τώρα είτε μετά: αυτή 

είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας! Η ανάγκη είναι απαραίτητη για 

την επιβίωση, η επιθυμία όχι! Έτσι, αν η ανάγκη δεν είναι διαθέσιμη, τότε δύσκολα 

επιβιώνει κανείς, η επιθυμία όμως δε θέτει τέτοια πρόκληση. 

    Οι ανάγκες προέρχονται από την ίδια τη ζωή, οι επιθυμίες από τα συναισθήματα·οι 

ανάγκες είναι φυσικές, οι επιθυμίες δεν είναι πραγματικές. Χρειάζεται, στην πράξη, 

σωστή ιεράρχηση αναγκών και των επιθυμιών, π.χ. μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη να 

χειρουργηθεί, αλλά να μην το θέλει ή να θέλει να χειρουργηθεί χωρίς νάχει ανάγκη. 

Από την άλλη μεριά,η ζήτηση προσδιορίζεται από αντικειμενικές  ανάγκες, εξαρτάται 

δε από ένα πλήθος παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, το επάγγελμα, 

η ασφάλεια, το μορφωτικό “επίπεδο” (Κυριόπουλος, 1999). Επίσης, ο ‘συνδυασμός’ 

των διαφόρων αναγκών γίνεται μια ‘βάση’ για τη ζήτηση. 

Γενικά, η έννοια της ‘ανάγκης’ ορίζεται πάντοτε στο πλαίσιο μιας θεωρητικής 

προσέγγισης και επιδέχεται διαφορετικούς ορισμούς (Βεργίδης). Σύμφωνα με τους 

Scriven & Roth (1978), «’ανάγκη’ είναι η διαφορά ανάμεσα στο υπάρχον (actual) και 

το ικανοποιητικό (satisfactory)». Ας σημειωθεί ότι η ανάγκη σταματά και το “θέλω” 

αρχίζει. Τέλος, οι ανάγκες μπορεί να είναι αντιφατικές ή/και συγκρουσιακές, αν αυτές 

αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα (Βεργίδης,1999)· ειδικά οι επιμορφωτικές ανάγκες 

έχουν ‘αντικειμενικές’ και ‘υποκειμενικές διαστάσεις’ (Βεργίδης, 2007)25. 

                                                 
24 Η ζήτηση των αγαθών είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας των ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις πολλές 
και διάφορες ανάγκες τους.  
25 Βλ. επόμενη ενότητα (4.2) 



- 51 - 
 

 
 

            4.2  Επιμορφωτική-Εκπαιδευτική ανάγκη (Ορισμός) 

Η ανάγκη είναι μία πολυσυζητημένη και σύνθετη έννοια, για το εννοιολογικό 

περιεχόμενo της οποίας έχει γίνει λόγος. Η επιμορφωτική-εκπαιδευτική ανάγκη, στο 

πλαίσιο της μελέτης των προγραμμάτων της εκπαίδευσης των ενηλίκων, έχει αφενός 

την έννοια της ‘απόστασης’ (distance) μεταξύ κάποιας δεδομένης κατάστασης και 

κάποιας επιθυμητής -έλλειμμα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων- (Knowledge), 

αφετέρου του ενδιαφέροντος (‘κινήτρου’) προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Καραλής, 2005, σελ.16). Στη δεύτερη ερμηνεία συμφωνεί ο 

Rogers (1999), που πιστεύει ότι η εκπαιδευτική/επιμορφωτική ανάγκη ‘συνδέεται’ με 

το κίνητρο συμμετοχής σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μιλώντας για μία επιθυμία 

(σχέση επιθυμίας-ανάγκης) εσωτερικής και εξωτερικής επίλυσης ‘συγκρούσεων’, ως 

αιτία των εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ οι Carl Rogers και Maslow υποστηρίζουν ότι 

κυρίως η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων μας ‘οδηγεί’ στη μάθηση. Παρατηρούμε 

ένα ‘πανόραμα’ απόψεων –αντιφατικών και μη– που άλλες ‘ταυτίζουν’ το κίνητρο 

και την επιθυμία συμμετοχής σε πρόγραμμα με την εκπαιδευτική ανάγκη, άλλες όχι! 

Ο Βεργίδης (2003), επιχειρώντας να προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ ανάγκης 

και επιθυμίας, στο ‘σχεδιασμό’ ενός επιμορφωτικού προγράμματος, υπογραμμίζει ότι, 

για να γίνει μία επιθυμία ή ανάγκη εκπαιδευτική, είναι απαραίτητο η εκπαίδευση ν’ 

αποτελεί, ‘απάντηση’ στην επιθυμία/ανάγκη και στα αίτια δημιουργίας της. Στο ίδιο 

‘μήκος κύματος’ με το Βεργίδη ‘κινείται’ και η Queeny (1995, σ. 3), που διαχωρίζει 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες (‘needs’) από τις επιθυμίες (‘wants’). 

Η επιμορφωτική ανάγκη δημιουργείται όταν εμφανίζεται κάποια έλλειψη σε 

γνώσεις, κάτι που έχει, ως αποτέλεσμα, τις διερευνητικές διαδικασίες.Σύμφωνα με το 

Rogers, «η ανάγκη για μάθηση καινούργιων γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, προκύπτει 

όταν συμβαίνουν αλλαγές στη ζωή του ατόμου, στους διάφορους ρόλους του, στις 

βιοποριστικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του και στην ανάγκη του για αυτο-

εκπλήρωση» (Rogers,1998).Ο εντοπισμός και η  καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών 

μιας ‘ομάδας-στόχου’, όπως οι μεταφραστές, έχει ιδιαίτερη σημασία διότι καθορίζει 

την επιτυχή πορεία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (η διαδικασία αυτή πρέπει να 

γίνεται οργανωμένα και συστηματικά). 
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           4.3 Είδη επιμορφωτικών αναγκών (συνειδητές -ρητές και μη-, λανθάνουσες) 

 

            Γενικά 

Πριν προχωρήσουμε στα διάφορα είδη των επιμορφωτικών αναγκών – κατά 

Βεργίδη –καλό είναι ν’αποσαφηνιστούν ορισμένοι όροι/έννοιες που χρησιμοποιούνται 

συχνά στην έρευνα και που ‘συναρτώνται’ με τις επιμορφωτικές ανάγκες· οι έννοιες 

αυτές είναι ο όρος “Πρόγραμμα”, ο όρος “Πληθυσμός-στόχος” και οι γνωστοί όροι 

“Γνώσεις”, “Δεξιότητες”, “Στάσεις”, “Ικανότητες” (Knowledge, Skills, Performance, 

Competence, Attitudes). Αξίζει ν’ αναφερθεί, στη θέση αυτή, ότι, στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων οι επιμορφωτικές ανάγκες εκφράζονται, στην πράξη, ως “Γνώσεις”, 

“Δεξιότητες”, “Στάσεις”, “Ικανότητες” (Queeny, 1995). 

 Με τον όρο “Πρόγραμμα” εννοούμε μία οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η 

οποία απευθύνεται σε ενήλικα άτομα και περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

‘εκπαιδευτικού περιεχομένου’. Συχνά, αντί του όρου αυτού, συνηθίζεται και ο όρος 

σεμινάριο (αναφέρεται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μικρής χρονικής διάρκειας). 

 Με τον όρο “Πληθυσμός-στόχος” εννοούμε ένα μέρος του συνολικού πληθυσμού για 

το οποίο σχεδιάζεται και ‘υλοποιείται’ ένα συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Συχνά, χρησιμοποιείται και ο όρος ‘ομάδα-στόχος’. Κατά το ‘σχεδιασμό’ και την 

‘υλοποίηση’ ενός επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος, κρίνεται απαραίτητο 

ο σωστός προσδιορισμός του ‘πληθυσμού/ομάδας-στόχου’ και ο εντοπισμός των 

βασικών χαρακτηριστικών του, με βάση τα οποία σχεδιάζεται το εν λόγω πρόγραμμα. 

 Με τον όρο “Γνώση” εννοούμε την κατανόηση πραγμάτων (έννοιες, καταστάσεις). 

 Με τον όρο “Δεξιότητα” εννοούμε το ‘βαθμό’ ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας με 

τον οποίο εκτελούνται κάποιες διαδικασίες, με ‘βάση’ τις οποίες αντιμετωπίζονται 

διάφορες καταστάσεις και προβλήματα (Riechs, 1992). Με απλά λόγια, “δεξιότητα” 

είναι η ικανότητα για την εκτέλεση μιας εργασίας (Χασάπης, 2000). 

 Με τον όρο “Στάση” εννοούμε ένα ‘σύστημα’ αξιών-αντιλήψεων, που, με ‘βάση’ 

αυτές, καθορίζουν τη συμπεριφορά τους τα διάφορα άτομα (Κόκκος, 1999, σελ. 56). 

 Με τον όρο “Ικανότητα” εννοούμε τον τρόπο/μέθοδο δράσης σ’ ένα πρόβλημα σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή, αξιοποιώντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. 

Όπως παρατηρούμε από τους παραπάνω ορισμούς, οι έννοιες των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ‘αποκομμένες’ η μία 

από την άλλη· κατά  Schafer (1992) «οι γνώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 

για την απόκτηση δεξιοτήτων και αντιστρόφως», ενώ η Χαντζή (1992) συμπληρώνει 

ότι «μία από τις βασικές ‘διαστάσεις’ των στάσεων είναι η γνωστική» (‘εμπλέκοντας’ 

γνώσεις με ‘στάσεις’). 
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     Ειδικά (‘Τυπολογία Βεργίδη’ για τις επιμορφωτικές ανάγκες) 

     Σύμφωνα με τους Βεργίδη (2003, σ.109) και Queneey (1995, σ.82), με κριτήριο το 

‘βαθμό’ στον οποίο οι επιμορφωτικές ανάγκες συνειδητοποιούνται και εκφράζονται 

από τους εκπαιδευόμενους, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

           i) Συνειδητές και ρητές (‘expressed needs’) 

Είναι οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν ότι έχουν και τις εκφράζουν σε 

διαδικασία διερεύνησης αναγκών. Ως γνωστό, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται σ’ 

ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα με ‘βάση’ τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι προκύπτουν 

από ένα πλήθος προσωπικών-κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών· έτσι, μία συνειδητή-

ρητή ανάγκη είναι η ανάγκη της ‘κάλυψης’ ενός γνωστικού ‘ελλείμματος’. Ο ‘σχεδιασμός’ 

και η ‘υλοποίηση’ του προγράμματος επιχειρεί μέσα από το διδακτικό υλικό, την παράθεση 

της σύγχρονης βιβλιογραφίας και τη μέθοδο διδασκαλίας, σύμφωνα πάντα με τις βασικές 

αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, την ενδυνάμωση και την επαύξηση της καλλιέργειας των 

γνωστικών δεξιοτήτων, ώστε να επιτελεστεί η περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευομένων σε 

‘επίπεδο’ γνώσεων, δεξιοτήτων και ‘στάσεων’. 

           ii) Συνειδητές και μη-ρητές ανάγκες (‘felt needs’) 

Είναι οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν με κάποιο τρόπο ότι τις 

έχουν, αλλά δε συζητούν γι’ αυτές· στην κατηγορία αυτή είναι δυνατόν ν’ ανήκουν οι 

ανάγκες οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί  από τα άτομα με ενεργό τρόπο, έτσι 

ώστε να μπορούν να εκφραστούν, όπως επίσης και οι ανάγκες για τις οποίες τα άτομα 

νιώθουν απειλή ή ντροπή στην περίπτωση που τις εκφράσουν (Quenney, 1995, σ. 82). 

Για παράδειγμα, συνειδητή, μη-ρητή ανάγκη είναι η επιθυμία αφενός για ‘διεύρυνση’ 

του γνωστικού ‘πεδίου’, αφετέρου ο φόβος ως προς την επιτυχημένη ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις ενός επιμορφωτικού προγράμματος λόγω κοινωνικών ή προσωπικών 

‘εμποδίων’ (Κόκκος, 2005). Ο ρόλος του συμβούλου (‘tutor’), στην περίπτωση αυτή, 

είναι καθοριστικός, διότι βοηθά στην καταπολέμηση του φόβου του εκπαιδευόμενου 

ξεπερνώντας το άγχος του μ’ ένα “εκπαιδευτικό συμβόλαιο”. 

           iii) Λανθάνουσες (‘false needs’) 

Είναι οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα δεν έχουν συνειδητοποιήσει και, άρα, 

δεν τις αναγνωρίζουν ούτε τις εκφράζουν. (Οι ανάγκες αυτές αφορούν κυρίως ψυχο-

κοινωνιολογικές, ‘δομολειτουργικές’, πολιτιστικές, οικονομικές ανάγκες, εκφράζουν 

δε ένα πλήθος στάσεων και συμπεριφορών τις οποίες το άτομο έχει ‘εσωτερικεύσει’ 

από προηγούμενες κοινωνικές/προσωπικές εμπειρίες). Έτσι, μπορεί να εκδηλωθούν 

από τους εκπαιδευόμενους ορισμένοι μηχανισμοί άμυνας ή/και παραίτησης σε σχέση 

με την εκπαιδευτική διαδικασία (Rogers, 1999). 
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Επειδή οι διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες ‘συναρτώνται’, στην πράξη, με το 

βαθμό συνειδητοποίησης της έλλειψης γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων, τις αλλαγές 

στο ‘χώρο’ εργασίας και το θεσμικό ‘πλαίσιο’ λειτουργίας των ‘φορέων’, μπορούμε 

να τις διακρίνουμε σε συνειδητές και μη-συνειδητές ή λανθάνουσες. Ακόμα και αν ο 

‘πληθυσμός-στόχος’ έχει υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης επιμορφωτικών αναγκών, 

οι επιμορφωτικές ανάγκες δεν εκφράζονται πάντα ρητά. Συνήθως, αναφερόμαστε σε 

ρητές επιμορφωτικές ανάγκες. Η διάκριση επιμορφωτικών αναγκών σε συνειδητές-

ρητές και μη- αλλά και λανθάνουσες, καθιστά σαφές ότι οι ανάγκες δε μπορεί να 

‘συρρικνώνονται’ στην προσωπική μας γνώση, ούτε στις ρητά εκφρασμένες ανάγκες 

(‘expressed’), όπως τονίζεται εξάλλου και από τον Ayers, ο οποίος προτείνει τον όρο 

‘αναδυόμενες’ (‘emergent’) που δημιουργούνται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση 

‘μηχανισμών’, ‘δομών’ και πρακτικών.  

            Κατά τη φάση της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών, κρίνεται σκόπιμο 

να διερευνηθούν, οι ρητές αλλά και οι άρρητες επιμορφωτικές ανάγκες, προκειμένου 

ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα να πετύχει στην πράξη, τους στόχους του (στοχοθεσία) 

συμβάλλοντας ενεργά στην επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων (Quenney, 1995), 

τα οποία, παράλληλα, πρέπει, να συνειδητοποιήσουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες 

(Monette, 1977, σ. 122) για να τις ‘καλύψουν’ και να ωφεληθούν (Grant). Αξίζει εδώ 

να σημειωθεί ότι ανάλογα με την συγκεκριμένη κατηγορία επιμορφωτικών αναγκών 

που διερευνούμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους 

και τεχνικές (Βεργίδης, 2007). Από τη διερεύνηση και διατύπωση των επιμορφωτικών 

αναγκών, θα ‘σχεδιαστεί’ και θα ‘υλοποιηθεί’ το αναλυτικό περιεχόμενο σπουδών σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, ώστε να καλύψει τις διάφορες επιμορφωτικές 

ανάγκες και τα ‘ελλείμματά’ τους.         

Γενικότερα, οι ‘αντικειμενικές ανάγκες’ αναφέρονται στα λειτουργικά προ-

απαιτούμενα και οι ‘υποκειμενικές ανάγκες’ στην προσωπική πρόσληψη, ‘σύνθεση’, 

επεξεργασία και ερμηνεία τους. Ωστόσο, σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 

-σχεδιασμένη και ‘στοχευμένη’ διεργασίας μάθησης-, είναι να επιφέρει αλλαγές στο 

ήδη υπάρχον ‘σύστημα’ γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων του εκπαιδευόμενου (Jarvis, 

2004). Σημαντικός, στην περίπτωση αυτή, είναι ο ρόλος του σύμβουλου (‘tutor’), που 

αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση/διάθεση για ‘χειραφέτηση’ των εκπαιδευόμενων από  

κοινωνικές προκαταλήψεις, ‘ενεργοποιεί’ δε τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Άρα, η σωστή ‘διάγνωση’ των επιμορφωτικών αναγκών καταλαμβάνει, 

τον αντίστοιχο χώρο και χρόνο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης, αποτελώντας και ερευνητική διαδικασία και μαθησιακή μέθοδο. 
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4.4  Πώς γίνεται, στην πράξη, η διαδικασία διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών 

             Γενικά 

Η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών αφορά τον προσδιορισμό στόχων και 

την αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης. Με 

άλλα λόγια, διερεύνηση αναγκών είναι η διαδικασία προσδιορισμού της ‘απόστασης’ 

μεταξύ του “τι είναι” και του “τι θα έπρεπε να είναι” (το τελευταίο αντιστοιχεί στη 

στοχοθεσία, εξαρτάται δε από το ‘πόσο’ εμβαθύνεται η διερεύνηση)26. Ως ‘διαδικασία 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών αναγκών’ ορίζεται «η συστηματική 

ερευνητική διαδικασία προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών ενός ‘πληθυσμού-

στόχου’ σε σχέση με ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς». Η διαδικασία διερεύνησης 

επιμορφωτικών αναγκών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλειμμάτων 

του πληθυσμού σε σχέση με το ‘πλαίσιο αναφοράς’ (Καραλής, 2005, σελ. 20). Είναι 

γενικά αποδεκτό ότι μία από τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι το 

περιεχόμενό της νάχει σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων27. 

Σε τελική ανάλυση, η διερεύνηση των επιμορφωτικών  αναγκών αποτελεί μια συνεχή 

διαδικασία (‘εντάσσεται’ στην ιδιαίτερη κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική κατάσταση), 

(Scriven & Roth, 1978). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται αν λάβουμε υπόψη ότι στην 

εκπαίδευση σημειώνονται συχνά αλλαγές και μεταρρυθμίσεις (‘ουδέν μονιμότερον 

του προσωρινού’). 

        Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιούνται, 

διάφορες ερευνητικές μέθοδοι/τεχνικές28, χωρίς να γίνεται απαραίτητα διαχωρισμός 

“ποιες είναι μέθοδοι και ποιες τεχνικές”29. Έτσι, εφαρμόζονται, στην πράξη, όλες οι 

βασικές ερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές που ισχύουν στις ποσοτικές και ποιοτικές 

ερευνητικές διαδικασίες όπως: ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, εναλλαγή 

‘ρόλων’, μελέτη περίπτωσης (‘case study’) κ.ά. Η σωστή επιλογή των ερευνητικών 

μεθόδων και τεχνικών στη διαδικασία διερεύνησης πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται με 

κριτήρια όπως το είδος τους (συνειδητές-ρητές και άρρητες, λανθάνουσες-άρρητες), 

τα χαρακτηριστικά του ‘πληθυσμού-στόχου’ και του ‘πλαισίου’ αναφοράς καθώς και 

τους περιορισμούς της έρευνας(Καραλής, 2005). Έτσι, αν οι ανάγκες είναι συνειδητές 

και ρητές, η επιλογή και καταγραφή  μπορεί να γίνει με ποσοτικές μεθόδους/τεχνικές, 

ενώ αν είναι συνειδητές και άρρητες ή λανθάνουσες, η καταγραφή τους γίνεται με 

ποιοτικές μεθόδους/τεχνικές. 

                                                 
26 Βεργίδης (2010). 
27 Βεργίδης (1998). 
28 Όλες οι ερευνητικές μέθοδοι/τεχνικές παρουσιάζουν “υπέρ” και “κατά”. 
29 Λαμπίρη (2003). 
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 Ειδικά 

  Κάθε σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού προγράμματος που απευθύνεται σε ενήλικες, 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χρόνο, τον τόπο, τις δυνατότητες, ακόμα και τη μορφή 

του και να διέπεται από τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,οι οποίες (Χασάπης 

2000, Βεργίδης 1999), περιλαμβάνουν τα εξής (Βεργίδης 200330): 

α) Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και των προβλημάτων ‘πληθυσμού-στόχου’. 

β) Ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικών χαρακτηριστικών του. 

γ) Διερεύνηση και καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών της ‘ομάδας-στόχου’. 

δ) Καθορισμός του σκοπού και των λειτουργικών ‘στόχων’ του προγράμματος. 

ε) Προσδιορισμός τύπου, τίτλου και χρονικής διάρκειας του προγράμματος. 

στ) Προσδιορισμός του προβλεπόμενου αριθμού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

ζ) Προσδιορισμός των θεματικών ενοτήτων, των μεθόδων και των μέσων. 

η) Προσδιορισμός κόστους, χώρων επιμόρφωσης, εξοπλισμού και εργαστηρίων. 

θ) Προσδιορισμός των κριτηρίων, μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης. 

ι) Διερεύνηση των διαθέσιμων ‘υλικών’ και ανθρώπινων πόρων για την επιμόρφωση. 

        Σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου (2001), για να προσδιορίσουμε τις διάφορες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ακολουθούμε τα παρακάτω ‘βήματα’: 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, τόμος Β΄, τεύχος 1, 16-26 19). 

Ι.  Στάδιο προετοιμασίας δηλ. δημιουργία ενός ‘κλίματος’ αποδοχής της διαδικασίας.  

ΙΙ. Στάδιο άσκησης δηλ. εκπαίδευσης. 

ΙΙΙ. Στάδιο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο αναφέρεται στη μεθόδευση   

της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων. 

ΙV. Στάδιο ‘follow-up’, στην περίπτωση που χρειαστεί και δεύτερη εκτίμηση. 

Η Barbazette (2006) υποστηρίζει ότι κάθε διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

πρέπει ν’ απαντά σε 5 ερωτήματα:   

“Γιατί”,   “Τι”,   “Ποιοι”,   “Πως”,  “Πότε”. 

i) “Γιατί” Γιατί η συγκεκριμένη ανεπάρκεια αποτελεί πρόβλημα και, επομένως,   

απαιτείται η αντιμετώπισή της; 

ii)“Ποιοι” Ποιοι επηρεάζονται από την ανεπάρκεια αυτή (θετικά- αρνητικά) και, 

επομένως, ‘πως’ πρέπει το πρόβλημα να επιλυθεί (για να ικανοποιηθούν); 

iii) ‘Πως’ Πως η συγκεκριμένη ανεπάρκεια μπορεί να ‘διορθωθεί’; Πως η έλλειψη       

μιας γνώσης, δεξιότητας ή ικανότητας ‘οδήγησε’ στο πρόβλημα; 

iv) “Τι” Τι τρόπο πρέπει να επιλέξουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα; 

v) “Πότε” Πότε είναι καλύτερα να πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση (‘timing’) 

                                                 
30 “Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες”.  
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    Ας μη λησμονούμε ότι ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ως 

στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών αναγκών και 

ότι η διερεύνησή τους δεν είναι, στην ουσία, τίποτε άλλο από την ‘απόσταση’ στα 

αποτελέσματα (δεξιότητες/ικανότητες) αλλά και σε πόρους και δομές (Hunt, 1986). Η 

διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί, στην πράξη, μια διαδικασία που αφορά 

από προσωπικές έως και ανάγκες ενός οργανισμού ή ενός θεσμού. Οι επιμορφωτικές 

ανάγκες αφορούν τόσο άτομα όσο και ‘πληθυσμούς-στόχους’,ορίζονται πάντοτε σε 

σχέση μ’ ένα σύνολο δραστηριοτήτων που ονομάζεται ‘πλαίσιο αναφοράς’. 

 Στόχος ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα αντιμετωπίσει 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ελλείψεις/ανεπάρκειες σε ατομικό κ΄ομαδικό ‘επίπεδο’. 

Στο ‘πλαίσιο’ επιμόρφωσης μεταφραστών-διερμηνέων, η διερεύνηση εκπαιδευτικών 

αναγκών, ο σχεδιασμός και η ‘υλοποίηση’ επιμορφωτικών προγραμμάτων και γενικά 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης δε μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη τις 

διάφορες προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευόμενων, όπως έχουν αναπτυχθεί από την 

άτυπη μαθητεία τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη στιγμή που πήγαν σχολείο 

έως και τη στιγμή που ασκούν τα καθήκοντά τους ως μεταφραστές/διερμηνείς. 

Κορυφαίοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν αφιερώσει σημαντικό 

μέρος της επιστημονικής έρευνάς τους σε ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, 

την οργάνωση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους 

εκπαιδευομένους. Ο Eduard C. Lindeman που, από πολλούς θεωρείται ως ‘ο πρώτος 

θεωρητικός της εκπαίδευσης ενηλίκων’, στο κλασικό του σύγγραμμα ‘The Meaning 

of Adult Education’(1926) αναλύει τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων 

και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν το ‘σχεδιασμό’ των προγραμμάτων. Ο 

Malcolm Knowles αφιέρωσε μεγάλο μέρος του επίσης κλασικού συγγράμματος ‘The 

Modern Practice of Adult Education: Andragogy vs Pedagogy’ (1970), αναλύοντας 

εκτενώς τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, την οργάνωση και αξιολόγηση των 

προγραμμάτων, παρέχοντας και ένα πλήθος παραδειγμάτων πέρα από τις θεωρητικές 

αναφορές.Το ίδιο ισχύει και γι’ άλλους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως 

ο Cyril Houle, ο Peter Jarvis, ο Colin Griffin, η Rosemary Caffarella, η Patricia Cross. 
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            4.5  Σημασία της διαδικασίας διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών 

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

εμπλοκή στη διεργασία μάθησης, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία στο επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. Σύμφωνα με Καραλή (2005), η διαδικασία διερεύνησης επιμορφωτικών 

αναγκών σ’ ένα πρόγραμμα είναι σημαντική για δύο λόγους: i) διότι συνδέεται με την 

ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα και ii) με την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων είναι 

αποτελεσματικό, όταν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα 

που καλείται ν’ αντιμετωπίσει· όταν οι ‘στόχοι’ του δεν ‘συνδέονται’ μ’ αυτά, τότε το 

πρόγραμμα δεν εξυπηρετεί τους λόγους του σχεδιασμού του, ενώ, αν ‘καλύπτει’ τις 

ανάγκες των συμμετεχόντων, τότε έχει επιτυχία και σωστή εφαρμογή! 

 Η Grant (2002) υποστηρίζει ότι στη συνεχιζόμενη/δια βίου εκπαίδευση, η διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών ‘οδηγεί’ με πιθανότητα σημαντική τους επαγγελματίες 

στη μάθηση και βοηθά στο ‘σχεδιασμό’ ενός επιμορφωτικού προγράμματος και στην 

ατομική ‘ανατροφοδότηση’ (‘feedback’). Ο Brown (2002) αναφέρει ότι η διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών βοηθά στην αναγνώριση συγκεκριμένων προβλημάτων, 

στην επιτυχή ‘υλοποίηση’ του προγράμματος, στην έγκυρη αξιολόγησή του και στην 

εκτίμηση κόστους και των ωφελειών που προκύπτουν από αυτό. Τέλος, η Barbazette 

(2006) λέει ότι η κυριότερη σημασία της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών είναι 

ότι διασφαλίζεται η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων 

σε μια επιμορφωτική διαδικασία. 

  Γενικά, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στη ‘διάγνωση’ ελλείψεων γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων,αναγκαίων για αποδοτική εφαρμογή ενός προγράμματος, στον εντοπισμό 

των προβλημάτων και στη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών κάτω από τις οποίες 

είναι εφικτή η υλοποίηση. Η διερεύνηση των επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών αναγκών 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό και την ‘υλοποίηση’ των 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών/προγραμμάτων και συνιστάται (η μεγαλύτερη όμως 

σημασία της διαδικασίας διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών είναι ότι αποτελεί 

το πρώτο ‘βήμα’ για τον επιτυχή σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος).  
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       5.  ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ  

                       Γενικά 

Στα προηγούμενα κεφάλαια (1, 2, 3, 4) εξετάσαμε διεξοδικά το επάγγελμα του 

μεταφραστή δίνοντας το ‘προφίλ’ του και κάνοντας αναφορά στα διάφορα επιμορφωτικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα των μεταφραστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

διαπιστώνοντας ταυτόχρονα τις όποιες ελλείψεις τους. Στη συνέχεια, αφού προβήκαμε 

στην εννοιολογική αποσαφήνιση όρων όπως ‘εκπαίδευση’, ‘κατάρτιση’, ‘επαγγελματική 

ανάπτυξη’, ‘επιμόρφωση’ καθώς και των αντίστοιχων “ανάγκη”, “επιθυμία”, “ζήτηση”, 

διερευνήσαμε τα είδη των επιμορφωτικών αναγκών και τη διαδικασία διερεύνησής τους 

τονίζοντας και τη σημασία της. Τέλος, το θεωρητικό μέρος ‘κλείνει’ με την αναφορά σε 

έρευνες που έχουν γίνει στο θέμα αυτό σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα ‘εργαλεία’ που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή τους και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

εκπόνησή τους. Η επόμενη ενότητα αφορά το Β΄ μέρος της εργασίας (ερευνητικό). 

Κατ’ αρχήν, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ο αριθμός των ερευνών που έχουν γίνει στην 

Ελλάδα για τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των επαγγελματιών μεταφραστών 

είναι πολύ περιορισμένος. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, 

δεν εντοπίστηκε καμία προηγούμενη έρευνα με ‘αντικείμενο’ τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των μεταφραστών31, παρόλο που η εισαγωγική επιμόρφωση που παρακολουθούν είναι 

επίσημα θεσμοθετημένη μορφή επιμόρφωσης. Αντίθετα, η ξένη βιβλιογραφία απέδωσε 

κάποια ‘ευρήματα’ ερευνών και σ’ αυτά θα ‘επικεντρωθούμε’ αναφέροντας κάποιες από 

αυτές σαν ‘δείγματα’ ερευνών. 

Ως γνωστόν, η επιμόρφωση των επαγγελματιών μεταφραστών απασχολεί, τα 

τελευταία τουλάχιστον χρόνια, έντονα την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, μια 

και οι διάφοροι ‘στόχοι’, σκοποί, μορφή και η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

τους,οι τρόποι που μαθαίνουν, θεωρείται ότι αποτελούν ζητήματα πρωταρχικής σημασίας 

για την ‘ποιοτική αναβάθμιση’ του επαγγέλματος της μετάφρασης. Από το 2000, η μόνη 

θεσμοθετημένη επιμόρφωση που πραγματοποιείται στη χώρα μας είναι η επιμόρφωση 

στις νέες τεχνολογίες στο ‘πλαίσιο’ του προγράμματος ‘Κοινωνία της πληροφορίας’, ενώ 

δεν προβλέπεται διαδικασία διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των μεταφραστών 

παρά μόνο η σύσταση και η λειτουργία συγκροτημένων ομάδων εργασίας σε ‘επίπεδο’ 

ΟΕΠΕΚ (2003). Φυσικά, στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και πιο 

προχωρημένα. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα αναλυτικά. 

 

                                                 
31 Κάτι που καθιστά την παρούσα έρευνα μοναδική στο είδος της στον ελλαδικό “χώρο”. 
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5.1 Ειδικά 

- ’A Social Constructivist Approach to Translator Education’, D.Kiraly (2000, N.Y.) 

    Η έρευνα αυτή έγινε από έναν αμερικάνο ερευνητή, ο οποίος είδε τη μετάφραση και 

την εκπαίδευσή της σαν μια “κονστρουκτιβιστική διδασκαλία και διαδικασία”, κατά την 

οποία η γνώση ‘χτίζεται’ από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο με ‘βάση’ τις δικές του γνώσεις 

και εμπειρίες. Η μελέτη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο ‘πλαίσιο’ της εκπαίδευσης 

ενηλίκων,κατά την οποία εφαρμόζεται συχνά η ‘κονστρουκτιβιστική διδασκαλία’. Οι 

μεταφραστικές σπουδές ‘αναδύθηκαν’ παγκοσμίως στα μέσα της δεκαετίας του '80 και  

αποτελούν τόσο μία εσωτερική διαδικασία όσο και ένα εξωτερικό κοινωνικό φαινόμενο. 

         Στην προσπάθειά του αυτή, ο ερευνητής ανέπτυξε ένα ‘μοντέλο’, όπου δείχνει τη 

διαδικασία του ‘χτισίματος’ της γνώσης από μεριάς των μεταφραστών, οι οποίοι πρέπει 

ν’ αναπτύξουν τις σωστές στρατηγικές για να παράγουν σωστές μεταφράσεις (‘Pathways 

to Translation’). Φυσικά, σημασία έχει και η ικανότητα προς μετάφραση σε συνδυασμό 

με τη (δι)αίσθηση του ίδιου του μεταφραστή. Η έρευνα δίνει έμφαση στη μετάβαση και 

στο ‘μετασχηματισμό’, από την κλασσική εκπαίδευση του μεταφραστή στη συνεργατική, 

αυθεντική και εμπειρική μάθηση με την ενεργό συμμετοχή, με την ‘κονστρουκτιβιστική 

μύηση’ στον ‘επαγγελματικό διάλογο’ και με τα διάφορα σεμινάρια για επαγγελματίες 

μεταφραστές. Πέρα από το μοντέλο, ο D.Κ. ‘υιοθετεί’ και άλλες μεθόδους και εργαλεία, 

δίνοντας και παραδείγματα και ακολουθώντας μία ‘ολιστική’, ‘νατουραλιστική’ μέθοδο 

προσέγγισης. Τα διάφορα ‘εργαλεία’ της έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν ‘μοντέλα’ 

μετάφρασης όπως το ‘Cognitive processing model of translation’, το ‘Nord’s practice-

oriented method’32,’A naturalistic method’, σεμινάρια (‘Translation studies seminars’), 

ηλεκτρονικά εργαλεία (‘e-tools”). Ο μελετητής καταλήγει συμπερασματικά αναφέροντας 

ότι «το να μάθεις δεν είναι αρκετό» (‘Learning is not enough’) αλλά χρειάζεται, 

επιπρόσθετα, και επιμόρφωση!   

-‘Training the Trainers: Towards a Description of Translator Trainer          

Competence and Training Needs Analysis’, by Dorothy Kelly, 2005                 

Γενικά υπάρχει ‘πλούσια’ φιλολογία για την εκπαίδευση των μεταφραστών, αλλά 

συχνά ‘επικεντρώνεται’ σε μη-προσωπικές απόψεις όπως οι διαδικασίες, το περιεχόμενο 

ή οι δραστηριότητες αγνοώντας τον ανθρώπινο ‘παράγοντα’. Στην πράξη, υπάρχουν δύο 

‘σετ’ συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, που και τα δύο είναι 

σημαντικά για την επιτυχία: σπουδαστές/εκπαιδευόμενοι και διδάσκοντες/εκπαιδευτές. Αν 
                                                 
32 Η μέθοδος του Nord προσδιορίζει τα λεγόμενα “μεταφραστικά προβλήματα” όπως το γλωσσολογικό 
(λεξιλογικό, συντακτικό, κειμενικό), ψυχοπαιδαγωγικό (λογική σκέψη, δημιουργικότητα), 
επαγγελματικό προτείνοντας, στην πράξη, ‘στρατηγικές’ για την επίλυσή τους. 
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και δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για τους σπουδαστές, ακόμα λιγότερες υπάρχουν για 

εκπαιδευτές. Στην έρευνα αυτή, επικεντρωνόμαστε στους τελευταίους! Η φιλολογία περί 

‘μεταφραστικών σπουδών’ δεν αναφέρει και πολλά περί του ‘προφίλ’ των εκπαιδευτών 

τονίζοντας την ανάγκη για επαγγελματική επάρκεια. 

 Η έρευνα αυτή επιχειρεί μία ευρύτερη προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τους 

εκπαιδευτές μεταφραστών και, γενικά, την εκπαίδευση μεταφραστών, τοποθετώντας τους  

στο ευρύτερο πλαίσιο των επαγγελματιών της υψηλής εκπαιδευτικής διδασκαλίας. Αυτό 

βοηθά στο ‘σχεδιασμό’ ενός ανταγωνιστικού ‘προφίλ’ του εκπαιδευτή των μεταφραστών 

διερευνώντας, παράλληλα, ποιες περιοχές του ‘προφίλ’ αυτού χρήζουν βελτίωσης. Η 

μελέτη ερευνά διεξοδικά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών μεταφραστών και 

τα γενικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν.  

Ως ‘εργαλείο’ της έρευνας χρησιμοποιείται μία πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη 

στην Ισπανία, η οποία χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών 

από εκπαιδευτές μεταφραστών σε (24) ισπανικά Πανεπιστήμια μετά την ‘έκρηξη’ στα  

διάφορα μεταφραστικά προγράμματα τη δεκαετία του 1990. Για τις ανάγκες της μελέτης, 

‘σχεδιάστηκε’ ένα ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν 

ν’απαντήσουν στις εξής περιοχές: πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία 

στη μετάφραση, διερμηνεία και συναφείς ‘τομείς’, καθώς και στη διδασκαλία τους, αλλά 

και στην εκπαίδευσή τους ως μεταφραστές. Στο τελικό μέρος του ερωτηματολογίου οι 

ερωτώμενοι καλούνται να αυτο-εκτιμηθούν (‘self-assess’) και να προσδιορίσουν περιοχές 

που χρήζουν βελτίωσης (site: www.temru.com/cuespro). 

Ειδικά, με ‘βάση’  την έρευνα στα ισπανικά Παν/μια, προέκυψε από ένα ‘γκρουπ’ 

ερωτηθέντων κάτω των 40 ετών –η πλειοψηφία του γυναίκες – διαφορετικού εθνικού και 

γλωσσολογικού ‘υπόβαθρου’ με 50%-70% να έχουν ένα πτυχίο στη μετάφραση, ότι το 

80% των εκπαιδευτών είχαν τουλάχιστον ένα χρόνο πλήρους επαγγελματικής εμπειρίας 

στη μετάφραση ή στη διερμηνεία με 68% να δηλώνουν ότι έχουν λάβει κάποιας μορφής 

εκπαίδευση και η μεγάλη πλειοψηφία ν’ αναφέρει ότι έχουν συμμετάσχει σε διαφορετικά 

είδη ‘self learning’ σαν εκπαιδευτές. Γενικά, επιδεικνύουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον 

‘τομέα’ της διερμηνείας απ’ ότι στη μετάφραση. 

Οι διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες ‘επικεντρώνονται’ στις εξής περιοχές: 

i) Ανάγκη μεθοδολογίας, ανάγκη επίβλεψης (πειθαρχίας). 

ii) Ανάγκη προοπτικών για το μέλλον και εξεύρεσης εργασίας. 

iii) Ανάγκη εκπαίδευσης για το σχεδιασμό ενεργών δραστηριοτήτων. 

iv) Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό ‘επίπεδο’. 

v) Aνάγκη εξεύρεσης ενός κοινού τρόπου εκπαίδευσης μεταφραστών παγκοσμίως. 
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       -‘Competence-based Curriculum Design for Training Translators’, Albir (2014) 

Η έρευνα διαπραγματεύεται την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών ‘συστημάτων’ 

και τις αντίστοιχες αλλαγές στις απαιτήσεις εκπαίδευσης των μεταφραστών. Με αναφορά 

στον ‘τομέα’ της ευρωπαϊκής υψηλής εκπαίδευσης, υπογραμμίζει τη βασική ιδέα της 

εκπαίδευσης, κατά Lasnier (2000), επεκτείνοντας και εφαρμόζοντάς την στην εκπαίδευση 

των μεταφραστών, βασιζόμενη στα ολιστικά και δυναμικά μοντέλα της μετάφρασης που 

αναπτύχθηκαν από την ερευνητική ομάδα της PACTE τα τελευταία πέντε χρόνια. Η όλη 

προσέγγιση εξηγείται με πρακτικό παράδειγμα μοντέλο τάξης μετάφρασης σπουδαστών 

ξένης/μητρικής γλώσσας δομημένο γύρω από έξι κατηγορίες ικανοτήτων/αρμοδιοτήτων, 

κάθε μία από τις οποίες έχει τους δικούς της εκπαιδευτικούς/μαθησιακούς ‘στόχους’ και 

περιεχόμενο σπουδών (η μεταφραστική προσέγγιση που ‘υιοθετείται’, οργανώνεται σε 

διδακτικές ενότητες). 

 Η έρευνα χρησιμοποιεί, και αυτή, διάφορα ‘μοντέλα’ όπως         

i) “The Determinist model”                                                                     

ii) “The Docimology model”                                                 

iii) “The Metrics model” 

iv) “Learning by objectives model”                           

v) “The Structuralist model”       

vi) “The Cybernetic model”33 

vii) “The Systemist model”                           

     Επίσης, αναπτύσσει διάφορα’εργαλεία’ εκτίμησης των δημοσιευμένων μεταφράσεων, 

επαγγελματικής πρακτικής, διδασκαλίας στη μετάφραση όπως οι ‘κλίμακες’ (‘scales’), οι 

διάφορες μεταφραστικές ασκήσεις, η συγκριτική μετάφραση (συγκρίνοντας, αναλύοντας 

διαφορετικά είδη μετάφρασης του ίδιου αρχικού κειμένου), χρήση λεξικών, ‘multiple-

choice tests’, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ‘ημερολόγια μετάφρασης’ (ο μεταφραστής 

διατηρεί αρχεία από διάφορα μεταφραστικά προβλήματα),’πηγές’ δεδομένων κ.ά. 

 

 

 

                                                 
33 Ο κύριος σκοπός της εφαρμογής του μοντέλου είναι να επιβεβαιώσει ότι η γνώση έχει αποκτηθεί. 
Σύμφωνα με το μοντέλο, η εκπαίδευση είναι μία ‘μηχανή’ η οποία έχει μια ουσιαστική λειτουργία: να 
γίνει το πρόγραμμα κατανοητό. Η ιδέα της ανατροφοδότησης (‘feedback’) προτείνεται σε περίπτωση 
που ο σπουδαστής δεν έχει ‘αφομοιώσει’ το πρόγραμμα, οπότε πρέπει να γυρίσει πίσω και να το 
‘ξαναδουλέψει’. 
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- Global Trends in Translator and Interpreter Training: Mediation & Culture 

Η έρευνα αυτή είναι όντως διεθνής (global) και αναφέρεται στις διεθνείς ‘τάσεις’ που 

επικρατούν, στις διάφορες πρακτικές και μεθόδους και στις πρωτοποριακές τακτικές που 

εφαρμόζονται στην εκπαίδευση των μεταφραστών σ’ ένα σύνολο 8 διαφορετικών χωρών 

και 3 ηπείρων: Πολωνία, Η.Β., Ρουμανία, Καναδάς, Ισπανία, Ιρλανδία, Αυστραλία και 

Γερμανία. Ασχολείται με τις θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές της εκπαίδευσης των 

μεταφραστών και διερμηνέων στους ‘τομείς’ της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της 

μεταφραστικής διαδικασίας και με την αλληλεπίδραση των απομακρυσμένων γλωσσών 

(κινέζικα) σ’ άλλες, διεθνείς γλώσσες (αγγλικά) και την ανάγκη μετάφρασης/διερμηνείας 

στον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που συναντούν ένα νέο, διαφορετικό πολιτιστικό 

‘περιβάλλον’. Η μελέτη δίνει μία διεθνή προσέγγιση στην επιμόρφωση μεταφραστών,που 

πρέπει να χρησιμοποιούν καλά τα διάφορα ‘ηλεκτρονικά εργαλεία’, πραγματοποιήθηκε δε 

σ’ ένα παγκόσμιο δείγμα 96 μεταφραστών και είναι, κατά ‘βάση’, ποσοτική (n>30), τα δε 

αποτελέσματα ποικίλλουν, από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο, εξήχθησαν δε με 

τη μορφή πίνακα. Η έρευνα χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο σε μεγάλο δείγμα (n=96) 

και τους πίνακες. Οι απαντήσεις έδειξαν κοινές ‘τάσεις’εκπαίδευσης μεταφραστών. 

-Γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως ένα Πανευρωπα’ι’κό ‘Σύστημα’ ΔΒΜ για   

Μεταφραστές/Διερμηνείς με έμφαση στις ικανότητες πρώτης επαγγελματικής 

επιβίωσης. Παρουσίαση του 15ου Συνεδρίου Μεταφραστών Επιστημονικών και 

Τεχνικών κειμένων. Βελιγράδι, 5-6/10/2018,                        Χαρακόπουλος Χρήστος. 

  Η Π.Ε.Μ. διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση 

μεταφραστών και διερμηνέων σ’ ένα δείγμα 148 ατόμων με ‘εργαλείο’ το ‘ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο’. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 99% είναι μεταφραστές και 

1% διερμηνείς, 30% έχουν δίπλωμα/πτυχίο είτε στη μετάφραση είτε στη διερμηνεία- το 

αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας στα ισπανικά Παν/μια είναι 50%-70%-, 15% έχουν ένα 

πτυχίο στις ξένες γλώσσες, 40% είναι κάτοχοι πτυχίου ‘Master’ στη μετάφραση ή/και στη 

διερμηνεία, 5% είναι κάτοχοι διδακτορικού στη μετάφραση, 97% συμφωνούν ότι η ΔΒΜ 

είναι απαραίτητη για τους μεταφραστές/διερμηνείς προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν τις 

τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που παρουσιάζονται, ενώ το 68% συμφωνεί ότι η 

Π.Ε.Μ. και οι άλλες μεταφραστικές οργανώσεις ανά τη χώρα προσφέρουν τη δυνατότητα 

της ΔΒΜ μόνο στα μέλη, επαγγελματίες μεταφραστές/διερμηνείς- το αντίστοιχο ποσοστό 

για το ίδιο ερώτημα για τη F.I.T. είναι 58%-. Τέλος, 90% συμφωνεί ότι είναι απαραίτητο, 

ένα Πανευρωπα’ι’κό Σύστημα ΔΒΜ για Μεταφραστές/Διερμηνείς- (F.I.T) με τη ‘δομή’: 

ι)‘Basic/Introductory’, ii) ‘Core/Generic’, iii) ‘Advanced/Specialist’, iv) ‘Sub-Specialist’. 
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Από την εκπόνηση των παραπάνω ερευνών προκύπτει, προκειμένου ν’ αναπτυχθεί η 

σημασία της συστηματικής μετάφρασης, ότι είναι αναγκαίο στις μεταφραστικές σπουδές 

να εγκατασταθεί το είδος των ερευνητικών και πειραματικών πρακτικών που αποτελούν 

‘κοινό τόπο’. Θεωρείται λοιπόν απαραίτητο να κατηγοριοποιήσουμε την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία,να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για πρόσφατες πρακτικές εκτίμησης 

σε κέντρα εκπαίδευσης μεταφραστών, ν’ αναπτυχθούν διαδικασίες,’εργαλεία’ εκτίμησης.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ‘προφίλ’ του μεταφραστή χρήζει 

βελτίωσης μέσω της υψηλής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης, κάτι που οι μεταφραστικές 

σπουδές έχουν συστηματικά αποφύγει. Υφίσταται ανάγκη σχεδιασμού και ‘υλοποίησης’ 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ν’ ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των 

μεταφραστών και να λαμβάνονται υπόψη οι έρευνες που αποτελούν χαρακτηριστικά και 

ενδιαφέροντα παραδείγματα του ‘πως’ μία ανάλυση αναγκών μπορεί να βοηθήσει το 

‘σχεδιασμό’ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (η διερεύνηση  επιμορφωτικών αναγκών 

αποτελεί το πρώτο ‘βήμα’ για το σωστό ‘σχεδιασμό’ εκπαιδευτικών προγραμμάτων). 

Ειδικότερα στη χώρα μας, η εκπαίδευση των μεταφραστών είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη, 

γι’αυτό και η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των μεταφραστών αποτελεί θέμα 

μείζονος σημασίας για τη σωστή εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.    
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           5.2  Έρευνα για το μεταφραστικό ‘τοπίο’ στην Ελλάδα 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί σε άλλη θέση, το επάγγελμα του μεταφραστή 

στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατο, αφού οι μεταφραστικές σπουδές άρχισαν ν’ 

αναπτύσσονται στη χώρα –όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, π.χ. Ισπανία– μετά 

τη δεκαετία του 1980 με την ίδρυση Παν/κών Σχολών (Ιόνιο Πανεπιστήμιο κ.ά.) και 

μεταπτυχιακών σπουδών κατά τη δεκαετία του 1990 σε Αθήνα και Θεσ/νίκη και τη 

δημιουργία πολλών μεταφραστικών γραφείων που ‘ξεφυτρώνουν’ σαν τα μανιτάρια, 

την καθιέρωση της λεγόμενης ‘εθελοντικής’ και των ‘free lancers’ μεταφραστών, την 

αύξηση των ελεύθερων επαγγελματιών μεταφραστών τόσο σε μεταφραστικά γραφεία 

όσο και σε ‘κατ’ οίκον’, την ίδρυση συλλόγων επαγγελματιών μεταφραστών (ΠΕΜ, 

ΠΕΕΜΠΙΠ) κλπ. Παρόλα αυτά, όπως έχει ήδη επανειλημμένα τονιστεί, η εκπαίδευση 

των μεταφραστών σε επαγγελματικό ‘επίπεδο’ μπορεί να χαρακτηριστεί από ελλιπής 

έως ανεπαρκής, αν και έχουν ‘παρεισφρήσει’ σ’ όλους τους επαγγελματικούς χώρους 

(εταιρείες, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση, εκδοτικούς οίκους κ.λπ), με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει ένα νομικά θεσμοθετημένο ‘πλαίσιο’ επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 

των μεταφραστών και διερμηνέων σε αντίθεση με άλλους κλάδους (εκπαιδευτικούς), 

όπου η επιμόρφωση είναι συστηματικά, διαχρονικά οργανωμένη μέσω διδασκαλείων, 

σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ. 

Εφόσον λοιπόν το μεταφραστικό ‘τοπίο’ είναι ‘χλωμό’, δε γίνεται καν λόγος 

για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των επαγγελματιών μεταφραστών στην 

Ελλάδα, ενώ σε χώρες της Ευρώπης το θέμα αποτελεί ‘αντικείμενο’ συζητήσεων και 

ερευνών (Ισπανία, Βέλγιο). ‘Πως’,θα σχεδιαστούν, στην πράξη, τα εκπαιδευτικά--

επιμορφωτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες μεταφραστές και, μάλιστα, με 

σωστή οργάνωση, όταν δεν έχει γίνει  προηγουμένως διερεύνηση των επιμορφωτικών 

τους αναγκών, αφού το ένα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τ’ άλλο; Τρανταχτή 

απόδειξη της μη-διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των μεταφραστών είναι η 

παντελής απουσία σχετικών ερευνών στην Ελλάδα. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να συμβάλλει στην ‘κατ/ση’ αυτή 

διερευνώντας τις διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών στον ελληνικό 

χώρο και, αποτιμώντας τα αποτελέσματά της, να προβεί στην εκτίμηση των αναγκών 

αυτών και, στη συνέχεια, με ‘βάση’ τις ανάγκες αυτές, στο ‘σχεδιασμό’ ανάλογων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που ν’ ανταποκρίνονται σ’ αυτές και θα βοηθήσουν 

τους επαγγελματίες μεταφραστές  στην καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα 

στο έργο τους, ένα επάγγελμα σύγχρονο που δε γνωρίζει σύνορα! Universal!  
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Σε εποχή παγκοσμιοποίησης και ‘βαθιάς’ πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικο-

πολιτισμικής κρίσης, το επάγγελμα του μεταφραστή καθίσταται πολύ σημαντικό, 

αλλά και δυσχερές, ενώ η συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας της μετάφρασης πιο 

αναγκαία από ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δε διαθέτουμε καμία πρόσφατη έρευνα 

για επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά ούτε και αρχείο μεταφραστών. Η μόνη κίνηση 

που γίνεται είναι συζητήσεις που δίνουν μεν μια ‘ζωντανή εικόνα’ των αναγκών και 

δυνατοτήτων, αλλά και των μεγάλων προβλημάτων που υφίστανται στο ‘χώρο’ της 

μετάφρασης μέσω ημερίδων, οι οποίες όμως δεν καταγράφονται. Το θέμα είναι ‘πως’ 

οι διάφοροι επαγγελματίες μεταφραστές, οι εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών, των 

ευρωπαϊκών οργάνων, των μεταφραστικών γραφείων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 

επιμελητές, οι υποτιτλιστές, θα κάνουν την ‘αλυσίδα παραγωγής’ της μετάφρασης σ’ 

όλους τους ‘τομείς’ και τις εκφάνσεις της, να ‘λειτουργήσει’ καλύτερα στην πράξη.  

Είναι βέβαιο ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή η τεχνολογία, σε σχέση 

με την εξέλιξη των αγορών, έχει λειτουργήσει ως ‘καταλύτης’ στο ‘μετασχηματισμό’ 

του επαγγέλματος του μεταφραστή (μεταφραστική διαδικασία), (Δημητρούλια 2010: 

195). Σε ό,τι αφορά τις νέες μεταφραστικές τεχνολογίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

ένας λόγος που αντιμετωπίζονται, αν όχι με φόβο, σίγουρα με σκεπτικισμό ‘απορρέει’ 

από την ανάγκη του ανθρώπου να προστατέψει τη ‘χρονοποικιλότητα’, την ανάγκη 

δηλ. προστασίας των διαφορετικών ‘ρυθμών’ και εμπειριών του χρόνου προκειμένου 

να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ευημερία (Virilio, στο ‘Cronin’ 2013: 94). 

Η προσωπική γνώμη του γράφοντα, επαγγελματία μεταφραστή Ιονίου Παν/μίου 

επί 17 έτη και κατόχου 12 πτυχίων σε 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά,Γαλλικά,Γερμανικά) 

είναι ότι η υπάρχουσα επιμόρφωση των μεταφραστών, είναι βασικά, ιδιωτική, ενώ σε 

κρατικό ‘επίπεδο’, δεν έχει γίνει προσπάθεια εισαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης 

υπό κρατική αιγίδα, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες μεταφραστές να καταβάλλουν 

τα δίδακτρα επιμόρφωσης. Έτσι, η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών θα ‘καλύψει’ 

τα μεταφραστικά ‘κενά’, χαρτογραφώντας το μεταφραστικό ‘πεδίο’ στην Ελλάδα και 

δημιουργώντας απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης. 
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   Β.     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ   ΜΕΡΟΣ 
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6.   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

            6.1  Γενικά περί ποιοτικής έρευνας (ορισμός, βασικά χαρακτηριστικά) 

Ποιοτική είναι η έρευνα που έχει ως σκοπό την κατανόηση των κοινωνικών 

φαινομένων και απευθύνεται σε μικρές στοχευμένες ομάδες (‘focus groups’) με είδος 

δεδομένων τις λέξεις, τις εικόνες, τα ‘αντικείμενα’ και τα πρότυπα. Πρόκειται για μία 

υποκειμενική έρευνα στην οποία οι ερευνητές και οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι 

γνωστοί ακολουθώντας, στην πράξη, μια μεθοδολογία γενίκευσης νέας υπόθεσης που 

προκύπτει από τα δεδομένα· ‘στόχοι’ της έρευνας είναι η διερεύνηση, η ανακάλυψη. 

           Η ποιοτική έρευνα είναι μία ανακαλυπτική μέθοδος  η οποία ‘στοχεύει’ στη 

διερεύνηση και την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων σε ‘βάθος’, διερευνά τις 

διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από τις παρατηρούμενες ‘συσχετίσεις παραγόντων’, 

χαρτογραφεί τις ατομικές απαντήσεις και αναζητά τη σημασία και το ‘πλαίσιο’ μέσα 

στο οποίο εκδηλώνεται η συμπεριφορά, απαντά σε ερωτήματα που σχετίζονται με το 

‘γιατί’ και ‘πως’ των διαφόρων κοινωνικών φαινομένων. ‘Στηρίζεται’ είτε σε μελέτες 

περιπτώσεων είτε σε πληροφορίες που έχουν προκύψει από μεμονωμένα άτομα ή 

καταστάσεις και ‘στοχεύει’ στην ανάδειξη τυποποιήσεων και ίσως θεωριών που δεν 

επιτρέπουν τη γενίκευση για οποιονδήποτε πληθυσμό ή κοινωνικό φαινόμενο (δεν 

επαληθεύει υποθέσεις ή θεωρίες, όπως στην ποσοτική προσέγγιση της έρευνας). 

Συνήθως, στην πράξη, πρόκειται για ερευνητικές μελέτες που διαρκούν για μεγάλο 

χρόνο, ‘βασίζονται’ δε σε μεθόδους συλλογής δεδομένων που χαρακτηρίζονται από 

‘ευελιξία’ και ευαισθησία και ‘ολιστικές’ μεθόδους ανάλυσης.  

Τα διάφορα ‘εργαλεία’ (‘τεχνικές’) στην ποιοτική έρευνα είναι: 

i) ‘Χαλαρή δομή’ (κατανόηση σε ‘βάθος’ των υποκειμενικών εμπειριών). 

ii) ‘Μη-δομημένες’ ή ‘ημι-δομημένες’ μέθοδοι συλλογής δεδομένων. 

iii) Παρατήρηση. 

iv) Συνέντευξη (βασικό ‘εργαλείο’, διαφοροποιείται από την απλή συζήτηση34). 

Τέλος, ένας καλός ερευνητής πρέπει να έχει προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες, 

προσοχή και ακρίβεια με τα δεδομένα, ισχυρή ‘δέσμευση’ στην ποιότητα, αξιοπιστία, 

καθαρότητα σκέψης και ερευνητικών ερωτημάτων, ‘ουδετερότητα’, αυτοπεποίθηση, 

διακριτικότητα. Βασικό ‘στοιχείο’ για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της ποιοτικής 

έρευνας είναι ο ‘σχηματισμός’ της κατάλληλης ερευνητικής ερώτησης για να έχουμε 

τις κατάλληλες απαντήσεις, αλλιώς θάχουμε μη-έγκυρα αποτελέσματα. 

                                                 
34 Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008. 
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            6.2  ‘Στόχοι’ της έρευνας 

Αν και υπάρχουν μελέτες για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

μεταφραστών, οι λιγοστές αυτές έρευνες καταγράφουν μόνο τις συνειδητές και ρητές 

ανάγκες, η διερεύνηση των οποίων είναι χρήσιμη, αλλά, από μόνη της, δεν προσφέρει 

επαρκή βάση για το ‘σχεδιασμό’ ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, διότι περιορίζεται 

από τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων που αφορούν στο ‘εύρος’ των ευκαιριών τους 

για εκπαίδευση και για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη35. Η παρούσα έρευνα 

έχει ως σκοπό να καταγράψει τόσο τις συνειδητές και ρητές, όσο και τις συνειδητές μη-

ρητές, αλλά και τις λανθάνουσες (άρρητες) ανάγκες των μεταφραστών. Οι επιμέρους 

στόχοι της αφορούν την περιγραφή του ρόλου και της θέσης εργασίας του μεταφραστή 

και τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του ως προς το περιεχόμενο και τους 

επιμορφωτικούς στόχους καθώς και τον τρόπο και τις αρχές με τις οποίες πρέπει, κατά 

τη γνώμη των ίδιων των μεταφραστών, να διενεργείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. Χρησιμοποιούνται 

ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (Βεργίδης, ’99). Επίσης, διερευνήθηκαν οι διάφοροι λόγοι 

που διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στα προγράμματα 

επιμόρφωσης των μεταφραστών και εξετάστηκε η γνώμη των συμμετεχόντων με βάση 

το σκεπτικό ότι τα διάφορα οφέλη που ‘αποκομίζουν’ από προηγούμενη συμμετοχή, 

‘μεταφέρονται’ στους παράγοντες υπέρ της μελλοντικής συμμετοχής τους (Cedefop, 

2004) και τη διαπίστωση ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολύ σοβαρό έλλειμμα κουλτούρας 

ΔΒΜ ( ΓΣΕΕ, 2009) με αποτέλεσμα τη χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα ΔΒΜ. Η 

χαρτογράφηση των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων 

βοήθησε στη συσχέτιση απόψεων και στην εξαγωγή των συμπερασμάτων. Άξονες της 

έρευνας αποτέλεσαν η εκπαιδευτική και η μορφωτική εμπειρία (συμμετοχή, κίνητρα, 

οφέλη), η πρόθεση μελλοντικής συμμετοχής, οι προτιμήσεις ως προς τη μέθοδο. Το 

κεφάλαιο αυτό είναι ερευνητικό, σε αντίθεση με τα προηγούμενα (θεωρητικό μέρος), 

συμπληρώνεται δε με καθαυτή έρευνα που ακολουθεί για τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των μεταφραστών, περιγράφεται η μεθοδολογία (δείγμα, ερωτηματολόγιο, ερευνητικά 

‘εργαλεία’, διαδικασία κ.ά.), ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, με 

‘βάση’ τα οποία εξάγονται συμπεράσματα από την εκπόνηση της έρευνας και γίνονται 

και προτάσεις. 

 

                                                 
35 Queeny, 1995, σ. 3-4. 
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6.3   Μέθοδος έρευνας 

            6.3.1 Δείγμα 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα δείγμα 16 ατόμων36 και των δύο 

φύλων (άνδρες/γυναίκες) οι οποίοι είναι επαγγελματίες μεταφραστές που διατηρούν 

επαγγελματικά γραφεία ή είναι free-lancers με εμπειρία αρκετών ετών στον τομέα της 

μετάφρασης.Το δείγμα αυτό είναι αντιπροσωπευτικό και πάρθηκε με διαστρωμάτωση 

(Birdetal). Οι συγκεκριμένοι μεταφραστές ήταν 7 άνδρες και 9 γυναίκες ηλικίας 45-

65 ετών (Μ.Ο.= 55 έτη), κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ (7 είναι απόφοιτοι του Ιονίου Παν/μίου 

και 3 καθηγητές του ίδιου Παν/μίου). Το δείγμα αυτό απάντησε στο ερωτηματολόγιο- 

πλην ενός- και πάρθηκαν 16 ‘ημι-δομημένες’ συνεντεύξεις. 

Ο ‘πληθυσμός-στόχος’ (‘προφίλ’) ήταν επαγγελματίες μεταφραστές, από τους 

οποίους ο ένας διατηρεί επαγγελματικό γραφείο σε Θεσ/νίκη, μεταφραστής 35ετούς 

πείρας με σπουδές στη Γερμανία, άλλος επαγγελματίας μεταφραστής 25ετούς πείρας-

επίτιμος πρόξενος της Σλοβακίας στη Θεσσαλονίκη, μία μεταφράστρια/διερμηνέας με 

συνεργασία με τις Βρυξέλλες και έδρα τη Θεσ/νίκη, ένας μεταφραστής/διερμηνέας 

συνεδρίων και ένας άλλος μεταφραστής με μεταφραστικά γραφεία στην Αθήνα, μία 

άλλη με γραφείο στην Κατερίνη, μία του Δημοσίου, ενώ συνεντευξιαζόμενοι υπήρξαν 

και 3 μεταφραστές με έδρα την Κέρκυρα, τους οποίους ευτύχησα να έχω καθηγητές 

στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και μία Αν.καθηγήτρια/μεταφράστρια του Α.Π.Θ. 

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, το 56% ήταν γυναίκες (9) 

και το 44% άνδρες (7), κάτι που επισημαίνει την ισχυρή παρουσία των γυναικών στο 

δείγμα και, που ίσως, εξηγείται από το γεγονός ότι το επάγγελμα του μεταφραστή 

‘γυναικοκρατείται'. Η έρευνα διενεργήθηκε το Σεπτέμβρη του 2018 από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης (οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ενώ 

άλλοι μέσω’e-mail’, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά), αλλά ‘σχεδιάστηκε’ αρκετούς μήνες 

νωρίτερα· ο χρόνος ‘υλοποίησης’ της έρευνας ήταν σκόπιμος, διότι η περίοδος αυτή, 

μετά το θέρος, δεν είναι και τόσο ‘ενεργή’ για τους μεταφραστές. Κατά Bell (1997, σ. 

28): «Η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης σε μια έρευνα, εξαρτάται από τη φύση 

της καθώς και από τον τύπο των αναγκαίων πληροφοριών που πρέπει να συλλεχθούν». 

Τα διάφορα αποτελέσματα διερευνήθηκαν με ‘βάση’ τις επιμορφωτικές ανάγκες, τις 

προτιμήσεις, σε συνδυασμό με σημαντικά δεδομένα όπως τα διάφορα προβλήματα 

και οι τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες μεταφραστές. 

                                                 
36 Η έρευνα είναι ποιοτική και όχι ποσοτική.    
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   6.3.2  Ερευνητικά ερωτήματα 

‘Άξονες’ της συνέντευξης αποτέλεσαν τα εξής τρία ‘ερευνητικά ερωτήματα’37: 

 

Ι) Ποιες είναι οι διάφορες επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών σύμφωνα με τις 

δικές τους απόψεις και εκτιμήσεις; 

 

ΙΙ) Τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα ‘βασίζονται’ στις ανάγκες αυτές;  

 

ΙΙΙ) Τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα είναι γενικά σύμφωνα με τις βασικές  

αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων; 

 

   Πιο αναλυτικά, ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών σύμφωνα 

με τις δικές τους εκτιμήσεις, ποιες είναι οι απόψεις τους για τα διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης, αν έχουν παρακολουθήσει κανένα, ποιες οι θεματικές ενότητες που θα 

ήθελαν να γίνουν κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος, ώστε να ‘καλύψουν’ τις 

ανάγκες τους, αν υπάρχει διαφοροποίηση απαντήσεων ανάλογα με το φύλο, ηλικία, 

έτη απασχόλησης, ποια τα κριτήρια συμμετοχής μεταφραστών σ’ ένα πρόγραμμα, αν 

η επιμόρφωση ‘καλύπτει’ το ‘έλλειμμα’ αρχικής εκπαίδευσης και αν συμβάλλει στην 

επαγγελματική ανάπτυξή τους38. Γενικά, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι ‘στόχοι’ 

και η διαδικασία της έρευνας, τα ‘ερευνητικά εργαλεία’ και η επιλογή του δείγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Π.Α.Π.Ε.Ι, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σπουδές, Α.Πριμικίρη. 
38 Π.Α.Π.Ε.Ι, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σπουδές, Α.Πριμικίρη. 
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             6.3.3 Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου της έρευνας 

Δεδομένου ότι ο ‘πληθυσμός-στόχος’ της έρευνας ήταν διασκορπισμένος  (3 

στο ιστορικό κέντρο της Θεσ/νίκης, 1 στην Άνω Πόλη, 1 στην περιοχή Βότση, 5 στην 

Αθήνα, 3 στην Κέρκυρα,1 στην Κατερίνη), ως καταλληλότερη μέθοδος συλλογής των  

δεδομένων κρίθηκε το ‘ερωτηματολόγιο’. Η επιλογή αυτή ‘στηρίχθηκε’ στο γεγονός 

ότι το ερωτηματολόγιο παρέχει τη μοναδική δυνατότητα συγκέντρωσης εμπειρικών 

δεδομένων–η έρευνα είναι εμπειρική-σε μικρό χρονικό διάστημα (Παρασκευόπουλος, 

1993, σ. 106) αποτελώντας ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών ‘στοιχείων’ μέσα από ‘κλειστές’ και ‘ανοιχτές’ 

ερωτήσεις. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του  είναι η ανωνυμία και ο ελάχιστος 

χρόνος για να συμπληρωθεί, ενώ η προκωδικοποιημένη μορφή του  διευκολύνει την 

‘αποδελτίωσή’ του, την ταξινόμηση  και τη μηχανογραφική επεξεργασία απαντήσεων 

(Βάμβουκας, 1991). Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση και αποτύπωση 

των επιμορφωτικών αναγκών και απόψεων των μεταφραστών ως προς τη μορφή, το 

περιεχόμενο και τον τρόπο επιμόρφωσης, ώστε αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη 

από την ενεργή συμμετοχή τους. 

              Για την ‘κατασκευή’ του ερωτηματολογίου, αντλήθηκαν κάποια ‘στοιχεία' από 

σχετικό ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών που διαμόρφωσε και 

χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Βεργίδης (1994) σε δείγμα ‘εν ενεργεία’ εκπαιδευτικών. 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους μεταφραστές με διάφορους τρόπους (Bell, 

1997) όπως η προσωπική επαφή (ο ερευνητής επισκεπτόταν τους μεταφραστές στο 

‘χώρο’ εργασίας), το εσωτερικό ταχυδρομικό σύστημα (‘χέρι-χέρι’, door to door) και 

το ταχυδρομείο (για μεταφραστές που είχαν έδρα εκτός Θεσ/νίκης). Ας σημειωθεί ότι  

μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων μοιράστηκε από εμένα τον ίδιο, για να έχω τη 

δυνατότητα της προσωπικής επαφής και της επικοινωνίας με τους ερωτώμενους και 

για να εξηγηθεί καλύτερα ο λόγος διεξαγωγής της έρευνας. Μετά τη συμπλήρωση, τα 

ερωτηματολόγια επιστρέφονταν αμέσως, προκειμένου να εξασφαλιστούν ειλικρινείς 

απαντήσεις, χωρίς να επηρεάζονται από άλλους παράγοντες του χώρου εργασίας. Ας 

σημειωθεί ότι, προτού μοιραστεί, το ερωτηματολόγιο αυτό δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 

περιορισμένο αριθμό μεταφραστών (1-2), που ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά 

της ‘ομάδας-στόχου’, προκειμένου  να διαπιστωθεί κατά πόσο οι διάφορες ερωτήσεις 

ήταν κατανοητές, να χρονομετρηθεί η συμπλήρωσή του και να εξεταστεί αν ο τρόπος 

που τέθηκαν αυτές ήταν ο καταλληλότερος. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο39. 

                                                 
39 Για δεοντολογικούς λόγους (διατήρηση ανωνυμίας). 
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                             - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ40- 

 

1. ΦΥΛΟ/ΗΛΙΚΙΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

2. ΠΟΙΕΣ, ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ; 

 

3. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ; 

 

4. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ; 

 

5.   ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;  

      ΑΝ ΝΑΙ, ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΤΕ; 

 

6.   ΠΟΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ 

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ‘ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ’ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ;    

 

7.  ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ  ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ; 

 

8.  ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ; 

 

 9. ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 

     ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ; 

 

10. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΗΚΕ;  

      ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ) 

 

 

 

 

 

                                                 
40Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων,Μακρίδου(2003).  
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            6.3.4  Διαδικασία της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε, στην πράξη, η ημι-δομημένη 

συνέντευξη με ερωτήσεις από ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επαγγελματίες 

μεταφραστές της χώρας, ιδιοκτήτες μεταφραστικών γραφείων και εταιριών, αλλά και 

μεταφραστές της δημόσιας διοίκησης. Η επιλογή αυτή ‘στηρίχθηκε’ στο ότι η μορφή 

αυτή της συνέντευξης προσφέρει σχετική ελευθερία και αξιοπιστία και διενεργείται 

σε ανοιχτό χώρο, που, με τη διαρρύθμισή του συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα 

της συνέντευξης –‘χωροκεντρικό περιβάλλον’- ενώ δευτερεύοντα ρόλο ‘παίζει’ η 

εμφάνιση και η συμπεριφορά του συνεντευκτή απέναντι στους συνεντευξιαζόμενους, 

δημιουργώντας έτσι ένα ‘κλίμα’ οικειότητας και αλληλοσεβασμού41 μ’ αυτούς. 

Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε, στην πράξη, για την ανάλυση των 

δεδομένων ήταν η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου (qualitative content analysis), μια 

και πρόκειται για ποιοτική έρευνα (η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, όταν υπάρχουν 

δεδομένα τα οποία προέρχονται από συνεντεύξεις, προσωπική επαφή κ.λπ.). Για την 

καλύτερη αξιοποίησή τους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ‘διαρκούς σύγκρισης’ 

(‘constant comparative method’) κατά Glaser (Κυριαζή, 1998, σ. 272), προσπαθώντας 

να εξεταστεί κατά πόσο μία απάντηση θα μπορούσε να δοθεί από περισσότερους από 

έναν μεταφραστές και με ποια συχνότητα (Κυριαζή, 1998, σ. 296). Τέλος, ας τονιστεί 

ότι η έρευνα συνιστάται να γίνει από ερευνητή/τρια που είναι μεταφραστής/στρια, 

διότι διαθέτει και προσωπική εμπειρία και προηγούμενη γνώση στην όλη διαδικασία 

που περιγράφεται από τις απαντήσεις. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

ενήλικων μεταφραστών αποτελεί, μία ‘σύνθετη διαδικασία’, που υπάρχει περίπτωση 

να καταλήξει σε διαστρεβλωμένα αποτελέσματα, αν περιοριστεί μόνο στη στατιστική 

ανάλυση κλειστών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο (Βεργίδης, 1999). Έτσι, κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν και ‘ανοιχτού τύπου ερωτήσεις’42, ώστε, εκτός από τις 

ρητές ανάγκες, να εντοπιστούν και έμμεσες αναφορές σε μη-ρητές (Βεργίδης, 2003). 

                                                 
41 Δεξιότητες εκπαιδευτή.  
42 Σύμφωνα με την Κυριαζή (1998, σ. 128), «μέσα από την ‘ανοιχτή ερώτηση’, ο ερωτώμενος έχει τη 
δυνατότητα να επεκταθεί με δικούς του όρους σε “σύνθετα” θέματα, να προβάλει τις δικές του απόψεις 
και να δώσει τις λεπτομερείς εκείνες πληροφορίες που απαιτούνται για μία αξιόπιστη αναπαράσταση της 
πραγματικότητας». Ακόμα, μέσα από τις ανοιχτές ερωτήσεις, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της 
πραγματικότητας σύμφωνα με τις απόψεις και τις γνώμες των ίδιων των μεταφραστών και όχι όπως τη 
“συλλαμβάνει” ο ερευνητής και την παρουσιάζει με ερωτήσεις “κλειστού τύπου”. 
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7.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

          7.1   Εκτίμηση των μεταφραστών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες 

      Στο κεφάλαιο αυτό,που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, παρουσιάζονται οι 

γνώμες των μεταφραστών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Έτσι, διενεργήθηκαν 

16 ‘ημιδομημένες συνεντεύξεις’ με μεταφραστές απ’ όλη την επικράτεια οι οποίοι 

απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων εκφράζοντας τις απόψεις/εκτιμήσεις τους. 

Η συζήτηση για τις επιμορφωτικές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 

στην Ελλάδα αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στο ‘πλαίσιο’ του 

θεσμού της ‘λαϊκής επιμόρφωσης’ (είχε προηγηθεί η απόφαση της UNESCO το 1976 

για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης των ενηλίκων, η οποία τονίζεται ότι πρέπει να 

βασίζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες τους)43. 

Κατά Derogier, οι ανάγκες διακρίνονται σε ‘υποκειμενικές’ και ‘αντικειμενικές’. 

Γενικά, η ελληνική βιβλιογραφία για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

‘εμπλουτίζεται’ με την έκδοση του σχετικού διδακτικού υλικού του ΕΑΠ (Βεργίδης, 

1999). Οι  επιμορφωτικές ανάγκες των μεταφραστών προέκυψαν, στην πράξη, από 

τις διάφορες κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικές συνθήκες. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο 

κυριότερος ‘τομέας’ στον οποίο έχουν ανάγκη επιμόρφωσης οι μεταφραστές, είναι οι 

πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, η πρώτη θεματική περιοχή που θεωρούν οι 

περισσότεροι μεταφραστές (67%) πιο σημαντική στον τομέα της επιμόρφωσης, είναι 

η ‘διαχείριση της μεταφραστικής πραγματικότητας’ (μεταφραστικά προβλήματα, 

πολυμορφία γλώσσας). Η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών περιορίστηκε στην 

καταγραφή και ανάλυση των απόψεων του ‘πληθυσμού-στόχου’. 

   Η επιμόρφωση των μεταφραστών αποκτά ευρωπαϊκές διαστάσεις στο ‘πλαίσιο’ της 

ΕΕ, όπου ‘βασιλεύει’ η πολυγλωσσία και η πολυμορφία και η μετάφραση έχει τη δική 

της μεταφραστική υπηρεσία -τη μεγαλύτερη στον κόσμο- και δε μπορεί, σε καμία 

περίπτωση, να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα της ‘υλικοτεχνικής υποδομής’ και 

τις όποιες ‘δυσλειτουργίες’ του μεταφραστικού θεσμού (ωστόσο αναγνωρίζονται οι 

συνθήκες και οι περιορισμοί στους οποίους πραγματοποιείται το μεταφραστικό έργο, 

που  αποτελούν και ‘μέρος της επιμόρφωσης’ οριοθετώντας τη ‘δράση’ του). 

 

                                                 
43 UNESCO 1976, σ. 11. 
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            Ειδικά 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της εμπειρικής αυτής έρευνας, ανάλογα με τους  

αρχικούς ‘στόχους’ που τέθηκαν, έχουν ως εξής: 

       - Στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη γνώμη τους σχετικά με τα διάφορα 

επιμορφωτικά προγράμματα για μεταφραστές, οι ερωτώμενοι τάσσονται συντριπτικά 

υπέρ της ‘ενίσχυσης’ του θεσμού της επιμόρφωσης με 1 στους 2 (50%) να δηλώνει 

πρόθεση συμμετοχής σε διαδικασία μη-τυπικής ΔΒΜ κατά το επόμενο έτος (οι λόγοι 

για τους οποίους ενδιαφέρονται είναι προσωπικοί). Πιο πολύ ενδιαφέρονται για την 

παρακολούθηση σεμιναρίου για τη δουλειά και για την εκμάθηση μεταφραστικών 

προγραμμάτων στον Η/Υ. Για τους περισσότερους η συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα είναι απαραίτητη και τη συστήνουν ανεπιφύλακτα και χωρίς απολύτως 

κανέναν ενδοιασμό, διότι αυτή διευρύνει ορίζοντες, κοινωνικοποιεί, καταπολεμά την 

αδράνεια και την απραξία.Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην έρευνα, 

το ποσοστό συμμετοχής σε οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός εργασίας, 

είναι 25% (4/16) και όλοι ωφελήθηκαν (‘αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι’) 

από το περιεχόμενο και μεθοδολογία τους. Το ‘αντικείμενο’ των προγραμμάτων ήταν 

μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια για ‘μεταφραστικά εργαλεία’ (τελευταίες εξελίξεις 

στη μετάφραση και τα μεταφραστικά ‘εργαλεία’), τον ‘υποτιτλισμό’, τη διερμηνεία, 

την ορολογία και την επιμέλεια γραπτού και ψηφιακού σελιδοποιημένου κειμένου, 

ενώ ο χρόνος συμμετοχής ‘κυμαίνεται’ από 1-2 χρόνια. Τέλος, σχεδόν όλοι απαντούν 

‘ΝΑΙ’ στο συνδυασμό συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα με οικογενειακές 

και επαγγελματικές υποχρεώσεις.  

      - Σχετικά με τη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανάλογα με το ‘φύλο’ και την 

ηλικία, το ‘φύλο’ αποτελεί ένα βασικό ‘παράγοντα’ που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, 

το ‘αντικείμενο’ των  προγραμμάτων παρακολούθησης. Οι γυναίκες παρακολουθούν 

σε μεγαλύτερα ποσοστά απ’ ό,τι οι άνδρες. Όσον αφορά την ηλικία, αυτή αποτελεί 

σημαντικό ‘παράγοντα’ για τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα της μετάφρασης 

(οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχουν περισσότερο σε επιμορφωτικά προγράμματα 

με θέμα τον πολιτισμό, ενώ οι μικρότεροι με θέμα τις νέες τεχνολογίες και τις ξένες 

γλώσσες). Πολύ ενδιαφέρουσα υπήρξε η διαπίστωση ότι η ‘ηλικία’ ήταν η μοναδική 

μεταβλητή που δεν αναδείχτηκε ως ‘εμπόδιο’ (η διαπίστωση αυτή ‘συγκλίνει’ με το 

συμπέρασμα του Συμβουλίου ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση, ότι η ηλικία 

αναφέρεται ως πιθανό ‘εμπόδιο’ μόνο από τους ερωτώμενους άνω των 55 ετών και 

συμφωνεί με τη σχετική έρευνα στα Ισπανικά Παν/μια, όπου οι ερωτώμενοι ήταν όλοι 

κάτω των 40 ετών). 
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    -Στο ερευνητικό ερώτημα για το ‘πως’ ενημερωθήκανε για τα διάφορα επιμορφωτικά 

προγράμματα για τους μεταφραστές, η ενημέρωση προέκυψε μέσω φίλων, γνωστών 

και συγγενών (προφορικά), μέσω Διαδικτύου (Internet) και των Μ.Μ.Ε. (εφημερίδες, 

περιοδικά, έντυπα). Οι 8/16 (50%) δηλ. οι μισοί ερωτώμενοι δηλώνουν ‘λίγο-αρκετά’ 

ενημερωμένοι σε θέματα επιμόρφωσης, ενώ οι άλλοι αγνοούν την ύπαρξή τους!  

    - Η συντριπτική πλειονότητα των μεταφραστών του δείγματος πιστεύουν ότι είναι 

απαραίτητη η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ότι είναι 

απολύτως ‘συνυφασμένη’ με τη δια βίου επαγγελματική τους ανάπτυξη, που, με τη 

σειρά της, έχει ευνοϊκή ‘απήχηση’ στη βελτίωση της ‘ποιότητας’ του παρεχόμενου 

από αυτούς ‘μεταφραστικού έργου’.  

    - Στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το ‘ποια μορφή επιμόρφωσης’ θεωρούν ως 

αποδοτικότερη οι ερωτώμενοι, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, οι περισσότεροι 

(12/16) απάντησαν ότι το ‘μεικτό σύστημα επιμόρφωσης’ (ταχύρρυθμα σεμινάρια και 

‘εξ αποστάσεως’ επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολογιών) είναι το καλύτερο, με την 

προτροπή να επιλέγουν οι ίδιοι τα διάφορα προγράμματα  παρακολούθησης, ώστε ν’ 

ανταποκρίνονται στην ανάγκη για ‘ενίσχυση’ της επαγγελματικής τους ‘ταυτότητας’ 

και, κατ’επέκταση, για την ‘προώθηση’ πολιτικών βελτίωσης του έργου.  

      - Στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις διάφορες επιμορφωτικές τους ανάγκες, οι 

μεταφραστές δηλώνουν ότι η αρχική τους εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ελλιπής και 

ανεπαρκής. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει ν’ αναζητηθούν τρόποι και πρακτικές, ώστε 

να λειτουργούν τα προγράμματα επιμόρφωσης ως ‘ευέλικτα’ και προσαρμόσιμα στις 

νέες συνθήκες, διατηρώντας έτσι ενεργή και αποδοτική τη διαδικασία ‘υλοποίησης’ 

των βασικών αρχών της ΔΒΜ και της εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

    - Στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη σημαντικότητα των θεματικών ενοτήτων 

που πρέπει ν’ αναπτυχθούν κατά την εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος,  

οι απόψεις των μεταφραστών (80%) αναδεικνύουν στην 1η θέση την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών, κυρίως όσων σχετίζονται με τα διάφορα μεταφραστικά ‘εργαλεία’.  

- Όσον αφορά τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος, 

οι περισσότεροι προτιμούν τις πρωινές ώρες. Επίσης, απογεύματα, καλοκαίρι, Σ/Κ, 

αρχές Σεπτεμβρίου–‘χαλαρή περίοδος’- ή τέλη Ιουνίου. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό 

‘υλικό’, αυτό προτιμάται έντυπο, ηλεκτρονικό και ‘πολυμεσικό’. Φυσικά, πρέπει να 

γίνεται σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, αξιοποίηση των διαφόρων εμπειριών των 

επιμορφούμενων, ανταπόκριση στις ανάγκες τους, εφαρμογή σωστών εκπαιδευτικών 

τεχνικών/μεθόδων, δλδ συμπόρευση με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.  
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   - Όσον αφορά το κόστος παρακολούθησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, σχεδόν 

όλοι (15/16) από τους ερωτώμενους συμφωνούν με την άποψη ότι αποτελεί ευθύνη 

του κράτους να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα βελτίωσης των δεξιοτήτων και των 

προσόντων τους. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα 

είναι απαραίτητα και πρέπει να χρηματοδοτούνται από το δίπολο: ‘κράτους-εταιρειών 

και κέντρων ΔΒΜ’! Ορισμένοι, μάλιστα, αγνοούν την ύπαρξή τους! Σχεδόν κανείς –

πλην ενός- (1/16) δε θεωρεί ότι οι μεταφραστές πρέπει να ‘καλύπτουν’ οι ίδιοι τα 

διάφορα έξοδα επιμόρφωσής τους. 

       - Επίσης, τα διάφορα χαρακτηριστικά ενός ‘καλού επιμορφωτή’ επαγγελματιών 

μεταφραστών, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη τους, είναι το ‘προφίλ’, δηλ. να γνωρίζει 

πολύ καλά το γνωστικό του ‘αντικείμενο’ και ‘πως’ ν’ αξιοποιήσει τις γνώσεις του, ν’ 

ανταποκρίνεται στις διάφορες  ανάγκες των επιμορφούμενων, να βλέπει το θέμα από 

διαφορετικές ‘οπτικές γωνίες’, να είναι μεταδοτικός, να έχει σχεδιάσει από πριν το 

πρόγραμμά του, να χρησιμοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και όχι μόνο 

εισήγηση (εισαγωγική επιμόρφωση) και να είναι ο ίδιος μεταφραστής! Τέλος, ένα 

καλό επιμορφωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη των μεταφραστών, 

πρέπει να ‘εστιαστεί’ στην ‘κατάκτηση’ των σύγχρονων εξελίξεων στη μετάφραση, 

κυρίως των λεγόμενων ‘νέων τεχνολογιών’ (η σημαντικότερη θεματική ενότητα)! 

Ως γνωστό, τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση έχουν εισαχθεί, με συνεχώς 

αυξανόμενους ρυθμούς, οι λεγόμενες ‘Νέες Τεχνολογίες’ (Ν.Τ.) και η Τεχνολογία της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Αυτό ανάγκασε την πολιτεία να οργανώσει 

προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευόμενων σε θέματα Νέων 

Τεχνολογιών και Πληροφορίας-Επικοινωνίας. Η επιχειρούμενη ‘ενσωμάτωση’ των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ‘στοχεύει’ στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 

αντιλήψεις για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία καθορίζει, εν 

τινι μέτρω, και την αποδοχή ή μη του ‘καινούργιου’ στη διδακτική πράξη (Θωμαΐδης, 

1984, σ. 96-98). Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ‘χώρο’ των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) και 

η ‘σύνδεση’ με εφαρμογές στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, ανέδειξαν, 

ένα νέο διεπιστημονικό ‘πεδίο’, με τον τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» 

(Κολιάδης,1997,σ.73). Συγκεκριμένα, ο ‘ρόλος’ τους στην εκπαίδευση των ενηλίκων 

‘επικεντρώνεται’ στην αναζήτηση νέων ‘εργαλείων’ και μεθόδων για την επικοινωνία 

ανθρώπου και μηχανής, στη δημιουργία και στη χρήση των σύγχρονων ‘εργαλείων’ 

λογισμικού και στη δυνατότητα πρόσβασής τους σε ποικίλες ψηφιακές υπηρεσίες 

(Μακράκης, 2000, σ. 93). 
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7.2  Διερεύνηση των λόγων που είτε διευκολύνουν είτε εμποδίζουν τη  συμμετοχή    

των μεταφραστών στα επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα 

       - Οι βασικότεροι λόγοι συμμετοχής στα επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα 

είναι η βελτίωση των γνώσεων των συμμετεχόντων και η προσωπική ευχαρίστηση. 

Το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας της διαφοροποίησης των λόγων συμμετοχής· 

έτσι, οι γυναίκες δηλώνουν προσωπική ευχαρίστηση σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι 

οι άντρες (εδώ ‘συγκλίνει’ η έρευνα στα ισπανικά Παν/μια). Επίσης, οι ‘παραγωγικές 

ηλικίες’ (25-55) εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό πρόθεσης συμμετοχής σε κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης στην εργασία (στην 

Ισπανία οι συμμετέχοντες ήταν κάτω των 40 ετών!).Όπως ήδη προαναφέρθηκε, πολύ 

ενδιαφέρουσα υπήρξε η διαπίστωση ότι η ‘ηλικία’ ήταν η μοναδική μεταβλητή που 

δεν αναδείχτηκε ως ‘εμπόδιο’ (η διαπίστωση αυτή ‘συγκλίνει’ με το συμπέρασμα του 

Συμβουλίου ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση, ότι η ηλικία αναφέρεται ως 

πιθανό ‘εμπόδιο’ μόνο από τους ερωτώμενους άνω των 55 ετών και συμφωνεί κ΄με τη 

σχετική έρευνα στα Ισπανικά Παν/μια, όπου οι ερωτώμενοι ήταν κάτω των 40 ετών). 

       - Το συμπέρασμα που προέκυψε για τους λόγους συμμετοχής σε προγράμματα ΔΒΜ 

είναι ότι τα διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δηλ. η διάθεση ανάπτυξης 

προσωπικότητας και δεξιοτήτων, επηρεάζουν πρωταρχικά και σε σημαντικό ‘βαθμό’ 

τους μεταφραστές· ακολουθούν οι επαγγελματικοί λόγοι (επαγγελματική εξέλιξη, 

απόκτηση προσόντων, εξειδίκευση, καλύτερη αμοιβή) και, τελικά, οι πρακτικοί λόγοι 

(χρόνος, τόπος, κόστος). Αυτά διαφέρουν αμέσως παρακάτω. 

      - Από την άλλη μεριά, οι βασικότεροι λόγοι μη-συμμετοχής σ’ ένα πρόγραμμα είναι 

η έλλειψη του χρόνου, ενδιαφερόντων, κινήτρων και η ηλικία. Οι οικογενειακοί λόγοι 

βρίσκονται αρκετά υψηλά στην ιεραρχία των γυναικών. Το σημαντικότερο ‘εμπόδιο’ 

που αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι η 

‘απόσταση’, δηλαδή ότι τα προγράμματα δε γίνονται κοντά τους. Τέλος, ορισμένοι 

ανέφεραν το κόστος συμμετοχής (δεν υπάρχουν δωρεάν προγράμματα). 

       - Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας, 

όπως έλλειψη χρόνου και οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι τα πιο πιθανά εμπόδια για 

τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ τα αντικειμενικά εμπόδια, όπως η 

έλλειψη του κατάλληλου προγράμματος, η απόσταση από τον τόπο επιμόρφωσης, το 

κόστος και η έλλειψη ενημέρωσης, αναδείχτηκαν επίσης ως αρκετά σημαντικοί λόγοι 

αποφυγής της συμμετοχής και οι λόγοι οι οποίοι αφορούν την προσωπικότητα, όπως 

η έλλειψη ενδιαφέροντος, η έλλειψη της αυτοπεποίθησης και ο φόβος των εξετάσεων, 

φάνηκαν να εμποδίζουν τη συμμετοχή αρκετά λιγότερο από τους πρακτικούς λόγους.  
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             7.3  Πρόβλεψη της γνώμης των μεταφραστών για τα επιμορφωτικά προγράμματα  

   Οι διάφορες προσδοκίες των συμμετεχόντων μεταφραστών επικεντρώνονται 

πρωτίστως στην κοινωνική ‘δικτύωση’, στη γνωριμία με διαφορετικούς ανθρώπους 

(συναναστροφή) και, δευτερευόντως, στη γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς 

και γλώσσες, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ‘στάσεων’. Από 

την έρευνα αυτή φάνηκε ότι τα εμπόδια λόγω προσωπικότητας αποτελούν αρνητικό 

‘παράγοντα’ στη διαμόρφωση της γνώμης για τα επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ 

θετικά λειτουργούν και οι λεγόμενοι ‘διευκολυντικοί λόγοι προσωπικότητας’. Οι 

άλλες μεταβλητές, όπως οι επαγγελματικοί λόγοι συμμετοχής, τα πλεονεκτήματα 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα ‘εμπόδια’ καθημερινότητας καθώς και τα 

αντικειμενικά ‘εμπόδια’, αποδείχτηκαν ότι δεν έχουν ‘προβλεπτική δύναμη’ στη 

διαμόρφωση της γνώμης των μεταφραστών. 

 Άρα, οι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν προβλεπτικά είτε αρνητικά 

(αποτρεπτικά) είτε θετικά (διευκολυντικά),κατά τη γνώμη των ίδιων μεταφραστών, 

σχετικά με τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα είναι εκείνοι που σχετίζονται με 

την προσωπικότητά τους, δηλ. αφενός η προσωπική ευχαρίστηση, η διάθεση της 

ανάπτυξης της προσωπικότητας (ολοκλήρωση), αλλά και των γνώσεων, δεξιοτήτων, 

αφετέρου η έλλειψη ενδιαφέροντος και αυτοπεποίθησης, ο φόβος των εξετάσεων 

(διευκολυντικοί-αποτρεπτικοί ‘παράγοντες’). Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με 

τα ευρήματα των μελετών του ‘Cedefop’, ενώ ‘συγκλίνουν’ και με άλλα ερευνών σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό ‘επίπεδο’ άλλων δειγμάτων ‘πληθυσμού-στόχου’ στο ίδιο 

ερευνητικό ερώτημα, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

‘δείγματος μεταφραστών’ (γυναίκες/άνδρες πτυχιούχοι, άτομα γενικά ‘αυξημένων 

προσόντων’). Παρατηρούμε ότι όλα όσα φαίνονται να ισχύουν για πληθυσμούς 

μεγαλυτέρων δειγμάτων (η>30), ισχύουν και για μικρότερων δειγμάτων (η<30). Σε 

κάθε περίπτωση, αν βελτιωθεί η οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

‘αρθεί’ η οικονομική επιβάρυνση, αυξάνονται τα κίνητρα συμμετοχής περιορίζοντας 

τους αποτρεπτικούς ‘παράγοντες’ (‘εμπόδια’ λόγω προσωπικότητας). 

Αυτό που διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας σε σχέση με 

τους ‘παράγοντες’ που λειτουργούν ‘ενισχυτικά’ ή ‘αποτρεπτικά’ για τη συμμετοχή 

σε επιμορφωτικά προγράμματα, είναι ότι τα διάφορα άτομα χρειάζονται περισσότερη 

‘υποστήριξη’ ώστε να διευκολύνεται η ‘πρόσβασή’ τους στα προγράμματα (από την 

οικογένεια, εργοδότες, αλλά και από την ίδια την Πολιτεία μέσω των θεσμών που 

διευκολύνουν π.χ. η φύλαξη των παιδιών). Στη σημερινή εξαιρετικά απαιτητική και 

πιεστική εποχή που ζούμε, προκύπτει η αναγκαιότητα της συνεχούς εξέλιξης και της 

διαρκούς επιμόρφωσης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο (στο συμπέρασμα 

αυτό κατέληξε/’συγκλίνει’ και η έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής της ΓΣΕΕ με τίτλο: «Μελέτη αιτίων για το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής 

σε προγράμματα ΔΒΜ στην Ελλάδα»). 



81 
 

 
 

          8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

            Γενικά 

Τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεινύουν ότι η επιμόρφωση των μεταφραστών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της ΔΒΜ και ‘εντάσσεται’ στο ‘πλαίσιο’ των εκπαιδευτικών αλλαγών που 

επιχειρούνται στον ελληνικό ‘χώρο’ απασχολώντας τόσο το επίσημο κράτος όσο και 

τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ως γνωστό, η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών 

μεταφραστών πριν την έναρξη ενός προγράμματος αποτελεί απαραίτητη διαδικασία 

για την αποτελεσματικότητά του.  

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ‘τυπολογία’ των επιμορφωτικών αναγκών 

των μεταφραστών, για ν’ ‘αναδυθούν’ στην επιφάνεια συνειδητές (ρητές-άρρητες) ή 

ακόμα λανθάνουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο ‘ερευνητής-μεταφραστής’ μετέρχεται 

ποιοτικές μεθόδους π.χ. παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου, συζήτηση, ιστορίες 

ζωής, ‘παίξιμο ρόλων’, ‘διεισδύοντας’ στον υποκειμενικό κόσμο των ερωτώμενων, 

διαμορφώνοντας το κατάλληλο κλίμα και ‘ανασύροντας’ στην επιφάνεια ανάγκες που 

οι συνεντευξιαζόμενοι μπορεί να ξέρουν ή να μην ξέρουν ότι υπάρχουν και, γι’ αυτό, 

πολύ σπάνια αναφέρονται σ’ αυτές (από φόβο ή ντροπή). Με ‘βάση’ τις ανάγκες 

αυτές,‘θεμελιώνεται’ το αναλυτικό περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

ώστε οι επιμορφούμενοι ν’ αποκτήσουν σταδιακά τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες 

και ‘στάσεις’ τέτοιες, ώστε μακροπρόθεσμα να βοηθηθούν στην εργασία τους, αλλά 

και στην ανάπτυξη της δικής τους προσωπικότητας (χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων). 

    Η ‘προώθηση’ της ιδέας της ευρωπαϊκής διάστασης τόσο στη μετάφραση όσο και 

στη διερμηνεία ενισχύεται από την Ε.Ε, ιδιαίτερα με έμφαση στα προγράμματα 

κινητικότητας –πρώτιστη επιδίωξη της ευρωπαϊκής πολιτικής- (‘αναδεικνύονται’, 

στην πράξη, ως σημαντικές επιμορφωτικές δραστηριότητες άμεσα ‘συναρτώμενες’ 

με τις επιμορφωτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μεταφραστών, ‘βασίζονται’ 

δε στην ενεργητική συμμετοχή). Από τη διερεύνηση των μεταφραστικών τμημάτων 

ξένων Πανεπιστημίων (Στρασβούργο, Βρυξέλλες), αλλά και ημεδαπών (Ιόνιο–Corfu-

Αθήνα,Θεσ/νίκη44), η πληροφόρηση και ενημέρωση για επιμορφωτικά προγράμματα 

προκύπτει ‘ελλιπής’, πόσο μάλλον για τη φτωχή, μεταφραστικά, Ελλάδα! Το κενό 

αυτό έρχεται να καλυφθεί, από την εκπαιδευτική δράση του ‘Κέντρου Εκπαίδευσης 

Μεταφραστών’: ‘Μetaφραση’, που επί 18 ολόκληρα χρόνια προσφέρει υπηρεσίες σε 

επαγγελματίες μεταφραστές ή/και άτομα τα οποία ασχολούνται με τη μετάφραση. 

Είναι ένα κέντρο ΔΒΜ!                             

                                                 
44 Σε μεταπτυχιακό ‘επίπεδο’ τα δυο τελευταία, σε προπτυχιακό το πρώτο. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας εξήχθησαν με ‘βάση’ τις ρητές επιμορφωτικές ανάγκες, 

τις προτιμήσεις, ζήτηση των μεταφραστών σε συνδυασμό με τα διάφορα προβλήματα 

και τις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν.Η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών μεταφραστών συμβάλλει, στην πράξη, όχι μόνο στην καθιέρωση μοντέλλου 

διερεύνησής τους, αλλά και της εκπαιδευτικής έρευνας ως αναγκαίας ‘διάστασης’ της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή της επιμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 

ν’ απορριφθεί η ιδέα ότι η επιμόρφωση μεταφραστών είναι ένα ζήτημα διοικητικών 

ρυθμίσεων/κονδυλίων. Αποτελεί απαίτηση των καιρών και της λεγόμενης κοινωνίας 

του 21ου αιώνα, η ανεμπόδιστη  για όλα τα άτομα πρόσβαση στην ‘εμπλουτιζόμενη 

κοινωνία της γνώσης’ και η εξ αυτής αξιοποίηση  της ενεργού συμμετοχής τους στη 

διάρκεια του βίου στη ΔΒΜ και τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει 

να διευκολύνουν τη μάθηση συμβάλλοντας στην απόκτηση ικανοτήτων, γνώσεων και 

στάσεων επηρεάζοντας έτσι το ‘μεταφραστικό τοπίο’ και το ‘μεταφραστικό χάρτη’ 

στην Ελλάδα. Από τη μεριά της Πολιτείας, απαιτείται, στην πράξη, ο συντονισμένος 

σχεδιασμός και οργάνωση των προγραμμάτων από δημόσιους ‘φορείς’, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες επιμόρφωσης των ελλήνων μεταφραστών με ‘βάση’ τις βασικές 

αρχές  εκπαίδευσης ενηλίκων. ΩΣ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ, ΔΕ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ!! 

 

Ειδικά 

Σε κάθε συνάντηση με τους επαγγελματίες μεταφραστές, τα μόνιμα θέματα 

που επανέρχονται είναι η ‘υποβάθμιση’ του επαγγέλματος, οι χαμηλές αμοιβές και η 

συναφής ‘εκμετάλλευση’ των νέων επαγγελματιών από τις εταιρείες και απ’ την ίδια 

την Πολιτεία μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η ποιότητα 

των επίσημων μεταφράσεων αμφισβητείται συχνά από τους παραλήπτες τους και η 

κατάσταση στα δικαστήρια45 για τις μεταφράσεις και διερμηνείες, χαρακτηρίζεται 

ως‘τραγική’. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από τις απλές συζητήσεις, αλλά και απ’ την 

επίσημη έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). 

Η ‘αναβάθμιση’ του μεταφραστικού επαγγέλματος και η σωστή εφαρμογή 

της ενωσιακής οδηγίας 2010/64/ΕΕ (δικαίωμα στη μετάφραση και διερμηνεία στις 

ποινικές διαδικασίες), επείγει! Οι σύλλογοι μεταφραστών και διερμηνέων πρέπει να 

συνεννοηθούν για να καταλήξουν σε κοινές, συλλογικές θέσεις, π.χ. να συμφωνηθεί 

‘ποιος’ πρέπει να θεωρείται μεταφραστής και ‘ποιος’ όχι. Με ‘βάση’ την ελληνική 

νομοθεσία, μπορούν να υπογράφουν μεταφράσεις οι γλωσσομαθείς δικηγόροι, οι 

απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου (το μοναδικό ΑΕΙ με ολοκληρωμένες σπουδές 

μετάφρασης-διερμηνείας) και συμβολαιογράφοι, ενώ κανείς από τους παραπάνω δεν 

υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο των μεταφράσεων! 

Παράλληλα, οι επαγγελματίες μεταφραστές και οι διερμηνείς πρέπει να 

‘εκλαϊκεύσουν’ και να εξηγήσουν το επάγγελμά τους στο ευρύ κοινό που το θεωρεί 

                                                 
45 Δηλώνουν ‘διερμηνείς’ άτομα με χαμηλά προσόντα και χωρίς εμπειρία σε θέματα διερμηνείας  
   (επείγει η δημιουργία “επιτελικών στελεχών” μεταφραστών-διερμηνέων) 
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άγνωστο (προβολή του επαγγέλματος), αφού ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι μετάφραση 

και τι διερμηνεία ( επικρατεί ‘σύγχυση’),  να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν 

την ‘προώθηση’ κοινών δράσεων σε εκθέσεις με παρουσιάσεις σε επαγγελματικά 

επιμελητήρια ή οργανώνοντας ‘δράσεις’ με αφορμή επετείους (η Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Γλωσσών ή η Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης). 

Απαιτείται η ‘ευαισθητοποίηση’ πολλών νομικών προσώπων (φοιτητών, δικαστών, 

δικηγόρων, δημοσίου) για τη σημασία της δικαστικής διερμηνείας, τόσο σε ‘επίπεδο’ 

σπουδών όσο και σε ΔΒΜ. Ειδικότερα, θα πρέπει να ‘υλοποιηθεί’ η υποχρέωση που 

προβλέπει η Πολιτεία για την εκπαίδευση και κατάρτιση χρηστών του Δημοσίου και 

ν’αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά  χαμηλές αμοιβές και η διαφοροποιημένη κατάρτιση 

μεταφραστών-διερμηνέων, ανάλογα πάντα με τη σπανιότητα των υποστηριζόμενων 

γλωσσών ‘θεσπίζοντας’ και σχετικές εξετάσεις.  

            Προσωπική άποψη του γράφοντα είναι ότι, για να γίνουν όλα τα παραπάνω, 

χρειάζεται μία ‘ριζική μεταρρύθμιση’ του μεταφραστικού χώρου καθώς και ένα νέο 

νομοθετικό πλαίσιο (ο ν.3712/2008 δεν εφαρμόστηκε ποτέ), ώστε να προβλεφθεί η 

υποχρέωση της αναθεώρησης, ελέγχου ποιότητας των μεταφράσεων και η κατάθεση 

μεταφρασμένων κειμένων σε κοινές ηλ/νικές μνήμες, προκειμένου να εξορθολογιστεί 

η ‘παραγωγή’ μεταφράσεων του δημοσίου. Παράλληλα, θα πρέπει ν’ αναδιοργανωθεί 

η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η επιλογή 

των καταλληλότερων μεταφραστών και διερμηνέων για την κάλυψη των αναγκών 

του δημοσίου. Οι αρχικές εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν ν’ ανατεθούν σε δημόσιο 

‘φορέα’ (μέσω αναδιάρθρωσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή  

μέσω της κατάλληλης ‘ενίσχυσης’ του ΑΣΕΠ). 

           Σ’ όλα τα ανωτέρω, το ελληνικό κράτος μπορεί ν’ αξιοποιήσει τη βοήθεια της 

Ε.Ε που διαθέτει τη μεγαλύτερη μεταφραστική υπηρεσία ανά την υφήλιο και την 

απαραίτητη τεχνογνωσία έχοντας αναπτύξει ‘συστήματα’ διαχείρισης μεταφράσεων, 

μεταφραστικές ‘μνήμες’, σύστημα μηχανικής μετάφρασης κ.ά. Η Ε.Ε διαθέτει και 

σχετικά προγράμματα, απ’ όπου εξοικονομούνται πόροι προκειμένου να ‘υλοποιηθεί’ 

η σχετική μεταρρύθμιση και, γι’ αυτό, απαιτείται ο συντονισμός των συναρμόδιων 

υπουργείων(Εξωτερικών,Δικαιοσύνης,ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης).Θέμα πολιτικό! 

Σημαντικός είναι και ο ‘ρόλος’ των Παν/μίων -ημεδαπών και αλλοδαπών- για 

τη συνεχή επιμόρφωση των μεταφραστών με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση 

μεταφραστών-διερμηνέων ‘σπάνιων γλωσσών’ για τους πρόσφυγες και μετανάστες. 

Επιπλέον, οι διάφοροι σύλλογοι μεταφραστών-διερμηνέων θα πρέπει να καταρτίσουν 

προγράμματα πρακτικής άσκησης για σπουδαστές και καθοδήγησης (‘mentoring’) 

για νέους, προβάλλοντας ‘κώδικες συμπεριφοράς/δεοντολογίας’ στοχεύοντας στην 

ενίσχυση του κύρους του επαγγέλματος. Τέλος, η Πολιτεία δέον να καταρτίσει ένα 

ενιαίο εθνικό μητρώο διαπιστωμένων διερμηνέων. 
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 Συζήτηση 

Σ’ αυτή την ενότητα, επιχειρείται μία παράλληλη σύγκριση με άλλες παρεμφερείς 

έρευνες που διεξήχθηκαν εντός/εκτός Ελλάδας (Ισπανία, Βελιγράδι) για τις ίδιες και 

για άλλες ομάδες πληθυσμού, στα ίδια ερευνητικά ερωτήματα με τους μεταφραστές. 

Έτσι,στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη γνώμη/άποψή τους για τα επιμορφωτικά 

προγράμματα για μεταφραστές, τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας συμφωνούν 

με τα αντίστοιχα των ισπανικών Πανεπιστημίων, ενώ στο ποσοστό συμμετοχής τους, 

διαφωνούν (‘αποκλίνουν’) με την έρευνα στα ισπανικά Πανεπιστήμια το ποσοστό ν’ 

ανέρχεται σε 68% -2/3-, έναντι 25% της παρούσης έρευνας και να έτυχαν κάποιας 

επιμόρφωσης (το αντίστοιχο ποσοστό για την οργάνωση είναι 20%).  

-Σε ανάλογα ευρήματα της συμβολής της επιμόρφωσης-κατάρτισης-εκπαίδευσης 

συγκλίνουν και οι έρευνες του ΟΕΠΕΚ (2007) για την ανίχνευση των επιμορφωτικών 

αναγκών της Τεχνικής Εκπαίδευσης, του Αναστασιάδη και Καρβούνη (2008) για την 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ελληνόγλωσσης διασποράς, σύμφωνα με την οποία 

το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος υποστηρίζει ότι η συνεχής επιμόρφωση 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επαγγελματική επάρκεια, και των Τζαβάρα 

και Βεργίδη (2005) για τις απόψεις των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα: ‘ΜΕΛΙΝΑ: 

Εκπαίδευση/Πολιτισμός’ (για το ίδιο ερώτημα). Στο ‘ασφαλές’ αυτό συμπέρασμα 

συγκλίνουν και τα συμπεράσματα του πάρα πολύ πρόσφατου 15ου Διεθνούς Συνεδρίου 

Μεταφραστών επιστημονικών και τεχνικών κειμένων στο Βελιγράδι (5-6/10/18) το 

οποίο έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία ενός Πανευρωπα’ι’κού Συστήματος Δια Βίου 

Κατάρτισης για μεταφραστές και διερμηνείς από τη F.I.T με συγκεκριμένη οργάνωση 

και έμφαση στις ικανότητες της ‘πρώτης επαγγελματικής επιβίωσης’, αλλά και τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα της έρευνας του D. Kiraly (2000, N.Y), σύμφωνα με την 

οποία, εκτός από τις γνώσεις, απαιτείται και επιμόρφωση (‘Learning is not enough), 

ενώ η έρευνα της Dorothy Kelly (2005) συμπληρώνει ότι επιμόρφωση χρειάζεται όχι 

μόνο για επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά και για εκπαιδευτές των μεταφραστών! 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι άλλα ‘πορίσματα’ άλλων ερευνών για το ίδιο ερευνητικό 

ερώτημα‘απoκλίνουν’ από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας π.χ. η έρευνα του 

Πατούνα (2005) έδειξε ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες διαφοροποιούνται όχι μόνο με 

τον κλάδο/ειδικότητα,αλλά και με το Πανεπιστήμιο της αποφοίτησης (διαφοροποίηση 

αναγκών ανάλογα με την ειδικότητα προέκυψε και από έρευνα του ΟΕΠΕΚ, 2008).  

-Σχετικά με τη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανάλογα με το φύλο, τα αποτελέσματα 

της παρούσης έρευνας ‘συγκλίνουν’ μ’ αυτά της αντίστοιχης στα ισπανικά Παν/μια, 

όπου πλειοψηφούν οι γυναίκες (παρακολουθούν περισσότερο απ’ ό,τι οι άντρες)..  

 -Η ‘βαρύτητα’ η οποία δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σύμφωνα με τ’ 

αποτελέσματα της παρούσης έρευνας, προκύπτει επίσης και από σχετική έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008), που διαπίστωσε ότι οι προηγμένες μαθησιακές 

τεχνολογίες ‘σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης’, υπό προϋποθέσεις, προσφέρουν 

σημαντικές δυνατότητες για το σχεδιασμό και την ‘υλοποίηση’ των προγραμμάτων 
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επιμόρφωσης. Ομοια, οι Ξωχέλλης/Παπαναούμ (2000) συμφωνούν (συγκλίνουν) ότι η 

κυρίαρχη ρητή επιμορφωτική ανάγκη για επιμόρφωση είναι οι νέες τεχνολογίες! 

  -Στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, οι μεταφραστές 

έρχονται σε αντίθεση (‘απόκλιση’) με συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα στα 

ισπανικά Πανεπιστήμια, που κατέχουν όχι απλά ένα δίπλωμα Α.Ε.Ι., αλλά ειδικά στη 

μετάφραση ή διερμηνεία (ποσοστό 60% - το αντίστοιχο για τους έλληνες είναι 50% -)  

σε συνδυασμό με 1 τουλάχιστο χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας στη μετάφραση ή τη 

διερμηνεία (ποσοστό 80% - εδώ υπερτερούν οι Έλληνες). Η τελευταία αυτή έρευνα  

‘πηγαίνει’ παραπέρα διακρίνοντας τις επιμορφωτικές ανάγκες σε ι) μεθοδολογίας, ιι) 

επίβλεψης ιιι) ‘προοπτικών’ για το μέλλον (εξεύρεσης εργασίας), ιv) εκπαίδευσης για 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων, v) περαιτέρω εκπαίδευσης ευρωπα’ι’κού ‘επιπέδου’. 

 

 

 

 

 

 

     Προτάσεις   

          ‘Κλείνοντας’ αυτό το σημαντικό κεφάλαιο που αφορά τα συμπεράσματα της όλης 

μελέτης, ας σημειωθεί ότι οι μεταφραστές αναφέρουν προβλήματα και δυσκολίες που 

δεν επιλύονται με την επιμόρφωση, όπως οι ελλείψεις προγραμμάτων επιμόρφωσης 

σε πρακτικές γνώσεις.Έτσι διαμορφώνονται προτάσεις ως απόρροια προβληματισμού. 

Για παράδειγμα, η εφαρμογή της λεγόμενης “επιμόρφωσης εξ αποστάσεως” 

(“e-learning”) με χρήση ψηφιακού ‘υλικού’ από το Internet (Διαδίκτυο), όπου όλοι οι 

επιμορφούμενοι  έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω Διαδικτύου με ασύγχρονο 

τρόπο στο ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό που διαρθρώνεται σε ενότητες και αυτόνομα 

μαθήματα, απ’ όπου ο επιμορφούμενος μεταφραστής μπορεί, ανάλογα με το ‘ρυθμό’ 

της προόδου και τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες46 του, να επιλέγει ό,τι τον 

ενδιαφέρει. Μετά το πέρας του μαθήματος, υπάρχει δυνατότητα ‘αυτο-εξέτασης' στο 

αντικείμενό του μαθήματος, έτσι ώστε ο επιμορφούμενος μεταφραστής/διερμηνέας 

να ελέγξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε από την παρακολούθηση του 

προγράμματος σε χώρο και χρόνο που επιλέγει ο ίδιος και να εξασκηθεί σ’ αυτές47. 

Παράλληλα, υποστηρίζεται και ‘forum’ με τη  συμμετοχή των επιμορφούμενων και 

των επιμορφωτών48, όπου μπορούν να τεθούν ερωτήσεις, να δοθούν απαντήσεις σε 

θέματα επιμορφωτικά, τεχνικά και μεθοδολογίας. 

                                                 
46 Θυμίζει “κονστρουκτιβιστική μέθοδο διδασκαλίας”! 
47 Ο ‘βαθμός απορρόφησης’ των νέων εννοιών είναι καλύτερος. 
48 Δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας! 
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Η  έννοια της επιμόρφωσης αποτελεί μία έννοια η οποία ερμηνεύεται,’κατά το 

δοκούν’σε σχέση με τα υπάρχοντα προγράμματα επιμόρφωσης μεταφραστών, απαιτεί 

δε τη διερεύνηση και άλλων ‘παραμέτρων’ όπως εκπαιδευτικές, οργανωτικές, και, 

απαιτούνται, εκτός από ποιοτικές, και ποσοτικές έρευνες (πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.) 

δηλ. επέκταση έρευνας! Στο ερώτημα ‘αν ένας ερευνητής πρέπει να χρησιμοποιήσει 

μόνο ποιοτικές ή μόνο ποσοτικές μεθόδους’, η απάντηση είναι ότι η σύγχρονη ‘τάση’ 

υποδεικνύει τη συνδυασμένη χρήση μεθόδων. Κατά Cohen/Manion (1997, σ. 231): 

«Η χρήση δύο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής στοιχείων αποδίδει καλύτερα». 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητο ο ερευνητής ν’ ‘αντλήσει’ τα δεδομένα με τη χρήση 

‘εργαλείων’ όπως το ερωτηματολόγιο/συνέντευξη/παρατήρηση, αλλά και από βιβλία/ 

άρθρα (βιβλιογραφική ανασκόπηση). Ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω! 

    Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της παρούσης εμπειρικής έρευνας είναι ότι 

οι μεταφραστές/διερμηνείς χρειάζονται επιμορφωτική ‘υποστήριξη’ σε θέματα που 

είτε ελάχιστα είτε καθόλου δεν έχουν διδαχτεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 

αποδεικνύονται όμως ιδιαίτερα σημαντικά για το έργο τους, όπως προκύπτει από τη 

βιωματική τους εμπειρία. Σχετικά με τα διάφορα κίνητρα συμμετοχής, με βάση τα 

αποτελέσματα, η πλειοψηφία, με μικρές διαφοροποιήσεις, θεωρούν βασικότερη την 

πιστοποίηση, ενώ ακολουθεί η μοριοδότηση.  

Όσον αφορά το ζήτημα της ποιότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων για 

τους μεταφραστές, σύμφωνα πάνταμε τα πορίσματα της μελέτης, αυτό ‘συνδέεται’ 

με τις ‘υποδομές’(αναγκαία η βελτίωση του φυσικού-κτιριακού ‘περιβάλλοντος’), το 

ανθρώπινο δυναμικό (απαραίτητη η επάρκεια και η καταλληλότητα των προσώπων 

και των μεθόδων διδασκαλίας), τα εκπαιδευτικά προγράμματα (το είδος και το 

περιεχόμενο πρέπει να σχετίζεται με τα κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

κάθε περιοχής και τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών), την ύπαρξη ή απουσία 

συστημάτων πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της ΔΒΜ(κρίνεται 

απαραίτητη η λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής 

Επάρκειας» που προβλέπεται από το ν.3191/2003 για το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης με Απασχόληση όπως και η αναγνώριση 

τίτλων που χορηγούνται από προγράμματα ΔΒΜ ή εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 

διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο ή/και αλλού). 
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          -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- (Ερωτηματολόγιο έρευνας, Συνεντεύξεις) 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΕΡΕΥΝΑΣ) 

 

Αγαπητές κυρίες /οι, 

            Σκοπός της εμπειρικής αυτής έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 
αναγκών των επαγγελματιών μεταφραστών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δικές τους 
εκτιμήσεις. Πιστεύουμε ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί θα 
συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε 
επαγγελματίες μεταφραστές στο ‘πλαίσιο’ της διερεύνησης των επιμορφωτικών τους 
αναγκών και προτεραιοτήτων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα θεωρείται απολύτως 
αναγκαία, προκειμένου να συμβάλετε στο σχεδιασμό και ‘υλοποίηση’ μελλοντικών 
δράσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες 
σας.Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Σας παρακαλούμε, αν θέλετε, να απαντήσετε 
στις ακόλουθες ερωτήσεις, εκφράζοντας τις απόψεις σας σύμφωνα με την εμπειρία 
σας.Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας το αντίστοιχο τετράγωνο. Σας 
ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Σας παρακαλούμε απαντείστε ειλικρινά. 

 

 

 

Α. Δημογραφικά “στοιχεία” 

1. Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα   

2. Ηλικία: ……… 

3. Τόπος κατοικίας: Νομός……  Πόλη……  

4. Τόπος εργασίας:…………….. 

5. Μορφωτικό ‘επίπεδο’ (ανώτερος τίτλος): 

   -Απολυτήριο Λυκείου   

   -Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ   

   -Κάτοχος ‘Master’   

   -Κάτοχος ‘Doktora’   
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Β. Ερωτήσεις 

1. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές σας ανάγκες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας; 

α. 

β. 

γ. 

δ. 

ε. 

στ. 

 

2. Ποια η ‘πηγή’ ενημέρωσής σας για τα επιμορφωτικά προγράμματα; 

Δεν έχω καμία ενημέρωση                      Ενημερώθηκα από …   

 

3. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο ενημερωτικό πρόγραμμα; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

4. Αν ναι, ωφεληθήκατε; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

5. Ποια η γνώμη σας για τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα μεταφραστών; 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Π. Κακή Κακή Σχ. Μέτρια Μέτρια  Α. Καλή Καλή Π. Καλή Άριστη  

        

6. Σκοπεύετε να συμμετάσχετε μελλοντικά σε προγράμματα επιμόρφωσης; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

7. Ποιες θεματικές ενότητες πιστεύετε ότι πρέπει ν’ αποτελέσουν 1η προτεραιότητα; 

α. 

β. 

γ. 

8. Ποια μέθοδος επιμόρφωσης πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη; 

      -Σεμινάριο    

      -Διάλεξη  

      -‘e-learning’   
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Τρόπος 

9. Αν θέλατε να μάθετε κάτι καινούργιο πέρα από αυτά που ξέρετε, ποιον από τους 

  παρακάτω τρόπους θα επιλέγατε; (επιλέξτε ‘βαθμό’ αντιπροσώπευσης) 

 

10. Ποιες δυσκολίες σας εμποδίζουν στην παρακολούθηση των προγραμμάτων; 

α. Ηλικία  

β. Έλλειψη χρόνου 

γ. Οικογενειακές υποχρεώσεις 

δ. Έλλειψη ενδιαφέροντος  

ε. Έλλειψη αυτοπεποίθησης 

στ. Φόβος εξετάσεων  

ζ. Έλλειψη κατάλληλου προγράμματος 

η. Απόσταση 

θ. Κόστος 

ι. Έλλειψη ενημέρωσης   

 

11. Συνδυάζεται η τυχόν ενασχόληση σε τέτοιο πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις σας; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

12. Υπάρχει κάποια ερώτηση που παραλείφθηκε; Αν ναι, ποια; 

  ΝΑΙ                              ΟΧΙ  

 Ερώτηση:……………………… 

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

 

1 2 3 4 5 6                 Βαθμός 

      

α. Μελέτη        

β. Διαδίκτυο       

γ. Τάξη        
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (Ladies first!) 

         - Μεταφράστρια Μ1 (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ) 

    Η μεταφράστρια είναι ηλικίας περίπου 50 ετών και εξασκεί το επάγγελμα από 

νεαρή ηλικία, είναι δε ταυτόχρονα και διερμηνέας, παράλληλα με τα παν/κά της 

καθήκοντα. Οι συνειδητές-ρητές επιμορφωτικές της ανάγκες είναι σε επίπεδο 

γνώσεων, η γνώση τελευταίων εξελίξεων στο γνωστικό της αντικείμενο, σε ‘επίπεδο’ 

ικανοτήτων, η απόκτηση ικανότητας αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταφράσεων 

με δυσκολίες μέσω σεμιναρίων και σε στάσεων, η ‘καλλιέργεια’ της έφεσης που έχει. 

Η ενημέρωσή της για τα υπάρχοντα επιμορφωτικά προγράμματα μεταφραστών 

γίνεται μέσω του Διαδικτύου και των ‘newsletters’, δεν έχει όμως παρακολουθήσει 

κανένα, καθώς πιστεύει ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές ανάγκες 

μεταφραστών (‘βαθμός’ 2, κακή γνώμη)49. Επίσης, πιστεύει ότι οι διάφορες ενότητες 

της εξειδικευμένης μετάφρασης π.χ. της λογοτεχνικής μετάφρασης και των διαφόρων 

μεταφραστικών ‘εργαλείων’ πρέπει ν’ αποτελέσουν τις πρώτιστες θεματικές ενότητες 

ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Τέλος, στη μεταφραστική αλλά και διερμηνείας 

καθημερινότητα, αντιμετωπίζει δυσκολίες με ζητήματα ορολογίας, ενώ τη συνδυάζει 

με οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι της άποψης ότι 

μία σωστή επιμόρφωση είναι πρωτίστως απαραίτητη! H συνέντευξη έγινε δια-ζώσης. 

 

        - Μεταφράστρια Μ2 ( Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΤΞΓΜΔ Ιονίου Παν/μίου)  

 Είναι έγγαμη με τέκνο. Έχει εκτενή επαγγελματική εμπειρία ως μεταφ/στρια, 

έχοντας εργαστεί ως επαγγελματίας μεταφράστρια, επιμελήτρια και υποτιτλίστρια, 

και ως υπεύθυνη της διαχείρισης του μεταφραστικού έργου. Αναφέρει ότι οι διάφορες 

επιμορφωτικές της ανάγκες είναι πολλές, κυρίως στις νέες ‘τάσεις’ της τεχνολογίας 

(‘τεχνολογία/μετάφραση’, ‘ψηφιακό μάρκετινγκ’/μετάφραση, ‘Growth hacking’). Δεν 

έχει παρακολουθήσει ποτέ κανένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για μεταφραστές ούτε 

έχει ενημερωθεί από πουθενά. Προτιμά ως καλύτερη μέθοδο επιμόρφωσης τη ‘δια-

ζώσης’.Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο καθημερινό μεταφραστικό της έργο είναι 

υποδομές, υπερβολική ‘πίεση’, πολύωρη εργασία. Αν και δύσκολα, προσπαθεί, στην 

πράξη, να ‘συνδυάσει’ την εργασία της με τις καθημερινές της υποχρεώσεις. Πιστεύει 

ότι απαιτείται διαρκής επιμόρφωση. Η συνέντευξη έγινε ‘ηλεκτρονικά’. 

                                                 
49 Στην ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου  
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   - Μεταφράστρια Μ3 ( Μεταφράστρια-διερμηνέας στη Δ.Ε.Θ.) 

  Η μεταφράστρια είναι ηλικίας περίπου 50 ετών, συμφοιτήτρια της πρώτης, ενώ 

ταυτόχρονα ασκεί και τη διερμηνεία στη ΔΕΘ εδώ και χρόνια. Οι επιμορφωτικές της 

ανάγκες ‘εστιάζονται’, σε ‘επίπεδο’ γνώσεων, στη γνώση των σύγχρονων εξελίξεων 

και εφαρμογών, στην ανάγκη εξειδίκευσης σε νομικούς, ιατρικούς, τεχνικούς όρους 

τόσο στη μετάφραση όσο και στη διερμηνεία – προφορική μετάφραση – , στη γνώση 

των διαφόρων μεταφραστικών ‘εργαλείων’ που τη διευκολύνουν στην εργασία της· 

σε ‘επίπεδο’ ικανοτήτων, στη βελτίωση της μεταφραστικής ικανότητας γενικά μέσω 

της ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων με συναδέλφους. Δεν έχει ενημερωθεί ποτέ για 

τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα μεταφραστών που υφίστανται στην πράξη 

(‘ελλιπής’ ενημέρωση) ούτε έχει παρακολουθήσει ποτέ κανένα! Άρα, δεν έχει καμία 

γνώμη! Υποστηρίζει ότι θέματα ορολογίας και σεμινάρια μικρής διάρκειας ανά τακτά 

διαστήματα πρέπει ν’ αποτελέσουν ‘αντικείμενο’ επιμόρφωσης και ότι η καλύτερη 

μέθοδος της επιμόρφωσης είναι τα ‘σεμινάρια’. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο 

καθημερινό μεταφραστικό της έργο αφορούν τις ‘στενές’ προθεσμίες παράδοσης 

μεταφράσεων, μειωμένες αμοιβές λόγω ύφεσης και το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται, 

στην ουσία, η ποιότητα του μεταφραστικού έργου. Η ενασχόλησή της με μετάφραση 

και διερμηνεία συνδυάζεται, εν γένει, με τις άλλες υποχρεώσεις της (οικογενειακές), 

αν και  τις παραμελεί. Τέλος, στην ‘ανοιχτή ερώτηση’: ‘τι παραλείφθηκε’, απάντησε 

ότι επείγει η σωστή ‘προβολή’ του επαγγέλματος του μεταφραστή από τα Μ.Μ.Ε. 

(τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, Διαδίκτυο), διότι αυτό είναι γενικά ‘άγνωστο’ 

στο ευρύ κοινό, το οποίο δεν ξέρει τι κάνει ο μεταφραστής και τι ο διερμηνέας, όπως 

επίσης και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας αλλά και η αναγνώρισή του από το 

κράτος50. Η συνέντευξη έγινε ‘δια-ζώσης’. 

 

      - Μεταφράστρια Μ4 (Μεταφράστρια-Διερμηνέας,’free-lancer’, μέλος AIIC51)   

Η μεταφράστρια είναι μία γυναίκα 50 περίπου ετών, μητέρα μικρού κοριτσιού, η 

οποία ασκεί το επάγγελμα της μεταφράστριας από το 1987 επίσημα- έτος εισαγωγής 

της στο Ιόνιο Παν/μιο (Corfu) -, του οποίου είναι αριστούχος απόφοιτος με βαθμό 9, 

ενώ με τη διερμηνεία συνεδρίων ασχολήθηκε μετά ακολουθώντας μία εκπαίδευση με 

‘καμπίνες διερμηνείας’. Η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά και διήρκεσε μισή ώρα.  

                                                 
50 Δημιουργία ενός “μητρώου επιτελικών στελεχών μεταφραστών” από τη δημόσια διοίκηση 
51 Association Internationale d’ Interprètes de Conferences. 
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 Οι επιμορφωτικές της ανάγκες σχετίζονται στη γνώση περισσοτέρων γλωσσών, 

π.χ. ισπανική, ιταλική, σε θέματα ορολογίας και εύρεσης αξιόπιστων λεξικών που δεν 

αποκλίνουν σε ζητήματα ερμηνείας λέξεων. Δεν έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό 

πρόγραμμα για μεταφραστές, ενώ είναι ‘επιφυλακτική’ γι’ αυτά52. Η ορολογία και ο 

πολιτισμός (‘κουλτούρα’) αποτελούν θεματικές ενότητες ύψιστης προτεραιότητας για 

ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, ενώ η μέθοδος της επιμόρφωσης που θα διάλεγε η ίδια 

είναι το Διαδίκτυο53. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι οι προθεσμίες παράδοσης 

και οι πληρωμές, ενώ η γνώμη της για τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι ότι αυτά 

πρέπει να γίνονται υπό κρατική ‘αιγίδα’, για ν’ αποφευχθεί το κόστος επιμορφωσης.  

 
 
 

           - Μεταφράστρια Μ5 (Δημόσιος ‘τομέας’) 

Εργάζεται ως μεταφράστρια/διερμηνέας- έχει ΜΑ στη διερμηνεία συνεδρίων 

από το ΑΠΘ- στο Δημόσιο με ‘απόσπαση’ σε ανεξάρτητη αρχή εποπτευόμενη από το 

υπουργείο παιδείας που πιστοποιεί τα Πανεπιστήμια. Είναι απόφοιτος του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. 

Οι επιμορφωτικές της ανάγκες ‘επικεντρώνονται’ στην απόκτηση δεξιοτήτων όσον 

αφορά το ‘business networking’, στη γραμματική, στο συντακτικό, στην πρακτική της 

διερμηνείας με ανάλογα βοηθήματα, στην τεχνική αναζήτησης γλωσσικών ‘πόρων’, 

στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Η ενημέρωσή της γίνεται μέσω των ‘newletters’, 

αλλά δεν έχει ποτέ παρακολουθήσει κανένα απολύτως επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Όσον αφορά τις θεματικές ενότητες που θεωρεί πρώτιστης σημασίας, αυτές είναι για 

μεν τη διερμηνεία, η διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία, για δε τη μετάφραση, οι 

εξειδικευμένες τεχνικές όπως η μετάφραση, η επιμέλεια, η διόρθωση ψηφιακού και 

σελιδοποιημένου κειμένου, η ‘τοπική προσαρμογή’ (‘Localization’), ‘Επάγγελμα: 

Μεταφραστής’ κ.ά. Θεωρεί ως καλύτερες μεθόδους επιμόρφωσης το ‘σεμινάριο’, τα 

'Webinar’, τη διάλεξη, την ‘εξ αποστάσεως εκπαίδευση’, τόσο για τη μετάφραση όσο 

και διερμηνεία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο επάγγελμά της είναι: η ορολογία, 

προθεσμίες παράδοσης και η αναγνώριση του επαγέλματος σε συνδυασμό με την εν 

γένει ύποβάθμισή’ του. Τέλος, καταφέρνει και συνδυάζει, στην πράξη, το επάγγελμα 

του μεταφραστή/διερμηνέα με τις διάφορες οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις της, 

ενώ είναι ‘υπέρ’ της πιστοποίησής του. Η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά από Αθήνα. 

                                                 
52Βαθμός αντιπροσώπευσης 6 (ερωτηματολόγιο έρευνας στην ερώτηση 9). 
53 Βαθμός 5, μέτρια (ερωτηματολόγιο, ερώτηση 9). 
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- Μεταφράστρια Μ6 (Κύπρια) 

Η μεταφράστρια αυτή έχει έδρα τη Λευκωσία και είναι κυπριακής καταγωγής- 

η έρευνα συμπεριλαμβάνει και Κύπρο-,απ’ όπου έτυχε σχετικής υποτροφίας.Τυγχάνει 

επίσης και συμφοιτήτριά μου στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., απ’ όπου αποφοίτησε αμέσως. Είναι 

ελεύθερη, ηλικίας 37 ετών. Η ίδια δηλώνει αυτάρκης και ότι δεν έχει καμία απολύτως 

επιμορφωτική ανάγκη ούτε έχει ποτέ παρακολουθήσει ούτε ενημερωθεί για κανένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Θεματική ενότητα πρώτιστης προτεραιότητας αποτελεί, 

κατά τη γνώμη της, η ορολογία, ενώ προτιμά τα ‘Webinar’ ως καλύτερη μέθοδο. 

Στην καθημερινή πραγματικότητα αντιμετωπίζει δυσκολίες όσο αναφορά τα ωράρια 

εργασίας, τα οποία αποτελούν και την αιτία που δύσκολα κατορθώνει να ‘συνδυάσει’ 

το επάγγελμα του μεταφραστή με τις διάφορες υποχρεώσεις της. Η συνέντευξη έγινε 

ηλεκτρονικά. 

 

            - Μεταφράστρια Μ7 (Ιδιοκτήτρια Μεταφραστικού κέντρου στην Κατερίνη) 

Η μεταφράστρια έχει έδρα της την Κατερίνη, όπου και διατηρεί μεταφραστικό 

κέντρο και είναι ποντιακής καταγωγής. Είναι και αυτή απόφοιτη του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ με 

έτος εισαγωγής 2001, 36 ετών, έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. Οι επιμορφωτικές της 

ανάγκες έχουν να κάνουν μ’ ό,τι ‘καλύπτει’ την αγορά εργασίας του ‘κλάδου’ των 

μεταφραστών, κυρίως στην επαρχία, όπου δραστηριοποιείται. Σχετικά με τα διάφορα 

επιμορφωτικά προγράμματα για μεταφραστές, πιστεύει ότι αυτά είναι γενικά πολύ 

χρήσιμα, όταν μάλιστα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματία 

μεταφραστή. Ενημερώνεται γι’ αυτά μέσω της ΠΕΕΜΠΙΠ, έχει δε παρακολουθήσει 

κάποια και ωφελήθηκε! Θεωρεί ότι θεματική ενότητα πρώτιστης προτεραιότητας 

αποτελούν τα ‘μεταφραστικά εργαλεία’, ενώ καλύτερη μέθοδος παρακολούθησης 

είναι τα ‘Webinar’, καθώς είναι μία πολύ καλή και βολική μέθοδος. Οι καθημερινές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο μεταφραστικό της έργο είναι η άγνοια των πελατών 

για τι είναι ΄μεταφραστής’, με αποτέλεσμα πολλοί ν’ απευθύνονται σε δικηγόρους για 

μεταφράσεις, όπως επίσης και η άγνοια των δημοσίων υπαλλήλων για το επάγγελμα 

σε ‘συνδυασμό’ με την άρνηση των δημόσιων υπηρεσιών να δεχτούν τις μεταφράσεις 

των ελεύθερων επαγγελματιών (ιδιωτικού ‘τομέα’). Η συνέντευξη έγινε ηλεκτρονικά. 

 

            - Μεταφράστρια Μ8 (Ιδιοκτήτρια μεταφραστικού γραφείου στη Θεσ/νίκη) 

   Η μεταφράστρια έχει έδρα της τη Θεσ/νίκη και ασχολείται επαγγελματικά με 

τη μετάφραση, ηλικίας 37 ετών και άγαμη. Χρειάζεται επιμόρφωση στον ‘τομέα’ του 
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‘post editing’, που θεωρεί ότι αποτελεί το ΄μέλλον’ της μετάφρασης. Κατά τη γνώμη 

της, τα υπάρχοντα επιμορφωτικά προγράμματα είναι ελάχιστα, κυρίως στη Αθήνα, 

ενημερώνεται δε γι’ αυτά μέσω του Διαδικτύου (Internet). Έχει παρακολουθήσει πριν 

χρόνια στην Αθήνα το σεμινάριο ‘SDL TRADOS 2011’ και ωφελήθηκε, γιατί έγινε 

ανταγωνιστική έχοντας ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δυσκολεύεται με την επικύρωση 

εγγράφων που απευθύνονται σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δε δέχονται 

μεταφράσεις από ελεύθερους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα και έτσι ‘ανεβαίνει’ 

το κόστος για τον πελάτη, οι δε επαγγελματίες  μεταφραστές  ‘βγάζουν’ μία άσχημη 

εικόνα προς τα έξω, καθώς δεν έχουν δυνατότητα επικύρωσης  εγγράφων. Συνδυάζει 

το επάγγελμα με τις καθημερινές της υποχρεώσεις. Η συνέντευξη έγινε ηλεκτρονικά.  

 

 

- Μεταφράστρια Μ9 (Απόφοιτη Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) 

Είναι άγαμη, 26 ετών και άρθρο της έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της 

ΠΕΕΜΠΙΠ. Οι επιμορφωτικές της ανάγκες, λόγω ηλικίας, περιορίζονται στην καλή 

γνώση της μητρικής και των δύο άλλων ξ. γλωσσών εργασίας (Αγλλικά, Γερμανικά). 

Η γνώμη της για τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα είναι ότι αυτά είναι πολλά 

και ποικίλλουν, αλλά είναι χρήσιμα για όποιον θέλει να μάθει σ’ έναν ‘τομέα’ ή να 

‘εξειδικευτεί’ και, μακροπρόθεσμα, ‘προσθέτουν’ στην εμπειρία και στο ‘κύρος’ ενός 

επαγγελματία μεταφραστή. Ενημερώνεται μέσω Διαδικτύου και ‘μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης’. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμέλειας/διόρθωσης κειμένου και 

εφόσον η θεωρία που διδάσκεται, εφαρμόζεται και στην πράξη μετά τα μαθήματα, 

τότε βοηθούν (στη δική της περίπτωση, βοήθησαν).Σχετικά με τις θεματικές ενότητες 

πρώτιστης προτεραιότητας, αυτό εξαρτάται από τις επιμορφωτικές ανάγκες του κάθε 

μεταφραστή και τον τομέα που εκείνος επιλέγει¨ στη μετάφραση, θα μπορούσε νάναι 

τα μεταφραστικά ‘εργαλεία’ ή οικονομική/τεχνική/νομική μετάφραση.  

Η καλύτερη μέθοδος επιμόρφωσης εξαρτάται από το ‘πως’ μαθαίνει καλύτερα 

ο μεταφραστής (διά-ζώσης, διαδίκτυο). Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 

είναι η διαχείριση χρόνου και μεγάλων ‘πρότζεκτ’, αν αυτά ‘συμπίπτουν’ από θέμα 

ημερομηνίας.Πιστεύει ότι η επιμόρφωση είναι απαραίτητη και πρέπει να συνδυάζεται 

με τις άλλες υποχρεώσεις, αναφέροντας στην ‘ανοιχτή ερώτηση’: «Μία άλλη ερώτηση 

είναι πόσοι μεταφραστές επιδιώκουν πράγματι την επιμόρφωση, πόσο αυξάνεται η 

ανταγωνιστικότητά τους με δεδομένη την κρίση στην Ελλάδα, πόσο αυτό εκτιμάται από 

τους πελάτες της ελληνικής και ξένης αγοράς’. Η συνέντευξη έλαβε χώρα ηλεκτρονικά. 
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Men also! 

 

          - Μεταφραστής Μ10 (Καθηγητής στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης) 

  Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Παν/μιο Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης 

στο Ινστιτούτο Διερμηνείας στο Universitat des Saarlandes (Dolmetscherinstitut) της 

Γερμανίας και το 1994 εξελέγη επίκουρος καθηγητής στο ΤΞΓΜΔ, όπου εργάζεται 

μέχρι σήμερα ανελλιπώς κατά κύρια και αποκλειστική απασχόληση με το βαθμό του 

καθηγητή της πλήρους απασχόλησης. Έχει διατελέσει κατ' επανάληψη πρόεδρος του 

ΤΞΓΜΔ και μέλος της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κοσμήτορας της 

Σχολής Ιστορίας, Μετάφρασης, Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και τακτικό μέλος 

πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών.  

Με τη μετάφραση ασχολείται συστηματικά από το 1978, εδώ και 40 ακριβώς 

χρόνια, όσα ακριβώς και τα βιβλία (40) που έχει μεταφράσει στα ελληνικά και πάνω 

από 200 μικρότερης έκτασης κείμενα, ενώ έχει εκπονήσει ένα πλήθος μεταφράσεων 

νομικών κειμένων από τα ελληνικά στα γερμανικά και τ’ αγγλικά. Έχει δημοσιεύσει 

σε μορφή βιβλίου πάνω από 60 μεταφράσεις, 3 μυθιστορήματα, 5 ποιητικές συλλογές  

συμμετείχε δε σε πολλά συνέδρια/συμπόσια σχετικά με τη Μετάφραση (εισηγητής). 

Μεταφράζει στα Νέα Ελ. από τα Αρχαία Ελ., τα Λατινικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, 

τα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Αγγλικά, τα Ρωσικά,τα Τσεχικά και μιλάει 5 γλώσσες! 

 Ο μεταφραστής αυτός υπήρξε καθηγητής μου στο Ιόνιο Παν/μιο και είναι 60 

ετών και έγγαμος. Μετά από μεταφραστική εμπειρία 40 ετών (1978-2018) και, λόγω, 

των πολλών ιδιοτήτων που φέρει (πρώην πρόεδρος, νυν κοσμήτορας), δεν έχει καμία 

απολύτως επιμορφωτική ανάγκη, ενώ, για τα επιμορφωτικά προγράμματα πιστεύει 

ότι είναι χρήσιμα για τους νέους που θέλουν να ‘εδραιωθούν’ σε κάποιο επάγγελμα 

(έχει ενημερωθεί γι’ αυτά από φίλο του), αλλά δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ κανένα! 

Ο,τιδήποτε αφορά το λεγόμενο ‘σκληρό πυρήνα’ του επαγγέλματος, πιστεύει ότι 

μπορεί ν’ αποτελέσει ‘αντικείμενο’ πρώτιστης θεματικής επιμόρφωσης, ενώ θεωρεί 

τα ‘σεμινάρια’ ως καλύτερη μέθοδο.Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι βασικά 

οικονομικής ‘φύσης’. Η συνέντευξη έγινε ‘ηλεκτρονικά’. 
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         - Μεταφραστής Μ11 (Καθηγητής Τεχνικής Μετάφρασης στο Ιόνιο Παν/μιο) 

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση επιστημονικών κειμένων από τα γαλλικά. Το 

1997 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο Ιόνιο Παν/μιο στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. με γνωστικό αντικείμενο 

‘Τεχνική Μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά’. Είναι μέλος της Ελληνικής 

Εταιρείας Ορολογίας (1995) και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας (2015). 

Ο μεταφραστής αυτός υπήρξε, και αυτός, καθηγητής μου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι 

επιμορφωτικές του ανάγκες αφορούν τις ‘ψηφιακές/νέες τεχνολογίες πληροφορικής’. 

Για τα επιμορφωτικά προγράμματα της μετάφρασης είναι ενήμερος, αλλά δεν έχει 

παρακολουθήσει κανένα, πιστεύει όμως ότι αυτά προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση.  

Θεματικές ενότητες πρώτιστης προτεραιότητας ως αντικείμενο επιμόρφωσης, θεωρεί 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη μεθοδολογία της μετάφρασης, ενώ ως μέθοδο 

καλύτερης επιμόρφωσης θεωρεί το ‘σεμινάριο’, που είναι ‘πρόσφορο’ και αξιόπιστο. 

Όσον αφορά τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι η έλλειψη υλικοτεχνικών 

‘υποδομών’. Η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά και διήρκεσε 20 λεπτά. 

 

           - Μεταφραστής Μ12 (Μεταφραστής/διερμηνέας με έδρα την Αθήνα) 

 Ο μεταφραστής είναι απόφοιτος ΤΞΓΜΔ, όπου εισήχθη μεταξύ των πρώτων 

(6ος) συγκεντρώνοντας συνολικά 345/400 μόρια! Υπήρξε πρόεδρος των φοιτητών του 

τμήματος και είναι 44 ετών και άγαμος. Έχει μεταφράσει συνολικά 1,5 εκατομμύριο 

λέξεις! Οι επιμορφωτικές ανάγκες έχουν σχέση με εξειδικευμένα σεμινάρια ‘βραχείας 

διάρκειας’ με αντικείμενο την εμβάθυνση/εμπέδωση των ήδη υφιστάμενων γνώσεων, 

ενώ για τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα στη μετάφραση/διερμηνεία πιστεύει 

ότι μπορούν ν’αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιμα αρκεί ότι η προσφερόμενη γνώση να 

έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες ανάγκες της μετάφρασης/διερμηνείας. Δεν έχει 

ενημερωθεί ποτέ για την ύπαρξη και λειτουργία των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

ούτε έχει παρακολουθήσει κανένα. Οι θεματικές ενότητες πρώτιστης προτεραιότητας, 

κατά τη γνώμη του, που μπορούν ν’ αποτελέσουν ‘αντικείμενο’ επιμόρφωσης είναι η 

Ποινική Δικονομία, οι αρχές Ιατροδικαστικής και η Εφηρμοσμένη Εμβιομηχανική, 

ενώ ως καλύτερη μέθοδο επιμόρφωσης θεωρεί την ‘εξ αποστάσεως εκπαίδευση’ που 

‘κερδίζει έδαφος’ μέσω οπτικο-ακουστικών μέσων και Η/Υ. Οι διάφορες δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του μεταφραστική πραγματικότητα, αναφέρονται 

στην ‘έλλειψη παιδείας’ από μέρους των πελατών κατά τη συνεργασία τους μαζί του. 

Συνδυάζει, υπό όρους το επάγγελμα με τις υποχρεώσεις του και, παραδόξως, πιστεύει 

ότι τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα ΔΕΝ πρέπει να ‘προσφέρονται’ δωρεάν! 
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           - Μεταφραστής Μ13 (Μεταφραστής/Διερμηνέας με έδρα την Αθήνα) 

 Ο μεταφραστής είναι αριστούχος απόφοιτος του ΤΞΓΜΔ (έχει σπουδάσει και 

μετάφραση κ΄ διερμηνεία), είναι 41 έτους και παντρεμένος. Είναι ‘General Manager’ 

στην εταιρεία ‘Linguatech Ltd’ και ‘freelancer’ translator. Πιστεύει ότι υπάρχουν 

πάντα επιμορφωτικές ανάγκες, κυρίως στις νέες τεχνολογίες π.χ. ‘CAT Tools’, αλλά 

και σε ‘αυτο-επιμόρφωση’.Δεν έχει ενημερωθεί ποτέ για επιμορφωτικά προγράμματα 

ούτε έχει παρακολουθήσει ποτέ κανένα! Η χρήση νέων ‘εργαλείων’ στη μετάφραση 

πιστεύει ότι μπορεί ν’ αποτελέσει ‘αντικείμενο’ επιμόρφωσης, ενώ καλύτερη μέθοδο 

επιμόρφωσης θεωρεί τα ‘Webinar’ και ‘on line courses’. Με τις τελευταίες μεθόδους, 

βρίσκει χρόνο για επιμόρφωση συνδυάζοντας το επάγγελμα με τις υποχρεώσεις του.  

 

     - Μεταφραστής Μ14 (Μεταφραστής-Διερμηνέας με μεταφραστικό γραφείο) 

Ο μεταφραστής διατηρεί μεταφραστικό γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με 

25ετή πείρα, ηλικίας 50+, έγγαμος και οι επιμορφωτικές του ανάγκες αφορούν την 

ορολογία των τεχνικών όρων και πληροφορικής54.Ενημερώνεται για τα επιμορφωτικά 

προγράμματα, τα οποία, όμως, σύμφωνα με τη γνώμη του, είναι ‘ελλιπή’ καλύπτοντας 

μερικές ανάγκες, γι’ αυτό, σε σχέση με το κόστος, δεν έχει παρακολουθήσει κανένα. 

Ως θεματικές ενότητες πρώτιστης σημασίας θεωρεί την ορολογία, τα ηλεκτρονικά 

λεξικά,  τα διάφορα μεταφραστικά ‘εργαλεία’ και ως μέθοδο καλύτερης επιμόρφωσης 

την πρακτική άσκηση επί δεδομένων κειμένων. Δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στο 

καθημερινό του έργο, όμως τον απασχολεί πολλές ώρες με αποτέλεσμα να παραμελεί 

την οικογένειά του. Γενικά, τα ‘συνδυάζει’! Στην ανοιχτή ερώτηση: “τι νομίζετε ότι 

παραλείφθηκε”, απάντησε ότι η μετάφραση απαιτεί βαθιά γνώση πολλών γνωστικών 

‘αντικειμένων’. Η  συνέντευξη έλαβε χώρα δια-ζώσης στο γραφείο του στη Θεσ/νίκη. 

    - Μεταφραστής Μ15 (Μεταφραστής-Διερμηνέας με μεταφραστικό γραφείο). 

Ο μεταφραστής διατηρεί μεταφραστικό γραφείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης με 

35ετή πείρα, ηλικίας 65 ετών, έγγαμος. Οι επιμορφωτικές του ανάγκες αναφέρονται 

στη γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών όπως η τουρκική, η ολλανδική. Όχι μόνο 

είναι ενήμερος για τα επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά τα συστήνει ανεπιφύλακτα55  

έχοντας παρακολουθήσει ήδη δύο (ένα ορολογίας στο Lycé e , ένα SDL Trados στην 

Π.Ε.Μ) και ωφελήθηκε! Τυγχάνει τακτικό μέλος της Π.Ε.Μ, απ’ όπου ενημερώνεται. 

                                                 
54 Κάποια γνωστικά ‘πεδία’ της Πληροφορικής που δεν τα γνωρίζει καλά, π.χ. «Βάσεις δεδομένων». 
55 Πολύ καλή γνώμη (Βαθμός 7 στο ερωτηματολόγιο έρευνας, ερώτηση 5). 
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Ως θεματικές ενότητες πρωτίστης ανάγκης για επιμόρφωση θεωρεί τον υποτιτλισμό, 

την εξειδικευμένη ορολογία και τα διάφορα μεταφραστικά ‘εργαλεία’ (μνήμες), ενώ 

ως καλύτερη μέθοδο επιμόρφωσης θεωρεί το ‘σεμινάριο’. Οι διάφορες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει είναι η υψηλή φορολογία (24%) , η συνεννόηση με τους πελάτες και η 

εξεύρεση καλών συνεργατών. Η συνέντευξη έγινε ‘δια-ζώσης’ στο γραφείο του. 

 - Μεταφραστής Μ16 (Μεταφραστής γερμανικής γλώσσας στην περιοχή ‘Βότση’) 

  Ο μεταφραστής αυτός ασχολείται αποκλειστικά με μεταφράσεις από και προς στη 

γερμανική γλώσσα επί σειρά ετών διατηρώντας μεταφραστικό γραφείο, αρνήθηκε να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζοντας απλά το μεταφραστικό ‘τοπίο’ ως 

‘μεταφραστική ζούγκλα’, όπου επικρατεί το φαινόμενο του ‘κανιβαλισμού’, δηλ. ένα 

επάγγελμα δίχως νόμους και κανόνες! Κατά τη γνώμη του, επείγει η ανάγκη θέσπισης 

κανόνων! H συνέντευξη έγινε ‘διαζώσης’ στο γραφείο του στη Θεσ/νίκη. 

 

   (~30.000 λέξεις) 

 

                                                                                                      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 


