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Περίληψη 

Οι συμμετοχικές τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας είναι νέες τεχνικές που 

εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση με σκοπό να διευκολύνουν τους 

εκπαιδευτές να μπορέσουν να μεταδώσουν τη γνώση στους μαθητές. Με τη βοήθεια 

αυτών των τεχνικών οι σπουδαστές γίνονται πιο ενεργητικοί, αναζητούν λύσεις, 

συνεργάζονται μεταξύ τους,  γίνονται πιο κοινωνικοί, αποκτούν δεξιότητες, 

χρησιμοποιούν τις εμπειρίες τους, και συμμετέχουν και οι ίδιοι στην απόκτηση της νέας 

γνώσης. Αυτές οι τεχνικές είναι πολύ χρήσιμες και απαραίτητες να εφαρμόζονται στα 

Δημόσια Ι.Ε.Κ., διότι οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. είναι ενήλικα άτομα με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, στους οποίους πρέπει να τους δοθούν κίνητρα και τα κατάλληλα 

εργαλεία για να μπορέσουν να μαθαίνουν πιο εύκολα. Με την παρούσα έρευνα θέλω να 

μελετήσω αν αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία  από 

τους εκπαιδευτές  των δημοσίων Ι.ΕΚ.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  με ποσοτική μέθοδο, χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο με 57 ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο μοιράστηκε  σε 104 

εκπαιδευτές των δημοσίων ΙΕΚ της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έδειξε ότι οι 

συμμετοχικές  τεχνικές μάθησης συμβάλλουν  θετικά στον τρόπο εκμάθησης των 

σπουδαστών. Οι εκπαιδευτές με τη βοήθεια αυτών των μεθόδων καταφέρνουν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών, διαμορφώνουν καλύτερο μαθησιακό 

περιβάλλον, οι σπουδαστές παύουν να είναι απλοί θεατές, αλλά τους δίνεται η 

δυνατότητα να εργάζονται και οι ίδιοι και να συμμετέχουν και αυτοί στην απόκτηση της 

νέας γνώσης. 

Λέξεις κλειδιά:  

Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαιδευόμενοι ενηλίκων, καταρτιζόμενοι,  Εκπαιδευτές / 

εκπαιδευτικοί  ενηλίκων,  συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διδασκαλία υπήρξε από την αρχαιότητα το μέσο με το οποίο κάθε διδάσκων 

προσπαθούσε να πετύχει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Ο τρόπος διδασκαλίας 

δεν είναι κάτι στατικό, επειδή διαρκώς εξελίσσεται κα επηρεάζεται από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες: α)  τους παιδαγωγικούς σκοπούς, που μεταβάλλονται από 

εποχή σε εποχή και β) τα γνωρίσματα των μαθητών, που αλλάζουν από ηλικία σε ηλικία 

ως προς τον τρόπο σκέψης, αντίληψης, μάθησης, καθώς και ως προς το εμπειρικό και 

γνωστικό τους υπόβαθρο. Σε όλες τις εποχές οι παιδαγωγοί αποπειρώνται να 

διαμορφώσουν μοντέλα  διδασκαλίας, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς της πράξης 

να πετύχουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς αποτελεσματικότερα  (Δερβίσης,1998). 

Η μελέτη της ιστορίας της Παιδείας μας δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαχρονικά 

παιδαγωγικά ιδεώδη. Οι σκοποί της Παιδείας, που εκφράζουν τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων για τη ζωή, διαφέρουν από εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα. Κάθε λαός 

διαμορφώνει αξίες ανάλογα με την πολιτιστική παράδοση και τις κοινωνικές συνθήκες 

κάθε ιστορικής περιόδου και αυτές τις αξίες, προσαρμοζόμενες στις νέες γενιές , έχει 

σκοπό να διδάξει η Παιδεία.     

Είναι λοιπόν αναγκαίο να γνωρίζουμε τους σκοπούς και τους στόχους της Παιδείας 

σήμερα. Πρέπει να έχουμε μελετήσει την εποχή μας και τα χαρακτηριστικά της και να 

προβλέψουμε τις ανάγκες του αυριανού κόσμου. Οι δάσκαλοι του σήμερα εκπαιδεύουμε 

ανθρώπους του αύριο, του 21ου αιώνα, ενός αιώνα με πολλές άγνωστες πτυχές. 

Ζούμε σ’ ένα κόσμο πολύπλοκο που διαρκώς μεταβάλλεται και επομένως δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε πως θα είναι ο κόσμος μας μετά από λίγα χρόνια. Οι 

κοινωνίες των διαφόρων  χωρών γίνονται πιο πολυφωνικές και δημοκρατικές, γι’ αυτό 

και οι κυβερνήσεις, προσπαθώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αλλάζουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα, αναθεωρούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις μεθόδους 

διδασκαλίας και θεσμοθετούν υποχρεωτική φοίτηση στα σχολεία και δια βίου 

εκπαίδευση. 

Επειδή «η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας» όπως ορίζει το άρθρο 26 της «Παγκόσμιας Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του ανθρώπου», οι σκοποί της εκπαίδευσης δεν περιορίζονται στην 
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απόκτηση γνώσεων, αλλά επεκτείνονται στην ανάπτυξη των ψυχικών και πνευματικών 

δυνάμεων των μαθητών. Το σύγχρονο σχολείο στοχεύει στη σύμμετρη ανάπτυξη των 

σωματικών , ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων (κεφάλι, χέρι, καρδιά), επιδιώκει να 

δημιουργήσει έναν πολίτη ευέλικτο νοητικά, επιδέξιο σωματικά και ώριμο 

συναισθηματικά. 

Το παιδαγωγικό ιδεώδες αποβλέπει στη δημιουργία ανθρώπων που μπορούν να είναι 

δημιουργικοί και με τη βοήθεια της κριτικής τους σκέψης, ικανοί να λύνουν απλά ή 

σύνθετα προβλήματα  με τη λογική τους, απαλλαγμένοι από δογματικές θεωρίες και 

διατεθειμένοι να μορφώνονται   συνεχώς . Επίσης στοχεύει σε έναν άνθρωπο κοινωνικό, 

δημοκρατικό , ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται αποδοτικά, να σέβεται τον συνάνθρωπό 

του, να αναλαμβάνει ρόλους με υπευθυνότητα και να προβλέπει στην εύρυθμη 

λειτουργία της κοινωνίας. 

Επομένως είναι απαραίτητο να οργανώσουμε τη διδασκαλία και τη σχολική ζωή έτσι 

ώστε να επιτρέπεται στους μαθητές να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, σε 

εποικοδομητικές συζητήσεις και συλλογικές προσπάθειες (Κανάκης, 2001) . 

Στην εποχή μας στις παιδαγωγικές συζητήσεις αναζητείται ο τύπος του ανθρώπου που 

καλούμαστε να μορφώσουμε, επειδή όλοι συνειδητοποιούν την αλλοτρίωση του 

ανθρώπου και την τάση να καταργηθεί η ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Ο 

κόσμος στον οποίο ζούμε κατακλύζεται από αντιφατικές ειδήσεις, με αποτέλεσμα ο 

άνθρωπος να δυσκολεύεται   να διακρίνει το καλό από το κακό, το αυθεντικό από το 

ψεύτικο, το σοβαρό από το αστείο. Έτσι ο άνθρωπος νιώθει καταπονημένος, χωρίς 

βούληση, χωρίς προσωπικότητα. Αυτή η κατάσταση δεν αφήνετε ανεπηρέαστη   την 

παιδεία, γι’ αυτό πρέπει να ανασχεδιαστεί η εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές 

να αναπτύξουν ισόρροπα τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές τους δυνάμεις και να 

αποφύγουν την αλλοτρίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.  

Επειδή η κοινωνία επιδρά καταλυτικά στον άνθρωπο, τον αλλοτριώνει και τον 

καθιστά παθητικό, επιβάλλεται να πάρει ο άνθρωπος την τύχη του στα χέρια του, να γίνει 

δημιουργικός, ελεύθερος και δημοκρατικός, σεβόμενος τον συνάνθρωπό του   με τον 

οποίο θα συνεργάζεται μελλοντικά. 

Μία σχολική τάξη δρα ως κοινωνική ομάδα η οποία δέχεται ερεθίσματα από την 

ελληνική παράδοση και ζωή, Στα πλαίσια λοιπόν, της αγωγής μπορεί ο μαθητής να 

βοηθηθεί να καλλιεργήσει τη λογική, το συναίσθημα, τη βούληση και να εξασφαλίσει την 
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ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Αν 

η αγωγή και η εκπαίδευση αγνοούν την καλλιέργεια έστω και ενός από τα τρία 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του εσωτερικού κόσμου του μαθητή, τότε οδηγούν σε 

μη ισόρροπη ανάπτυξη  του ψυχικού του κόσμου και έτσι ο μαθητής αλλοτριώνεται και 

παραμορφώνεται. 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν οριοθετούν το σκοπό της μελέτης μας και μας 

υποχρεώνουν να διερευνήσουμε τις συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας μέσα στην 

σχολική τάξη. Οι τεχνικές αυτές υποβοηθούν τον μαθητή να συνυπάρχει αρμονικά με τον 

συνάνθρωπό του.  

Ο κάθε μαθητής μέσα στη σχολική ζωή και εργασία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 

συμβάλλει στην προσωπική του προβολή, αναπτύσσει τις βασικές υπαρξιακές του 

διαστάσεις, όπως η φιλανθρωπία, ο αυτοσεβασμός και η κτητικότητα. Η εφαρμογή αυτών 

των τεχνικών  αποτελεί και την πρωτοτυπία της μελέτης (Κογκούλης , 2004) . 

Στην εποχή μας, η εκπαίδευση αξιοποιεί βασικές γνώσεις, για να πετύχει δεξιότητες 

υψηλού επιπέδου μέσα από νέα στρατηγικές μάθησης. Το νέο σχολείο θέλει οι μαθητές 

να εκφράζουν τις σκέψεις τους αποτελεσματικά μέσω του γραπτού και προφορικού 

λόγου. Επίσης, στις κοινωνικέ σχέσεις και στις νέες συνθήκες εργασίας είναι αναγκαίο να 

έχουν αποκτήσει επικοινωνιακές δεξιότητες. Μέσω λοιπόν, των νέων τεχνικών 

δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της μάθησης, να λένε την άποψή τους, να συνεργάζονται   σε ομάδες, να 

αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες. Γι’ αυτούς τους λόγους η νέα διδασκαλία κερδίζει 

έδαφος και αποδεικνύεται σε ένα δυναμικό διδακτικό κίνημα (Αναγνωστοπούλου, 2001). 

Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί, έχουν σκοπό να καταρτίσουν νέους 

ανθρώπους, να τους δώσουν τα εφόδια που χρειάζονται, για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Οι σπουδαστές των διαφόρων ειδικοτήτων αποκτούν 

επαγγελματικό προφίλ, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, Για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας. 

Λόγω της θέσης που κατέχω ως Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Κουφαλίων, ενδιαφέρομαι 

να διερευνήσω και να μελετήσω αν εφαρμόζονται στα  Δ.Ι.Ε.Κ. της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης αυτές οι νέες  μέθοδοι διδασκαλίας και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται. 

Ευελπιστώ ότι τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν από την έρευνά μου θα συμβάλουν στη 

βελτίωση της συνεργατικής διδασκαλίας, εφόσον αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ:   ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο . Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1.1  Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ραγδαία ανάπτυξη 

της επιστήμης και της τεχνολογίας, η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης 

καθιστούν αναγκαία την δια βίου μάθηση. Αγωγή δε χρειάζεται πλέον μόνο τα παιδιά, 

αλλά οι ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποβλέπει στην 

καλλιέργεια των απαραίτητων  δεξιοτήτων , γνώσεων και στάσεων του σύγχρονου 

εργαζόμενου πολίτη. Η εκπαίδευση αυτή αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, 

όπως η εμπειρία τους από κοινωνικούς ρόλους και ιδιότητες (π.χ. πνευματική 

καλλιέργεια, ιδιότητα γονέα κ.α.). Σ’ αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά σε 

όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν σχέση με ενηλίκους. 

1.2  Βασικές αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Όπως   έχουμε επισημάνει ήδη οι διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, 

πολιτιστικό και ευρύτερο κοινωνικό τομές αναγκάζουν τους ενηλίκους να αποκτήσουν 

δεξιότητες προσαρμοσμένες στις αλλαγές που ολοένα συντελούνται. Σ’ αυτή τη νέα 

πραγματικότητα προβάλλει ως επείγουσα προτεραιότητα εκπαίδευση και 

επανεκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των 

καιρών.  

Παρόλο που πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά από άποψη γενικής θεωρίας και 

θεωρητικών μοντέλων,  η εκπαίδευση ενηλίκων καθίσταται βαθμιαία – ιδιαίτερα τα 

τελευταία 40 χρόνια – διακριτικό επιστημονικό πεδίο με αντικείμενο τη μελέτη της 

κατάστασης των ενηλίκων και τις συνέπειές της στη μάθηση των ενηλίκων (Keegan, 

2001). 

Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι ενήλικες ότι μέσω 

των νέων τεχνικών μάθησης  γίνονται κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι, 

χειραφετημένοι και “διαλογικά σκεπτόμενοι” στο δοσμένο κοινωνικό τους πλαίσιο 

(Basseches, 1984, αναφέρεται στην Κεδράκα, 2008). 

9 



Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτουν οι παρακάτω βασικές αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και αντιστοιχούν στον 

ιδιαίτερο τρόπο μάθησης των ενηλίκων: 

Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να πραγματοποιείται με οργανωμένο τρόπο, από 

κατάλληλο και ειδικά εκπαιδευόμενο προσωπικό, σε ειδικά ιδρύματα και να αποτελεί τον 

πρωταρχικό ή έναν   από τους πρωταρχικούς σκοπούς του σχετικού εκπαιδευτικού 

ιδρύματος. Σύνδεση του βασικού σκοπού με άλλους σκοπούς (όπως πληροφόρηση ή 

διασκέδαση)  είναι αποδεκτή μόνο όταν προηγείται προφανώς ο βασικός σκοπός 

(Καψάλης και Παπασταμάτης, 2002). 

Στην εποχή μας η συνεχιζόμενη εκπαίδευση  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ατομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε πολίτη και εργαζόμενου. Προαπαιτούμενα για την  

επιτυχία στη ζωή είναι η συνεχής αναβάθμιση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Πολλοί 

πολίτες θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους μέσω ευέλικτων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης . Επομένως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα 

άτομα χωρίς περιορισμούς και σε όλες τις φάσεις της ζωής τους τέλεια αυτή η αρχή της 

ενότητας είναι δημοκρατική και προσφέρει ευκαιρίες σε όλους τέλεια για αυτό πρέπει οι 

εκδηλώσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων να κοινοποιούνται ευρέως και να είναι προσιτές 

σε όλους  (Κελπανίδης και Βρυνιώτη,  2004). 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι διδάσκοντες οφείλουν να ενεργοποιούν τον 

ενήλικο εκπαιδευόμενο, για να μπορεί να κατακτά τους διδακτικούς στόχους 

συνδυάζοντας τη θεωρητική εμβάθυνση με την εφαρμογή στην πράξη, χωρίς να 

προσκολλάται στη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή στην πράξη χωρίς να 

προσκολλάται στη θεωρητική γνώση (Κόκκος και Λιοναράκης, 1998, αναφέρεται στο 

Μακρής, 2008). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Rogers (1999) η μάθηση συντελείται 

φυσικότερα με  τρόπο ενεργό και όχι με την παθητική λήψη της σοφίας των άλλων. Αυτή 

η αρχή είναι βασική στο σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης ενηλίκων, ώστε να 

εφαρμόζονται τεχνικές που εξασφαλίζουν την ενεργητική συμμετοχή τους στην συνολική 

πορεία της μάθησης  (Κόκκος και Λιοναράκης, 1998, αναφέρεται στο Μακρής, 2008). 

Όταν η εκπαίδευση ενηλίκων καθορίζει τους στόχους της, προσδιορίζει το 

περιεχόμενό της και επιλέγει τις διδακτικές της μεθόδους,  πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 

τις επαγγελματικές εμπειρίες του ενήλικου, τις οποίες οφείλει να αξιοποιεί (Καψάλης και 

Παπασταμάτης, 2002). Η αξιοποίηση της επαγγελματικής, εκπαιδευτικής και 

προσωπικής εμπειρίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διαδικασία της μάθησης στους 

ενήλικες,  εφόσον σχετίζεται με τη συμπλήρωση της εμπειρίας,  η οποία τους βοηθά να 
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προσδιορίσουν ποιοί είναι και να αποκτήσουν συνείδηση της ταυτότητάς τους. Αν ο 

εκπαιδευτής αγνοήσει την εμπειρία τους,  απορρίπτει το ίδιο τους το πρόσωπό (Rogers, 

1999). Επίσης σύμφωνα με τον Jarvis (2003)  οι εμπειρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως πηγή μάθησης. 

Στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, 

οι προσδοκίες,  οι δυνατότητες μάθησης των ενηλίκων και αποτελούν τα κριτήρια 

επιλογής των διδακτικών μεθόδων και του γνωστικού αντικειμένου (Αγγέλη, 2004). Γι’  

αυτό πιο ενδεδειγμένες είναι οι μέθοδοι που διεγείρουν τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευομένων και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους (Ταρατόρη, 2001). Επίσης οι 

εκπαιδευτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες και τους ρυθμούς με τους 

οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες και να στοχεύουν στο να είναι οι εκπαιδευόμενοι 

συνυπεύθυνοι για την πορεία της μάθησης με την ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων τους 

και την εξασφάλιση της συμμετοχής τους (Κόκκος και Λιοναράκης, 1998, στο Μακρής, 

2008). 

Οι εκπαιδευόμενοι είναι αναγκαίο να οδηγούνται στην ανακάλυψη της επιστημονικής 

γνώσης μέσω της συμμετοχής τους σε ασκήσεις, δραστηριότητες και εργασίες. Η  

εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στη χρήση μεθόδων ενεργητικής μάθησης (όπως οι 

ομάδες εργασίας, οι συζητήσεις, η προσομοίωση,  η ανάληψη ρόλων,  ή ερωτα- 

αποκρίσεις, η χιονοστιβάδα,  η μέθοδος project) και όχι μόνο στην παραδοσιακή 

εισήγηση του εκπαιδευτή (Courau, 2000 Jaques, 2004 Jarvis, 2003 Ταρατόρη, 2001).  

Όταν αξιοποιούνται οι εμπειρίες και οι γνώσεις των υλικών και λαμβάνονται υπόψη  οι 

προτιμώμενοι τρόποι μάθησης, τότε  εξασφαλίζεται η συμμετοχή τον εκπαιδευομένων,  

οι οποίοι προσεγγίζουν τη γνώση με την προσωπική εμπλοκή και με πρακτικές 

εφαρμογές που έχουν νόημα για τους ίδιους (Rogers, 1999). Συνεπώς οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της μάθησης,  από το σχεδιασμό και το 

περιεχόμενο ενός προγράμματος μέχρι την αξιολόγησή του.  

Επιπροσθέτως,  οι διδασκόμενοι προσεγγίζουν με κριτική διάθεση τη γνώση,  γιατί 

έχουν ήδη διαμορφωμένες απόψεις πάνω στα θέματα που διδάσκονται (Κόκκος και 

Λιοναράκης, 1998, αναφέρεται στο Μακρής, 2008). 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο. Οι απόψεις και 

παραδοχές,  ακόμα και οι κοινώς αποδεκτές,  υποβάλλονται σε κριτικό έλεγχο και 

αμφισβητείται η ορθότητά τους. Οι  εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους ενήλικες να 

διερευνήσουν τα εξεταζόμενα αντικείμενα και να τα προσεγγίσουν από άλλη οπτική 

γωνία.  Με άλλα λόγια,  η εκπαίδευση ενηλίκων συνυφαίνεται με την κριτική σκέψη,  με 
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την αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών και την επαναδιαπραγμάτευση των απόψεων.  

Απαιτείται, λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση ώστε η 

μάθηση να είναι προϊόν σύνθετης σκέψης και εμπειρίας (Κόκκος και Λιοναράκης, 1998, 

αναφέρεται στην Κριτσωτάκη, 2006) . 

 Επίσης, η σχέση διδάσκοντος - διδασκομένων πρέπει να είναι αμφίδρομη. Η 

επικοινωνία ανάμεσα τους είναι καλό να είναι ειλικρινής και ανοιχτή, με σεβασμό του 

διδάσκοντος σε κάθε διαφορετική γνώμη του κάθε εκπαιδευόμενου. Οι διαφορές 

απόψεων και η ασκούμενη κριτική συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων 

αμφοτέρων των πλευρών. 

 Επιπλέον, πρέπει να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευόμενου με ιδιαίτερη 

εμφάνιση και  επιβράβευση. Τα λάθη πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά και να 

συνοδεύονται από παροτρύνσεις του διδάσκοντος για συνέχιση της προσπάθειας του 

εκπαιδευόμενου , γεγονός που είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση 

ποικίλων προβλημάτων. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν κατάλληλο μαθησιακό κλίμα 

το οποίο εμψυχώνει και βοηθά τους διδασκόμενους να υπερβαίνουν τα όποια εμπόδια 

αντιμετωπίζουν και να φθάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Οι ενήλικες που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να 

επιλεγούν εκούσια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εκδηλώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων 

καθώς και το περιεχόμενο , τις μεθόδους και τους σκοπούς διδασκαλίας των 

προγραμμάτων αυτών (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2002).  Καλό θα ήταν οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες να βασίζονται στη συνειδητή και στοχευμένη προσπάθεια και 

την κριτική σκέψη και όχι στη μελέτη και αποστήθιση (Κεδράκα, 2008). 

Όσοι ενήλικες συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 

συνυπεύθυνη για την επιτυχία τους (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2002).  Κατά τον 

Knowles (1980)  ο ενήλικος εμπλέκεται στις μαθησιακές διαδικασίες συνειδητά. Η  

επιθυμία του να μάθει συνάδει με την ωριμότητα του και έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία προοπτικής μέσα από τη δύναμη που του δίνει η προσωπική επιλογή και 

δράση (Κεδράκα, 2008). 

Επιπλέον,  η πιστοποίηση της παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων πρέπει να γίνεται από το φορέα ή το ίδρυμα που σχεδίασε και υλοποίησε τα 

προγράμματα (Καψάλης και Παπασταμάτης, 2002). Η εφαρμογή αυτής της βασικής 

αρχής θα οδηγήσει ταυτόχρονα στην προσωπική ανάπτυξη και την απόκτηση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά και στη μείωση της ανεργίας,  της φτώχειας και του 

κοινωνικού (Βεργίδης, 1999). 
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Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι εάν τηρούνται αυτές οι βασικές αρχές 

συντελούν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων εφόσον αυτοί 

κατανοούν δρουν και μετέχουν ενεργά στις μαθησιακές διαδικασίες. Η συνεργασία 

ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και η καλή σχέση με τον εκπαιδευτή θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μάθηση, η οποία είναι προϊόν κριτικής σκέψης και εμπειρίας, πού πηγάζει 

από το ίδιο το άτομο, χωρίς να απαιτείται απομνημόνευση. Όταν ο εκπαιδευτής 

εφαρμόζει αυτές τις αρχές, συμβάλλει στην κατάκτηση της γνώσης Με τρόπο που 

ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και τους ρυθμούς των εκπαιδευομένων.   

1.3 Ορισμός 

Εκπαίδευση ενηλίκων στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται πολλές φορές με 

διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως αναφέρει ο Knowles (1998),  η σύγχυση γύρω από το 

περιεχόμενό του όρου «εκπαίδευση ενηλίκων» οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείται με 

τρεις διαφορετικές έννοιες: 

α) ο όρος «εκπαίδευση ενηλίκων», στην ευρύτερη έννοια του σημαίνει μία διαδικασία 

που συμπεριλαμβάνει,  απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων , στάσεων ζωής και αξιών από 

ενηλίκους. 

β) ο όρος, με μία πιο τεχνική ερμηνεία, περιγραφή οργανωμένες δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται από διαφορετικούς οργανισμούς με συγκεκριμένους στόχους. 

γ) σε άλλο επίπεδο, ο όρος περιγράφει ένα συνδυασμό των διεργασιών που 

προαναφέρθηκαν με ένα κίνημα που έχει ως αίτημα τη συνεχή πρόσβαση του ενήλικου 

πολίτη σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

 Παραθέτουμε εν συνεχεία διορισμούς, της  UNESCO (1976) και του ΟΟΣΑ (1977): 

που τους θεωρούμε και τους πιο σημαντικούς: 

Α. «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, 

επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία 

που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα 

από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν 

τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα 

προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό επιφέρουν αλλαγές στις 

στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής 

ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, 

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη»  (Unesco, Βεργίδης, 1997). 
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Β. «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποσκοπεί σε  οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα 

ή πρόγραμμα το οποίο έχει  σχεδιαστεί  από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να 

ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που είναι δυνατό  να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου ο οποίος έχει  υπερβεί 

την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι 

πλέον η εκπαίδευση. Το εύρος αυτού του είδους της εκπαίδευσης, καλύπτει μη 

επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης 

και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό»  (ΟΟΣΑ, στο Rogers, 1999). 

Όπως φαίνεται,  από τους παραπάνω  ορισμούς ο όρος «εκπαίδευση ενηλίκων»  

περιλαμβάνει το οργανωτικό μέρος της δια βίου μάθησης που αφορά ενήλικες και 

συγχρόνως υποδηλώνει την ανθρωπιστική κατεύθυνση αυτών των προγραμμάτων. 

(Κόκκος, 2005α) 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στο 

ευρύτερο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης και συμβάλλει στο να κατανοήσουν όλοι τις 

κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που συντελούνται και να προσαρμοστούν στις νέες 

και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης και της κατάρτισης 

των ατόμων, αφενός στον εργασιακό τομέα και αφετέρου στον εκδημοκρατισμό της 

κοινωνίας και τον εμπλουτισμό της προσωπικής ζωής των ενηλίκων.   για αυτό και 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του τομέα της εκπαίδευσης. στις μέρες 

μας διεξάγονται σημαντικές μελέτες στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε θεωρητικά και πρακτικά ερωτήματα που 

απασχολούν αυτό το πεδίο της εκπαίδευσης. Τα βασικά ερωτήματα στην εκπαίδευση 

ενηλίκων αφορούν:  

α) το είδος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που μπορούν να 

αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης, 

β)  τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και γ) τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που είναι αναγκαίο να έχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων,  για να 

ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Επιπλέον,  η προσπάθεια για τον καλύτερο ορισμό των 

βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων συνεχίζεται (Καραλής ,2010). 

 Η εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ένα επιστημονικό πεδίο σε εξέλιξη και συνδέεται με 

τις κοινωνικές, οικονομικές,  τεχνολογικές και πολιτισμικές εξελίξεις του σύγχρονου 

κόσμου. Η εκπαίδευση και η μάθηση είναι έννοιες ταυτόσημες,  χωρίς, όμως, να 

ταυτίζονται. Η εκπαίδευση είναι η οργανωμένη και συγκροτημένη μάθηση που 
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αποβλέπει σε συγκεκριμένο στόχο και αποτέλεσμα Η Εκπαίδευση ενηλίκων είναι η 

εκπαίδευση «ώριμης ηλικίας» (Rogers, 1999). Είναι η οργανωμένη μάθηση σε άτομα 

ώριμα,  όχι με κριτήριο την ημερομηνία γέννησης,  αλλά με την υπευθυνότητα,  την 

κοινωνική εμπειρία και τον ισορροπημένο τρόπο λειτουργίας τους  (Κόκκος, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο . ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Η εκπαίδευση ενηλίκων εμφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα.  Αρχικά,  στόχευε στη βελτίωση του επιπέδου της 

μόρφωσης των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας. Σταδιακά όμως απέκτησε μορφές, όπως 

η επαγγελματική κατάρτιση,  η πολιτιστική εκπαίδευση κ.ά.  και επεκτάθηκε σε όλες 

σχεδόν τις χώρες (Κόκκος, 2005). 

Ραγδαία ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων παρατηρήθηκε από τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘80 και μάλιστα χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε παντοιοτρόπως από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επέκταση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλο τον κόσμο στις 

τελευταίες δεκαετίες οφείλεται σε ανάγκες που προέκυψαν σε δύο βασικούς τομείς:  

α) στον οικονομικό / τεχνολογικό, δηλαδή στην παγκοσμιοποίηση και σε ότι αυτή 

συνεπάγεται και στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι  οποίες προκάλεσαν την ανεργία 

σημαντικού  τμήματος ανθρώπων και ανάγκασαν της εθνικές οικονομίες να  

εκσυγχρονιστούν. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. απαιτείται η διαρκής 

ανανέωση των μεθόδων εργασίας και αδιάλειπτη εξειδίκευση σε νέες ειδικότητες μέσω 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, κατάρτισης και επανακατάρτισης. 

 β) στον κοινωνικό / πολιτισμικό, λόγω σημαντικών αλλαγών που συμβαίνουν: 

μετακινήσεις πληθυσμών, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, χρήση παραδοσιακών 

δομών της κοινωνίας κ.τ.λ.  

Στις μέρες μας, κάθε ενήλικος πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες 

γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται 

στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (Κόκκος, 2005α). 

Κατά την τελευταία εικοσαετία, τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συνειδητοποιώντας την ανάγκη της εκπαίδευσης ενηλίκων, την έχουν ενσωματώσει στις 

πολιτικές που ασκούν. Η Λευκή Βίβλος (ΕC, 1995),  το πρώτο επίσημο κείμενο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση αναφέρει: «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 

περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν, θα αποτελέσουν τις κύριες συνιστώσες της 

ταυτότητας του καθενός, της αίσθησης του ανήκειν, της κοινωνικής προόδου και της 

προσωπικής ανάπτυξης. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ακτινοβολία της, θα 

προκύψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να παρακολουθήσει την 

16 



κίνηση προς την κοινωνία της γνώσης». 

Στο υπόμνημα για την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (EC, 2000) 

τονίζεται: «όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη, χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 

και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης».  

Στην Ελλάδα, άρχισαν να οργανώνονται μαθήματα αλφαβητισμού κυρίως, στα τέλη 

του 19ου αιώνα, από διάφορους συλλόγους μορφωτικούς. Παράλληλα με αυτές τις 

δραστηριότητες ιδρύονται και οργανώνονται συλλογικοί φορείς που προσφέρουν 

μαθήματα κατάρτισης για εργαζόμενους ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα (Βεργίδης, 2005). 

Από τις αρχές του 20ου  αιώνα το εργατικό κίνημα εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη μόρφωση 

των εργατών και τα Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά ιδρύουν νυχτερινά τεχνικά 

σχολεία . Η ανάγκη αντιμετώπισης του αλφαβητισμού, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

ηθικής διαπαιδαγώγησης καθώς και της βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής 

οδήγησαν στην οργάνωση προγραμμάτων αλφαβητισμού από μορφωτικούς συλλόγους 

και επαγγελματικές ενώσεις. 

 Στο Μεσοπόλεμο, το Ελληνικό κράτος ιδρύει  νυχτερινές σχολές για τον 

αλφαβητισμό ενηλίκων, στην προσπάθειά του να αφομοιώσει τους ξενόφωνους και τις 

μειονότητες που παρέμεναν στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών · τότε γίνονται 

προσπάθειες για συμπληρωματική κατάρτιση. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

πολέμου και του εμφυλίου δημιουργείται ένα δίκτυο εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχους 

ιδεολογικούς και πολιτικούς. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην Ελλάδα αλλά και 

σε όλη την υφήλιο γίνονται εκστρατείες για τον περιορισμό του. Τα προγράμματα 

βασικής εκπαίδευσης εμπλουτίζονται με βασικές γνώσεις κοινωνικής και επαγγελματικής 

κατάρτισης. Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 ιδρύονται στην Ελλάδα φορείς 

εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως Υπηρεσία Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υ.Ε.Π. και Θρ.  για 

αναλφάβητους, τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Γεωργίας για 

αγρότες, ο Ο.Α.Ε.Δ. για εργάτες, ο Ε.Ο. Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και 

χειροτεχνίας  για βιοτέχνες και το Ε.Κ.  παραγωγικότητας για το δυναμικό  τον 

επιστημόνων της χώρας. Συγχρόνως οργανώνονται από φορείς όπως ο Ε.Ο. Πρόνοιας, η 

Χ.Ε.Ν. , ο Ε.Ε.Σ.  κ.ά, δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων. 

  Το τοπίο στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλάζει τελείως, στις αρχές της δεκαετίας του 

’90, λόγω των παγκόσμιων πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών εξελίξεων. Το 1995 

εκπονήθηκε η «Λευκή Βίβλος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Διδασκαλία  και 
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μάθηση - προς την κοινωνία της γνώσης»  και αποτέλεσε το πλαίσιο, για να ανακηρυχθεί 

το 1996 ως «Ευρωπαϊκό Έτος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης»  και να προκληθεί 

ευρύτατος διάλογος με τις αρμόδιες εθνικές αρχές,  τους εκπαιδευτικούς, τις επιχειρήσεις,  

τους κοινωνικούς εταίρους κ.ά.  

Στα αμέσως επόμενα χρόνια η δια βίου εκπαίδευση εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση και καθιερώθηκε ως βασικός θεσμός στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000.  

Το στάδιο της προσαρμογής της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα στις πολιτικές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τήρηση των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου είχαν θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες. Ως θετικό αποτέλεσμα μπορεί να 

εκληφθεί η διαφοροποίηση και αναδιοργάνωση των κρατικών φορέων εκπαίδευσης 

ενηλίκων και ως αρνητικό ή κατάργηση ορισμένων από αυτούς, εφόσον ενισχύθηκε  και  

αναπτύχθηκε ο ιδιωτικός τομέας εκπαίδευσης ενηλίκων. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, 

στην Ελλάδα, η εκπαίδευση ενηλίκων συνδέθηκε με τη διά βίου μάθηση και ψηφίστηκε 

το θεσμικό της πλαίσιο. 

 Εν κατακλείδι, η εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα μας αποτελεί σήμερα 

«αναπτυσσόμενο πεδίο δραστηριοτήτων με έντονη κοινωνική ζήτηση και σημαντική 

χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτείας, το οποίο 

όμως χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, ισχνή εφαρμογή καινοτομιών και αμφιλεγόμενη 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών» (Κόκκος, 2005α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   

3.1 Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 

3.1.1 Η έννοια «Μάθηση» 

Η έννοια «μάθηση» σημαίνει μόνιμες και εκούσιες αλλαγές προτύπων δράσης, 

σκέψεις και συναισθημάτων ενός ατόμου. Μάθηση δεν σημαίνει μόνο απόκτηση 

γνώσεων, δεν σημαίνει παθητική απομνημόνευση, αλλά δυναμική διεργασία και εκούσια  

(Rogers, 1999). 

Ο (Jarvis,  2004)  υποστηρίζει ότι: «η μάθηση είναι η διεργασία του 

μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, συναισθήματα». 

Συνήθως εφαρμόζονται δύο μοντέλα μάθησης, το παραδοσιακό, στο οποίο η μάθηση και 

η παθητική διαδικασία στην οποία μεταφέρονται γνώσεις και δεξιότητες, με καθοριστικό 

πρόσωπο τον εκπαιδευτή, και το σύγχρονο, στο οποίο η μάθηση είναι ενεργητική-

δυναμική διαδικασία που προϋποθέτει εσωτερική παρόρμηση και απαιτεί από το άτομο 

να ανακαλύψει τη γνώση μέσω μιας διεργασίας άλλοτε συνειδητής και άλλοτε 

ασυνείδητης.  

Οι θεωρίες μάθησης που υπάρχουν κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικές ομάδες: 

Συμπεριφοριστικές, Γνωστικές, Ανθρωπιστικές Θεωρίες. Η εκπαίδευση είναι 

αλληλοεπίδραση τριών παραγόντων: εκπαιδευόμενου - εκπαιδευτή - μαθησιακού 

αντικειμένου. Κάθε ομάδα από τις προαναφερθείσες αποδέχεται ως πρωταρχικό έναν από 

τους τρεις παράγοντες (Rogers, 1999).  Συμπεριφοριστικές Θεωρίες: τονίζουν το ρόλο 

του εκπαιδευτή ο οποίος με τα κατάλληλα ερεθίσματα θα προκαλέσει τις επιθυμητές 

αντιδράσεις και θα ατονήσει τις ανεπιθύμητες, ενώ ο εκπαιδευόμενος παραμένει 

παθητικός δέκτης. Με τον τρόπο αυτό το άτομο μαθαίνει, αντιδρώντας σε ερεθίσματα 

του περιβάλλοντος του (Μαργαλιά, 2016). Γνωστικές Θεωρίες: τονίζουν την 

προϋπάρχουσα γνώση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η νέα γνώση με διαδικασίες 

ανακάλυψης της. Ο Εκπαιδευόμενος μετέχει ενεργητικά, επεξεργάζεται κάθε 

πληροφορία, κατανοεί και μαθαίνει (Μαργαλιά, 2016). Ανθρωπιστικές Θεωρίες: τονίζουν 

την αυτονομία του εκπαιδευόμενου και επικεντρώνονται σε αυτόν. Η μάθηση σύμφωνα 

με αυτές, είναι ενεργητική διαδικασία στην οποία μετέχει ο εκπαιδευόμενος με τρόπο που 

ταιριάζει στην προσωπικότητά του και αξιοποιεί την εμπειρία του (Μαργαλιά, 2016).  
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3.1.2 Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Πολλοί επιστήμονες, μελετώντας το «πως μαθαίνουν οι ενήλικες», προσεγγίζουν από 

διάφορες πλευρές την εκπαίδευση ενηλίκων. Θα αναφέρουμε όσους έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο και διαμόρφωσαν την εκπαίδευση ενηλίκων:  

Πρωτεργάτης των θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ο Dewey. Πίστευε ότι 

ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αναζητήσουν την έννοια της μάθησης 

βαθύτερα. Ζώντας στον 20ο αιώνα, σε εποχή που δεν είχε ακόμα εμφανιστεί η 

εκπαίδευση ενηλίκων, ασχολήθηκε με τον προβληματισμό και τη συνέχεια της 

εκπαίδευσης ως ολοκλήρωση της βασικής (Κόκκος, 2005). 

Κατά την άποψή του η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν επαρκούσε πλέον, για να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος ενήλικας ζητά την ενεργό 

εμπλοκή τους σε μία διεργασία διαρκούς μάθησης (Dewey, 1980: 34-35). Ο Dewey 

ανίχνευσε την ανάγκη γεφυρώματος  της βασικής  κατάρτισης ανηλίκων με την 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

Στις μελέτες του τονίζει ότι η διεργασία  της μάθησης δεν τελειώνει ποτέ, αλλά είναι 

μία διαρκής και αναβαθμισμένη ποιοτικά διαδικασία. Σ’  αυτή τη θέση στηρίχτηκαν και 

πολύ συνεχιστές του έργου του, όπως ο Freire, ο Knowles, ο Rogers και ο Mezirow 

(Κόκκος, 2005). 

Ο Kolb παραδέχεται, μέσω της θεωρίας του «ο κύκλος της μάθησης», ότι η 

εκπαίδευση δεν εμπεριέχει μόνο τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και τις εμπειρίες που 

«κουβαλά» ο εκπαιδευόμενος. Έτσι καταλήγει στον «κύκλο της ζωής» που έχει σχέση με 

τα 4 στάδια της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005): 

1ο  στάδιο:  ο εκπαιδευόμενος προετοιμάζεται να αναλάβει δράση,  2ο  στάδιο:  

συμμετέχει ενεργά στην εμπειρία της μάθησης, 3ο  στάδιο:  επεξεργάζεται την εμπειρία, 

4ο  στάδιο:  προσεγγίζει θεωρητικά την εκπαιδευτική διεργασία. Μέσω της θεωρίας του 

Kolb τονίζεται η αξία του βιώματος στην εκπαίδευση ενηλίκων και της ένταξης των 

προσωπικών εμπειριών των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της μάθησης, ώστε να 

επεκτείνει τις γνώσεις του και να αναπτύξει νέες δεξιότητες. Ο Jarvis (2004),σημειώνει 

πως το μοντέλο του Kolb δεν περιλαμβάνει την επίδραση της κοινωνικοπολιτικής 

διάστασης στη διαδικασία της μάθησης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι μία βασική 

θεωρία. 

Ο Knowles (Κόκκος, 2005, σελ.48-50) υποστήριξε με τη θεωρία της Ανδραγωγικής  

τον διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με την εκπαίδευση ανηλίκων. Οι 
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ενήλικες επιθυμούν τον αυτοκαθορισμό τους, καθώς και το να ξέρουν για ποιο λόγο 

πρέπει να μάθουν κάτι. Ωθούνται από κίνητρα εσωτερικά, κουβαλούν τις εμπειρίες τους 

και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις, για να λύσουν πραγματικά προβλήματα. Οι 

πρακτικές της εκπαίδευσής τους έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν ένα μαθησιακό κλίμα, 

το οποίο στηρίζεται στον αυτοσεβασμό και στην αλληλεπίδραση όσων εμπλέκονται, στη 

συμμετοχή τους στο σχεδιασμό του προγράμματος και στην επιλογή των τεχνικών 

εκπαίδευσης.  

Κατά την Προσωποκεντρική θεωρία του C. Rogers,  κάθε άτομο αυτοκαθορίζεται και 

αυτοπραγματώνεται, γι’ αυτό ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να ενεργοποιήσει τους 

εκπαιδευόμενους με ενεργητικές τεχνικές, ώστε να κατακτήσουν τη γνώση ευρετική 

πορεία προς τη μάθηση (Jarvis, 2004). Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι 

συντονιστικός και εμψυχωτικός, για να οδηγεί σε ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 

εκπαιδευόμενους.  

Ο Freire στοχεύει, μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων, να αφυπνίσει αλλοτριωμένες  

ανθρώπινες συνειδήσεις, που αφομοίωσαν την κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης, και να 

τους οδηγήσει στην κριτική και την αμφισβήτηση με στόχο να ανατρέψουν την 

επικρατούσα κατάσταση (Κόκκος, 2008). Μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

αποτελεί ο κριτικός στοχασμός. Ο εκπαιδευτής  διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον, 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι, μέσω του διαλόγου, να ανακαλύψουν την πραγματικότητα. 

Ο J. Mezirow, επηρεασμένος από το έργο  των Dewey και Freire, διαμορφώνει τη 

θεωρία της «Μετασχηματίζουσας μάθησης»  και υποστηρίζει ότι στην ενήλικη μάθηση 

κομβικό ζητούμενο είναι η επανεξέταση από τους ενήλικες λανθασμένων αντιλήψεων 

του παρελθόντος, η αμφισβήτηση όσων υπήρξαν δυσλειτουργικές και ο 

μετασχηματισμός τους. Για να γίνει αυτό, απαιτείται στοχασμός και δράση. Ορισμένες 

φορές ο κριτικός στοχασμός οδηγεί σε συνολική θεώρηση του αξιακού μας συστήματος 

(Κόκκος, 2008). 

Σύμφωνα με τον Jarvis,  η εκπαίδευση ενηλίκων ξεκινά με τις εμπειρίες των 

ενηλίκων, τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που δίνονται σ’ αυτά από τους 

εκπαιδευόμενους. Νιώθει την ανάγκη να κατανοεί την πραγματικότητα, να βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση και να τη διαμορφώνουν. Με τον τρόπο αυτό εξελίσσονται και 

προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο ζουν. (Κόκκος, 

2005) Οι Εκπαιδευτές λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, συμβάλλοντας στη γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηματική αλλαγή των εκπαιδευομένων, ώστε να οδηγούνται στην 

πραγματική μάθηση (Κόκκος,  2008). 
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3.1.3 Μορφές  μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων  
Η εκπαίδευση ενηλίκων, ως σύνθετο πεδίο δράσης, παρέχει συνεχώς νέες γνώσεις 

μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. 

Επομένως οφείλουμε να αναφέρουμε τις ποικίλες μορφές μάθησης που υφίστανται στη 

μαθησιακή διεργασία των ενηλίκων. 

Στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Self Directed Learning) ο εκπαιδευόμενος 

προσδιορίζει τους στόχους και την εκπαιδευτική διαδικασία, ελέγχοντας την πρόοδό του. 

Ωστόσο δεν χρειάζεται να αποκοπεί από το πλαίσιο  της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

(Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000) Στην εκπαίδευση ενηλίκων η μάθηση μέσω εμπειρίας 

είναι σπουδαία παράμετρος, γιατί ο εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζεται ως ώριμο άτομο που 

ξέρει τι ζητάει και έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τα βιώματα του με το αντικείμενο 

μάθησης. Η μάθηση πρέπει να συνδέεται με την άρρηκτη σχέση προϋπάρχουσας γνώσης 

και νέων εμπειριών μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι επιβεβαιώνεται η συνεχής 

αλληλεξάρτηση ανθρώπου – περιβάλλοντος, η οποία αποβλέπει στη δια βίου πρόσκτηση 

γνώσεων και βιωμάτων  (Dewey , 2009). 

 Η ανοικτή μάθηση (Open Learning), ως πυλώνας της εκπαίδευσης ενηλίκων,   

διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στη μάθηση για όλους. (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2002) Η «ανοικτή εκπαίδευση»,  ειδικότερα,  αφορά την πρόσβαση 

ενηλίκων στη γνώση χωρίς εμπόδια, ακόμα και σε κοινωνικές ομάδες που έχουν 

αποκλειστεί από το εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω προσωπικών, κοινωνικών ή 

επαγγελματικών ευθυνών (Βεργίδης, 1999). 

Η «εξατομικευμένη μάθηση» (individualized learning) έχει σχέση με τη διά βίου 

μάθηση, είναι δηλαδή η γνώση που λαμβάνει το άτομο και τη διάρκεια της ζωής του. 

Στον 21ο αιώνα που ζούμε, τα άτομο κατακτά διαρκώς νέες γνώσεις, ακόμα και από 

άτυπες μορφές μάθησης. Η μάθηση έχει παντοτινή διάσταση, ενώ το άτομο 

προσαρμόζεται στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο ανά πάσα στιγμή (Κοσσυβάκη, 2004). 

Τέλος, εξίσου σημαντική μορφή μάθησης θεωρείται ο αναστοχασμός, με δεδομένο 

ότι προσβλέπει στην ικανότητα του ενήλικα να προσεγγίζει με κριτική σκέψη και να 

μετασχηματίζει τις παγιωμένες αντιλήψεις του (Καψάλης &  Παπασταμάτης,  2002). 

3.1.4 Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

Για την ορθή επιτέλεση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων σημαντικότερος 

παράγοντας είναι ο εκπαιδευτής. Στην Ελλάδα υπάρχει πλήθος εκπαιδευτικών που 
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κατέχουν άρτια  το αντικείμενό τους, στερούνται όμως παιδαγωγικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης (Βεργίδης, 2008) . 

Με βάση τη βιβλιογραφία (Day, 2003· Βεργίδης & Κόκκος, 2011) ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων είναι αυτός του συντονιστή, του συνεργάτη και βοηθού, του 

διευκολυντή και  διαμεσολαβητή, του εμψυχωτή των εκπαιδευομένων, του καταλύτη 

αλλά και υποκινητή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι αρμοδιότητες του διαρκώς 

αλλάζουν και μεγιστοποιούνται, για να μπορεί να συμβαδίζει με τις αλλαγές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα κύρια προσόντα του είναι (Jaques, 2004) : 

α) η προσωπική φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, 

β) οι αρχές του σε θεμελιώδη θέματα και η μεθοδολογία του στην εκπαίδευση  

          ενηλίκων, 

γ) η επαγγελματική του ιδιότητα, παρά εμψυχωτική του διάσταση. 

Για να εκπληρώσει ικανοποιητικά το ρόλο του εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να 

διαθέτει γνώση της δυναμικής της ομάδας και ικανότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, για 

να διαμορφώσει ευνοϊκό μαθησιακό κλίμα (Jaques, 2004). Επίσης οι προσωπικές και 

κοινωνικές δεξιότητες του εκπαιδευτή συμβάλλουν στην επιτυχή σχέση των 

διαπροσωπικών επαφών (Goleman, 2000). Ο ιδανικός εκπαιδευτής, επομένως, πρέπει να 

διαθέτει γνώσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες, αλλά και προσωπικά και κοινωνικά 

προσόντα. Ταυτόχρονα οφείλει να είναι μεταδοτικός και πολυμήχανος και να διαθέτει 

προσόντα εύκολα αναγνωρίσιμα (Rogers, 1999). 

Οι θεμελιωτές  της εκπαίδευσης ενηλίκων, Κόκκος, 2005 - Freire, 2006 - Jarvis, 

2007- Mezirow et al., 2007 - Βεργίδης & Κόκκος, 2011,  προσδιορίζουν το ρόλο του 

εκπαιδευτή ενηλίκων ως:  

- διευκολυντής  της μάθησης, στις περιπτώσεις που διερευνά τις ανάγκες των ενηλίκων, 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους στο σχεδιασμό, υποστηρίζει την αυτενέργεια, συνδέει 

τις πηγές μάθησης (Knowles, 1998)  

- παιδαγωγός που οδηγεί σε προβληματισμό, όταν διαθέτει αρετές, όπως η ανεκτικότητα, 

η υπομονή, η έλλειψη αλαζονείας, η δυναμικότητα, η αγάπη για το έργο που επιτελεί, 

αλλά και η επιστημονική κατάρτιση και η προετοιμασία για τη διδακτική αποστολή, 

καθώς και η ευθύνη για το έργο που προσφέρει. Βασική παράμετρος της σχέσης 

εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου  είναι η συνέπεια λόγων και έργων (Freire, 2006)  

- συνεργατικός και πρότυπο μάθησης  ο ίδιος, στις περιπτώσεις που παρέχονται ευκαιρίες 

και τίθενται κανόνες που ενισχύουν τη συμμετοχή στις ελεύθερο διάλογο, σε 
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αλληλεξάρτηση και διαμόρφωση σχέσεων, μέσα σε «προστατευμένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα»,  όπου αναπτύσσονται «συνθήκες κοινωνικής δημοκρατίας» (Mezirow et 

al., 2007),   

- καλός άνθρωπος, όπου εφαρμόζονται μέθοδοι μέσα σε  συναίνεση με τις ανάγκες των 

ενηλίκων (Jarvis, 2007). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή, 

γιατί έτσι αλληλεπιδρά αποτελεσματικότερα  με τους εκπαιδευόμενους και διατηρεί το 

κύρος που οφείλει να έχει, όχι λόγω της θέσης που κατέχει, αλλά λόγω αυτού που 

μεταδίδει. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ εκπαιδευομένων και 

γνώσης.  Για να συνδεθούν αυτά τα δύο πρέπει ο εκπαιδευτής να είναι εμψυχωτής και να 

δίνει κίνητρα στην ομάδα, ώστε αυτή να εμπεδώσει τη γνώση και να την αντιστοιχίσει 

προς τις εμπειρίες της (Γιαννακοπούλου, 2008). 

Τέλος, ο εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να έχει ικανότητες και δεξιότητες που 

σχετίζονται με τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευομένων. Αυτό, άλλωστε, 

αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά του από τους εκπαιδευτές των άλλων εκπαιδευτικών 

συστημάτων. 

3.2 Ο όρος «Ενηλικιότητα» 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις για τους όρους ενήλικος 

και ενηλικιότητα. Όλες συμφωνούν ότι  η ενηλικιότητα δεν έχει ως κριτήριο την ηλικία 

ενηλικίωσης (άλλωστε αυτό δεν είναι σταθερό σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις 

εποχές),  αλλά αποκτάται όταν το άτομο είναι κοινωνικά ώριμο και αντιμετωπίζεται ως 

τέτοιο από το περιβάλλον όπως αναφέρει ο Jarvis  (Κόκκος, 2005α). 

Σύμφωνα με τον Knowles, προϋπόθεση για να θεωρείται κάποιος ενήλικος είναι το να 

συμπεριφέρεται ως ενήλικος και να έχει αντίληψη του εαυτού του ως ενήλικου. 

Επομένως, απονέμεται σε κάποιον το χαρακτηριστικό της ενηλικιότητας,  όταν ο ίδιος 

είχε επίγνωση και του εαυτού του και οι άλλοι έχουν  αντίληψη  της ενηλικίωσής του 

(Jarvis, 2004). 

Ο Rogers (1999) αναφέρει 3 προϋποθέσεις και την ενηλικιότητα: την πλήρη 

ανάπτυξη – ωριμότητα, την αίσθηση προοπτικής – ισορροπία,  την υπευθυνότητα- 

διάθεση για αυτοπροσδιορισμό. Έτσι, ενηλικιότητα θεωρείται η ολοένα αυξανόμενη 

τάση για αυτοπροσδιορισμό  (Κόκκος, 2005α). 
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Ο όρος ενήλικος, είναι δύσκολο να οριστεί, εφόσον πολλές και διαφορετικές 

ερμηνείες υπάρχουν για τη σημασία του. Πολλοί συνδέουν την έννοια με την ηλικία, 

όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που να προσδιορίζει τον ενήλικο (Jarvis, 2004). 

Σύμφωνα με την UNESCO (1976), «ενήλικοι είναι εκείνοι που θεωρούνται ενήλικοι 

απ’ την κοινωνία στην οποία ζουν" (Jarvis, 2004). Κατά τον Knowels, ενηλικιότητα 

σχετίζεται με την επίγνωση του ίδιου του ατόμου για τον εαυτό του και την αντίληψη που 

έχουν για αυτήν τα άτομα που ζουν στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον. Eπομένως η 

εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται στις μαθησιακές διαδικασίες που ακολουθούν 

άνθρωποι που έφτασαν στην κατάσταση του ενήλικου (Jarvis, 2004). Επίσης,  

χρησιμοποιείται ο όρος «εκπαίδευση για ενηλίκους» και αναφέρεται σε εκπαιδευτική 

διαδικασία σε γενικό επίπεδο ή σε επαγγελματικό. Η ορολογία αυτή υποδηλώνει ότι η 

εκπαίδευση για ενηλίκους μπορεί να ξεκινάει από την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά και 

ορισμένους ανθρώπους συνεχίζεται σε άλλα πεδία εκπαίδευσης.  

3.3     Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων 

1. Οι ενήλικες καταφεύγουν στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους: αυτοί 

μπορούν να αφορούν τον επαγγελματικό τομέα ή τον κοινωνικό ρόλο που πρόκειται να 

αναλάβουν ή την προσωπική τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους. 

Οι πιο πολλοί εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα, όταν ωθούνται  από την 

αίσθηση της ανάγκης να κάνουν κάτι στη φάση που διανύουν. Σε κάποιες περιπτώσεις η 

ανάγκη είναι αόριστη και ατελώς διατυπωμένη. Άλλοι, όμως συμμετέχουν, επιθυμώντας 

να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, ή επιδιώκοντας την ανταπεξέλθουν καλύτερα στις 

σύγχρονες ή μελλοντικές συνθήκες ζωής. 

Επομένως, έρχονται στην εκπαίδευση ενηλίκων με συγκεκριμένους στόχους, οι 

οποίοι, κατά τον Κόκκο (2005, σ. 87) είναι: α) επαγγελματικοί β) εκπλήρωσης 

κοινωνικών ρόλων γ) προσωπικής ανάπτυξης και δ) απόκτησης  κύρους. Επιδιώκουν να 

αποκτήσουν εφόδια με τα οποία θα ενταχθούν στην απασχόληση, αν είναι άνεργοι, ή θα 

βελτιώσουν την επαγγελματική  τους θέση ή θα εκπληρώσουν νέους κοινωνικούς ρόλους 

ή θα διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους. Σε αρνητικές περιπτώσεις, δεν ενδιαφέρονται 

μόνο για το περιεχόμενο του προγράμματος, αλλά και για τις κοινωνικές επαφές και 

συναναστροφές που συνεπάγεται.  

Σύμφωνα με τον  Houle (1961, αναφέρεται στον Rogers, 1999, σ. 99) οι εκπαιδευό-

μενοι έχουν τρεις προσανατολισμούς: 

- προσανατολισμός προς κάποιο σκοπό 
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- προσανατολισμός στην εκπαιδευτική διαδικασία 

- προσανατολισμός στη μάθηση 

Συχνά δεν μπορούν να διαχωριστούν με σαφήνεια οι προϋποθέσεις των τριών 

ομάδων, πράγμα που επηρεάζει τον εκπαιδευτή και την ανταπόκριση της ομάδας στις 

απαιτήσεις ενός προγράμματος. Επειδή οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν συνειδητά ένα 

πρόγραμμα, έχουν και αυξημένες προσδοκίες επειδή εκπαιδευόμενοι επιλέγουν 

συνειδητά ένα πρόγραμμα έχουν και αυξημένες προσδοκίες. Αυτές έχουν σχέση με την 

προηγούμενη σχολική τους εμπειρία και τους διαχωρίζουν σε 2 κατηγορίες: αυτούς που 

προτιμούν τη μαθητική κατάσταση (status pupillari), όπου περιμένουν να διδαχτούν τα 

πάντα από έναν εκπαιδευτή που «ξέρει τα πάντα» και αυτούς που είναι πιο τολμηροί και 

προτιμούν την ανεξάρτητη μάθηση μέσα σε δομές λιγότερο τυπικές.  Γι’ αυτό, 

εκπαιδευτής δεν μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Πρέπει 

να διερευνήσει τις προσδοκίες των ενηλίκων και να αποκτήσει μία πιο σαφή αντίληψη 

για τη σχέση της διδακτέας ύλης και των επιδιωκόμενων στόχων των εκπαιδευομένων. 

2. Για τους ενήλικες η εκπαίδευση θεωρείται δεδομένη και συσχετίζεται με την 

ηλικία τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγουν και αποφασίζουν να εκπαιδευτούν, 

επειδή διαπιστώνουν ότι τους είναι απαραίτητες  ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών. Οι συνηθέστεροι στόχοι τους είναι: 

ευκαιρίες απασχόλησης, εκπλήρωση κοινωνικών ρόλων (π.χ. μαθήματα για νέους 

γονείς), ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και απόκτηση γοήτρου  του και κύρους και  

βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης. 

3. Επειδή διαθέτουν γνώσεις και εμπειρίες περισσότερες από εκείνες των ανηλίκων 

και έχουν διαμορφώσει ήδη  αντίληψη και όσα συμβαίνουν γύρω τους, αυτές οι εμπειρίες 

αποτελούν αφετηρία για τη μάθηση. Ο Knowles πιστεύει ότι η εμπειρία για τους 

ανήλικους είναι κάτι που απλά συμβαίνει, ενώ για τους ενηλίκους χρησιμεύει στο να 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι  την ταυτότητά τους (Rogers, 1999). Αν ο εκπαιδευτής 

απορρίψει τις εμπειρίες τους, το εκλαμβάνουν ως απόρριψη του προσώπου τους, με 

αποτέλεσμα να προκαλούνται αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές στάσεις και 

αντιδράσεις στη μαθησιακή διαδικασία. 

Oι εμπειρίες των ενηλίκων σχετίζονται με το επάγγελμα - εργασία τους, την 

κοινωνική τους θέση και τον πολιτικό τους ρόλο, τις οικογενειακές σχέσεις κ.α. Οι 

εμπειρίες του παρελθόντος άλλοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλεονέκτημα και 

συμβάλουν στην οικοδόμηση νέας γνώσης, άλλοτε όμως αποτελούν μειονέκτημα, γιατί οι 

ενήλικες δεν μπορούν να αποδειχθούν εύκολα τη νέα γνώση, εφόσον έχουν παγιωμένες 
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αξίες και πεποιθήσεις, στις οποίες έχουν επενδύσει συναισθηματικά. Επειδή όλοι η 

προηγούμενη εμπειρία ενός ατόμου δημιούργησε την αντίληψή του για την προσωπική 

του ταυτότητα, όταν αυτή αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτή, μπορεί να γίνει πηγή ή 

αφετηρία για νέα γνώση   όταν, όμως υποτιμηθεί, εκλαμβάνεται ως απόρριψη του 

προσώπου και είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρνητισμό και αδιαφορία. 

Οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν κάθε νέο αντικείμενο υπό το πρίσμα της εμπειρίας 

τους, γι’ αυτό, αν η νέα γνώση  συνδεθεί με τη «δεξαμενή» των εμπειριών, μπορεί να 

αφομοιωθεί πλήρως από το άτομο. Αν όμως, το σύνολο των έμπειρων δεν είναι συναφές 

και χρήσιμο για την απαιτούμενη  μάθηση, τότε εκπαιδευτής πρέπει να εφαρμόσει τη 

διεργασία της απομάθησης, παρόλο που είναι επίπονη και δύσκολη, λόγω της 

συναισθηματικής επένδυσης του εκπαιδευόμενου στα υπάρχοντα μοντέλα μάθησης. 

Αν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν εμπιστεύονται το απόθεμα των γνώσεων και 

των εμπειριών τους, ο  εκπαιδευτής πρέπει να τους βοηθήσει να αποκτήσουν επίγνωση 

των δυνατοτήτων τους, ώστε να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους όλα τα μέλη της 

εκπαιδευόμενης ομάδας. Έτσι, εξασφαλίζεται η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο και 

ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η συνοχή της ομάδας και ο εμπλουτισμός όλων των μελών της 

4. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι ενήλικες επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή στην 

εκπαίδευση. επειδή είναι συνυφασμένη με τη χειραφέτηση και την ανάγκη τους για 

αυτοκαθορισμό. Πολλές φορές, έχουν την επιθυμία να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια 

ενός προγράμματος εκπαίδευσης (σχεδιασμός. υλοποίηση, εκπαιδευτική διαδικασία), να 

έχουν συνεχή διάλογο με τον εκπαιδευτή και τα μέλη της ομάδας τους και να 

αντιμετωπίζουν ως υπεύθυνα άτομα.  Αυτό, αφενός, κάνει  το μάθημα ενδιαφέρον, 

αφετέρου όμως, προκαλεί αμφισβήτηση του διδασκόμενου αντικειμένου και του 

περιεχομένου του προγράμματος, γιατί οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν  άλλα θέματα και 

μεθόδους και έτσι περιπλέκουν τη διαδικασία. 

5. Οι ενήλικες, από τα σχολικά τους χρόνια μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε διαρκή 

εκπαιδευτική διαδικασία (επίσημα ή ανεπίσημα),  γι’ αυτό και έχουν προσωπικούς 

τρόπους μάθησης, αναλόγως με τις ικανότητες, τις εμπειρίες τους και την προσωπικότητά 

τους. Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο να αρνούνται να προσαρμοστούν στις νέες μεθόδους 

διδασκαλίας, αλλά και να έχουν διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης. 

Στις διάφορες ομάδες ενηλίκων συναντάμε ποικίλους μαθησιακούς τρόπους. Ο 

Rogers (1999, σ.155) βασιζόμενος στο μαθησιακό κύκλο του David Kolb, κατατάσσει 
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τους εκπαιδευόμενους σε 4 κατηγορίες με κριτήριο τους μαθησιακούς τρόπους: σε 

ενεργητικούς, στοχαζόμενους, πραγματιστές ή πειραματιζόμενος και θεωρητικούς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενήλικες δεν περιορίζονται σε ένα μόνο τρόπο μάθησης. Με 

το πέρασμα του χρόνου μπορούν να διαπιστώσουν με ποια μοντέλα μάθεις μαθαίνουν 

ευκολότερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. 

Επειδή η ομάδα ενηλίκων έχει αποκρυσταλλωμένους τρόπους και ρυθμούς μάθησης, 

ο εκπαιδευτής πρέπει να διαγνώσει τις ιδιαίτερες μεθόδους του κάθε συμμετέχοντα και 

να χρησιμοποιήσει κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές, ώστε να οδηγεί στην ανάπτυξη 

τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής μάθησης. Αν οι ιδιαιτερότητες αυτές δεν 

λαμβάνονται  υπόψη, λειτουργούν αποτρεπτικά και δεν συντελούν στη μάθηση. 

6. Οι διεργασίες ανάπτυξης και εξέλιξης ενός ατόμου δεν σταματούν με την 

ενηλικίωση. Στη ζωή των ενηλίκων συμβαίνουν πολλές αλλαγές, στη φυσική τους 

κατάσταση, στον διανοητικό  επίπεδο, στα συναισθήματα και στις σχέσεις τους στην 

επαγγελματική τους ζωή. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την εκπαίδευσή τους. Η 

ενηλικιότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον αυτοκαθορισμό, τη χειραφέτηση και 

την ενεργή συμμετοχή ενός ενήλικου σε όποιες καταστάσεις τον αφορούν. (Κόκκος, 

2005) Γι’ αυτό, ο τρόπος της εκπαίδευσης τους πρέπει να ενθαρρύνει την 

αυτοεκπλήρωση και  την προοπτική της αυτονομίας του. 

Επειδή η επιλογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από ενηλίκους είναι εκούσια, 

θέλουν να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνα άτομα που μπορούν να συμμετέχουν ενεργά 

στην πορεία της εκπαίδευσής τους. Επομένως, η εκπαίδευσή τους πρέπει να συμβαδίζει 

με την εξέλιξη και ανάπτυξη τους σε όλους τους τομείς, στη διανοητική τους κατάσταση, 

στη σωματική και συναισθηματική, καθώς και στις σχέσεις και τα διαφέροντα τους. Οι 

ενήλικες  δεν είναι παθητικοί δέκτες της γνώσης, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε μία 

δυναμική διαδικασία. Ο ρυθμός και η κατεύθυνση των αλλαγών ποικίλουν από άτομο σε 

άτομο, αλλά είναι βέβαιο ότι συμβαίνουν  μέσα στην αδιάλειπτη εκπαιδευτική διεργασία. 

Αξίζει να πούμε και υπάρχουν περιπτώσεις ενηλίκων που υιοθετούν παθητικούς  

ρόλους και περιμένουν σαν παιδιά να «διδαχθούν». Όταν, όμως, ο  εκπαιδευτής τους 

δίνει εναύσματα, ακόμη και αυτοί γίνονται πιο συμμετοχικοί στην πορεία προς τη 

μάθηση. 

 7. Η διαδικασία της μάθησης, πολλές φορές, δυσχεραίνεται από τα ανταγωνιστικά 

ενδιαφέρονται, υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις των ενηλίκων. Αυτά απορρέουν 

από τους κοινωνικούς τους ρόλους (γονείς, σύζυγοι, εργαζόμενοι) και μπορεί άλλοτε να 
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λειτουργούν υποστηρικτικά προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και άλλοτε να 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην πορεία της εκπαίδευσής τους. 

Ενδέχεται, ακόμη, να αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια στη μάθηση, που μπορεί να 

οφείλονται, σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), σε κακή οργάνωση της μαθησιακής 

διαδικασίας (προβλήματα υποδομής, εξοπλισμού, σχεδιασμού), σε κοινωνικές 

υποχρεώσεις (οικογενειακές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις) και σε προγενέστερες 

γνώσεις, αξίες και προσωπικά χαρακτηριστικά (χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος). 

Επειδή οι ενήλικοι είναι εκπαιδευόμενοι μερικής παρακολούθησης και εκπαίδευση 

τους είναι δευτερεύον ζήτημα, επισκιάζεται συνεχώς από την «πραγματικότητα» της 

ζωής τους, την εργασία ή την ανεργία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, την 

κοινωνική τους ζωή. Ο σχεδιαστής του προγράμματος, αλλά και ο εκπαιδευτής πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους τις αντικειμενικές συνθήκες ζωής των εκπαιδευομένων, γιατί, αν 

θέλουμε η  μάθηση τους να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να αποκόπτονται από το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν 

παράγοντες που αντιστρατεύονται τις προσπάθειες του ενηλίκου και ορισμένες φορές τον 

οδηγούν σε εγκατάλειψη του προγράμματος. Επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη του 

συνολικό πλαισίου ζωής των ενηλίκων, για να αξιοποιούνται όλοι οι παράγοντες 

υποστήριξης με απώτερο στόχο την αποτελεσματική μάθηση. 

8. Επειδή οι εκπαιδευόμενοι δεν επιθυμούν να αμφισβητούνται οι πεποιθήσεις τους 

και οι συνήθειές τους, αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας. Αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας ή 

παραιτήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον εκπαιδευτή αποτελεσματικά, για να μην 

αποτελούν εμπόδια στη μάθηση. 

 Συνεπώς, μία ομάδα ενηλίκων χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία. Οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικά βιώματα και ατομικές ιδεολογικές και πολιτισμικές 

διαφορές. Έχουν δική τους ταυτότητα και συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο. Ο καθένας τους 

θα προσκομίσει στη μαθησιακή διεργασία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. 

Αυτά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα  τα της ομάδας καλείται να αξιοποιήσει εκπαιδευτής για 

την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

3.4     Απαιτήσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ενήλικων μαθητών δημιουργούν ειδικές συνθήκες για 

αποτελεσματική μάθηση (Κόκκος, 2005).  
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α) Η εκπαίδευση είναι προαιρετική. Οι ενήλικες συμμετέχουν, επειδή το θέλουν και 

το χρειάζονται, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αν συμμετέχουν εξ ανάγκης, 

έχουν επιπτώσεις αρνητικές. 

β) Διευκρινίζονται εξαρχής οι στόχοι μάθησης. Οι στόχοι πρέπει να διατυπώνονται 

εξαρχής και να είναι σαφής και συναφείς με τις προσδοκίες των ενηλίκων. Είναι, λοιπόν, 

σημαντικό να διαγνωστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων και μέσα από διάλογο 

να καθοριστούν οι στόχοι του προγράμματος. Γι’ αυτό είναι σημαντική η πρώτη 

συνάντηση. 

γ) Το μάθημα οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα. Αν το πρόγραμμα έχει ελλείψεις, σε 

υποδομή, εκπαιδευτικό υλικό, εκπλήρωση οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων, συχνά 

παρατηρείται αρνητική συμπεριφορά. 

δ) Το περιεχόμενο του προγράμματος συνδέεται με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Τα θέματα και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων εξετάζονται και ο εκπαιδευτής 

πρέπει να δίνει ώθηση στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις 

εμπειρίες τους.  

ε) Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενες μορφές μάθησης. Εφόσον κάθε μαθητής έχει 

δικούς του, ιδιαίτερους τρόπους μάθησης, η διδασκαλία οργανώνεται έχοντας ως βάση 

αυτούς τους τρόπους.  

στ) Η ενεργός συμμετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία ενθαρρύνεται. Οι μαθητές 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παρακινούνται από τον εκπαιδευτή με τη χρήση 

εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως  συζήτηση, ερωταποκρίσεις, ομαδική εργασία, 

brainstorming κλπ.  Ο ενήλικος μαθαίνει, όταν ενεργεί και εμπλέκεται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σύμφωνα με τον P. Mucchielli, εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά 

προσέγγιση: «10% από αυτά που διαβάζουμε, 20% από αυτά που ακούμε, 30% από αυτά 

που βλέπουμε, 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, 80% από αυτά που 

λέμε, 90% από αυτά που λέμε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψη 

και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά»  (Courau, 2000). 

Επομένως, πρέπει ο εκπαιδευτής να χρησιμοποιεί παιδαγωγικές τεχνικές που ευνοούν 

τη συμμετοχή των μαθητών και όχι τον παραδοσιακό δάσκαλοκεντρικό τρόπο. Στο τέλος 

της εκπαίδευσης του ο ενήλικος πρέπει να ξέρει τα μέσα και τον τρόπο με τα οποία 

μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία. (Μαθαίνω πώς να μαθαίνω). Συνεπώς είναι η βασική 

προϋπόθεση, για να εφαρμοστούν όλες οι άλλες, γιατί μέσα σε ένα τέτοιο μαθησιακό 

κλίμα νιώθει ότι συνεισφέρει, χωρίς να τον χρησιμοποιούν, και ότι τον λαμβάνουν  

υπόψη χωρίς να τον κρίνουν.  
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ζ) Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι και οι τρόποι με τους οποίους 

θα τα υπερασπιστούν. Τα εμπόδια στη μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 

ανθρώπινη φύση και οφείλονται σε ποικίλους παράγοντες. Ο εκπαιδευτής καλείται να τα 

εντοπίσει και με ευαισθησία και κατανόηση να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τους. 

η) Το μαθησιακό κλίμα χαρακτηρίζεται από επιτυχή επικοινωνία, συνεργατικό 

πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτή και 

ενηλίκων χαρακτηρίζονται από σεβασμό, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και αποδοχή. Έτσι, ο 

εκπαιδευτής χρησιμεύει και ως συντονιστής της ομάδας και διευκολυντής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

θ) Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν αισθάνεται ενταγμένος σε μία ομάδα. Λειτουργεί 

καλύτερα ανάμεσα σε άλλα άτομα με τον ίδιο στόχο. Αν η εκπαιδευτική διαδικασία 

στηρίζεται στην ομαδική συνέργεια (ασκήσεις ανά δύο ή σε υποομάδες), τότε  η μάθηση 

είναι αποτελεσματικότερη. 

Tα στάδια της μάθησης  

Σύμφωνα με τη S. Courau (2000)  τέσσερα είναι τα στάδια της μάθησης : 

1. Ασυνείδητη ανικανότητα: δεν ξέρω ότι δεν ξέρω. Είναι  το προκαταρκτικό στάδιο 

κάθε μάθησης. 

2. συνειδητή ανικανότητα: ξέρω ότι δεν ξέρω. Ο ενήλικας  ξέρει ότι αγνοεί κάτι και 

αποφασίζει να παρακολουθήσει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

3. συνειδητή ικανότητα:  ξέρω ότι ξέρω, και είμαι σε θέση να εφαρμόσω  την 

τεχνική ή τη γνώση  που έμαθα πρόσφατα. Είναι το στάδιο με το μεγαλύτερο 

χωροχρόνο της εκπαίδευσης. 

4. υποσυνείδητη ικανότητα: δεν ξέρω πια ότι ξέρω, εφόσον ξέρω κάτι τόσο καλά, 

ώστε να έχω ξεχάσει ότι το έμαθα κάποτε.  Αυτός είναι και ο στόχος κάθε 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, συνήθως όμως δεν επιτυγχάνεται σε βραχυχρόνια 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Γι’ αυτό και, όταν δεν υπάρχει χρόνος, είναι 

επιβεβλημένο να δίνονται στον ενήλικο τα εργαλεία που θα του δώσουν τη 

δυνατότητα να το κατακτήσει μόνος στη συνέχεια.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω  (Κόκκος, 2005,95) οι προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: 

1. Εθελοντικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης.  

2. Αποσαφήνιση των  εκπαιδευτικών στόχων.  

3. Άρτια οργάνωση  του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
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4. Συσχέτιση περιεχομένου προγράμματος και αναγκών των εκπαιδευομένων.  

5.  Αναζήτηση και εφαρμογή των προτιμώμενων τρόπων μάθησης.  

6. Ενθάρρυνση της  ενεργητικής συμμετοχής.  

7. Αντιμετώπιση  των εμποδίων  της μάθησης.  

8.  Διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος – ομαδικότητα, σεβασμός, επικοινωνία.  

  3.5     Εμπόδια στη μάθηση 

Εμπόδια στην πορεία της μάθησης των ενηλίκων αποτελούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες. Είναι, λοιπόν σημαντικό να 

ξεπεραστούν ή, στο μέτρο του δυνατού, να ελαχιστοποιηθούν. 

Τα εμπόδια μπορούμε να το εντάξουμε στις εξής κατηγορίες 

1) εμπόδια που είναι αποτέλεσμα των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων των 

ενηλίκων (ρόλοι στους οποίους οφείλουν να ανταποκριθούν) 

2) εμπόδια που σχετίζονται με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(ακατάλληλος χώρος, λανθασμένες προσδοκίες, κακή σχέση εκπαιδευτή – 

εκπαιδευομένων) 

3)  εσωτερικά εμπόδια που συναρτώνται με την προσωπικότητα του ενήλικα και 

αφορούν: α) ψυχολογικούς παράγοντες (άγχος, έλλειψη αυτοπεποίθησης), β) 

προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, προκαταλήψεις που αντιστρατεύονται την αλλαγή και 

τη νέα γνώση.  

Αν, όμως εφαρμοστούν  οι κατάλληλες τεχνικές εκπαίδευσης, θα ξεπεραστούν όλα τα 

προαναφερθέντα εμπόδια. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται αυτές οι τεχνικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   

  4.1     Σημασία της ενεργητικής διδασκαλίας 

Σκοπός της διδασκαλίας είναι η μετάδοση της γνώσης και η αποτελεσματική μάθηση. 

Μία μορφή διδασκαλίας, που κάνει τη μάθηση αποτελεσματικότερη, είναι η ενεργητική, 

διότι οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Σκοπός των εκπαιδευτών 

είναι να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους όχι απλά να πάρουν τη γνώση, αλλά να τη 

ζήσουν, για να την κατανοήσουν καλύτερα. 

Επειδή οι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να πετυχαίνουν ένα στόχο μέσω της 

συμμετοχής και να διατηρούν την αίσθηση της επιτυχίας, γι’ αυτό και πρέπει να είναι 

ενεργητική και όχι παθητικοί. Είναι, ακόμα, σημαντικό να βλέπουν σταδιακά ότι ο 

στόχος της επιτυγχάνεται και, παρόλο που απαιτείται κόπος και χρόνος, αυτό με το οποίο 

καταπιάνονται παίρνει μορφή και δεν είναι κάτι ανούσιο και όμορφο, που θα κριθεί  με 

ένα «καλό»  ή «όχι καλό». 

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, διότι η μάθηση, 

αποτελώντας απαραίτητο στοιχείο της ίδιας  της ζωής, συνεχίζεται δια βίου, εφόσον δε 

μαθαίνουμε εφάπαξ όλα αυτά που θα χρειαστούμε στη ζωή μας και, για να 

κατανοήσουμε κάποια πράγματα, πρέπει πρώτα να τα ζήσουμε. Επιπρόσθετα, κάθε 

άνθρωπος σε ένα πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης μαθαίνει όχι μόνο τις γνώσεις 

που του προσφέρονται, αλλά και τους κοινωνικούς ρόλους και τις συμπεριφορές που του 

είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί σωστά και να συμμετάσχει ουσιαστικά στις 

κοινωνικές δραστηριότητες της ομάδας στην οποία ανήκει. 

Επίσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι μαθαίνουμε νέα 

πράγματα και γνώσεις, όταν ανακαλύπτουμε καινούρια στοιχεία του εαυτού μας, 

αποκτώντας νέα ενδιαφέροντα και αξιοποιώντας τις δυνατότητες μας μέσα από την 

εξάσκηση μας σε ανάλογα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα. Μόνο έτσι μπορεί 

κάθε άνθρωπος να νιώσει ολοκληρωμένος και να εμπλουτίσει τις γνώσεις που θα τον 

βοηθήσουν στη βελτίωση της ζωής του. 

4.2    Εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή 

ενηλίκων 

Είναι αναγκαίο, αρχικά, να διακρίνουμε εννοιολογικά τις εκπαιδευτικές τεχνικές από 

τις μεθόδους. Η μέθοδος αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που αφορούν την αντίληψη 
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για την πρόσκτηση τις γνώσης, τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες γίνεται η 

εκπαίδευση. Ενώ η τεχνική είναι συγκεκριμένο παιδαγωγικό εργαλείο, το μέσο δηλαδή 

με το οποίο εφαρμόζουμε την εκπαιδευτική μέθοδο. Στην πράξη η μέθοδος εφαρμόζεται 

μέσω διαφόρων τεχνικών. 

Ανάμεσα στους συγγραφείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει 

επικρατήσει συγκεκριμένη ορολογία για τις μεθόδους που προωθούν την ενεργητική 

συμμετοχή. 

Ο Rogers (σ. 252-253) κάνει λόγο και συμμετοχικές μεθόδους (αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτή – εκπαιδευομένων) και ευρετικές μεθόδους (ασκήσεις, πειράματα, 

εκπόνησεις εργασιών ατομικών ή ομαδικών). Οι Noue, Piveteau (σ. 45-46) αναφέρονται 

σε ερωτηματικές μεθόδους (ο εκπαιδευόμενος ανακαλύπτει μέσω ερωτήσεων αυτό που 

θέλει να διδάξει ο εκπαιδευτής) και ενεργητικές μεθόδους (συνδυασμούς πράξεις λόγου). 

Η S.Courau (2000, Κεφ. 3) κάνει λόγο για μεθόδους εξερεύνησης και εφαρμογής, ενώ 

άλλοι οργανισμοί μιλούν για μεθόδους που βασίζονται στην πράξη και την 

αντιδιαστέλλουν με όσους  βασίζονται στο λόγο (S.N.V.B., 1994). 

Οι συμμετοχικές τεχνικές, κατά το Jarvis (2004) δεν είναι απλά μία άλλη 

εκπαιδευτική μέθοδος αλλά, μία διαφορετική οπτική για τη μάθηση. Aυτή η οπτική δεν 

έχει ως μοναδικό σκοπό να «μάθουν» οι ενήλικοι, αλλά  να αναπτυχθούν έτσι ώστε να 

αντιμετωπίζουν κριτικά τις καταστάσεις, πράγμα που θα είναι χρήσιμο στην καθημερινή 

τους πρακτική. 

Η ενεργητική μέθοδος, πλησιέστερη στις ανθρωπιστικές θεωρίες, «ζητά από τους 

εκπαιδευόμενους να συλλάβουν εκ νέου όσα μέχρι τώρα έχουν κατανοήσει και να 

εφαρμόσουν νέες  προσεγγίσεις ως δημιουργικοί διδασκόμενοι μαζί με το διδάσκοντα» 

(Shor στο Κόκκος, 1999α, σελ.94). 

Ο εκπαιδευτής που υιοθετεί αυτή τη μεθοδολογία επιδιώκει τη δημιουργία φιλικού 

κλίματος και ελεύθερης έκφρασης, στοχεύοντας στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο 

σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση, αλλά και την αξιολόγηση του προγράμματος 
(Κόκκος, 1999α, σελ.70-71). Για να πετύχει ο εκπαιδευτής κλίμα εμπιστοσύνης, 

συνεργασίας, αμοιβαιότητας και αλληλοεκτίμησης πρέπει να έχει την ικανότητα να 

εντοπίζει τους φραγμούς, τη γλώσσα του σώματος κ.ά. (Κόκκος, 1999α, σελ.91).  Επιπλέον, 

πρέπει να διαθέτει «κοινωνικά εργαλεία» (Rogers, 1999, σελ.222),  όπως ικανότητες 

συμβουλευτικής, συνδιαλλαγής, δεκτικότητας, ενδιαφέροντος (Κόκκος, 1999α, σελ.91). 

Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτής οφείλει να  ενδιαφέρεται έμπρακτα για τις απόψεις και 

τις προτάσεις των ενηλίκων, να μαθαίνει από αυτούς, να τους αποδέχεται, να σέβεται την 
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προσωπικότητα τους, να κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους,  τους ρυθμούς και 

τις δυνατότητές τους. Οφείλει,  ακόμη, να ανταλλάσσει ειλικρινή και σαφή μηνύματα με 

τους εκπαιδευόμενους, να αντιμετωπίζει «τις τριβές» και  να μην προσπαθεί να επιβάλλει 

συγκεκριμένες ιδέες (Κόκκος, 1999α, σελ.72,91). 
 Η ενεργητική μάθηση είναι «μάθηση μέσω της πράξης». Είναι μία εκπαιδευτική 

διαδικασία στην οποία ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά ενεργητικός εταίρος. 

Τα άτομα ή οι ομάδες μαθαίνουν συμμετέχοντας ενεργά στη δική τους μάθηση. 

Αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, πρέπει να επιλέγονται μέθοδοι που 

παρέχουν ευκαιρίες στο άτομο να σκεφτεί, να στοχαστεί, να πράξει. Ωστόσο, στη 

βιβλιογραφία για την εκπαίδευση ενηλίκων συγκλίνουν οι απόψεις των μελετητών ότι η 

ενεργητική συμμετοχή προωθείται μέσα από μεθόδους αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή =- 

εκπαιδευομένου και δίνουν στους ενήλικους πηγές αναζήτησης πληροφοριών, ανάπτυξης 

της κριτικής σκέψης, της αναζήτησης λύσεων, της μάθησης μέσω της πράξης. Οι 

περισσότεροι μελετητές ( St. Brookfield, S. Courau, P. Freire, D. Noue, J. Piveteau, j. 

Rogers), συμφωνούν ότι η ενεργητική συμμετοχή προωθείται από τις εξής τεχνικές: 

Μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, ερωταποκρίσεις, συζήτηση, «καταιγισμός ιδεών» 

(Brainstorming),  ομάδες εργασίας, χιονοστιβάδα, πρακτική άσκηση, προσομοίωση. 

Ο παραπάνω κατάλογος είναι μόνο ενδεικτικός των τεχνικών μάλιστα ο Rogers  

(1999)  αναφέρει ότι με τον «καταιγισμό ιδεών» σε ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών 

καταγράφηκαν 49 διαφορετικές τεχνικές. Στην Ελλάδα, όπου το σύστημα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι κατεξοχήν δασκαλοκεντρικό, σπάνια χρησιμοποιούνται από 

τους εκπαιδευτές συμμετοχικές τεχνικές, ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις συγχέουν τις 

τεχνικές με τα εποπτικά μέσα ( Κόκκος, 2005:131). 

Επισημαίνουμε επίσης  το 2006 ξεκίνησε η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, στο οποίο 8.000 εκπαιδευτές, ενταγμένοι στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα χρήσης συμμετοχικών τεχνικών 

εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης είναι εναρμονισμένο πλήρως με τις τάσεις που επικρατούν 

διεθνώς στο ζήτημα αυτό. Στο σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο εποπτεύει τα Κ.Ε.Κ. 

που υλοποιούν τέτοια προγράμματα αναφέρονται τα ακόλουθα: .«Η μεθοδολογία που θα 

επιλεγεί θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων οι οποίες είναι οι 

εξής: ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου 
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σκέψης, οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών-καταρτιζομένων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές 

που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν δεν είναι τόσο η εισήγηση, όσο κυρίως εκείνες 

που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως οι μελέτες 

περίπτωσης, οι μικρές πρακτικές ασκήσεις, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις 

σε ερωτήσεις, η εκμαίευση, η προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες. Οι τεχνικές 

αυτές θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο και στους στόχους της 

διδακτικής ενότητας, το επίπεδο και το βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων και είναι 

σκόπιμο να ποικίλουν και να εναλλάσσονται στη διάρκεια της διδακτικής ενότητας». 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτές τις τεχνικές. 

4.2.1  Ομαδική εργασία  
Σύμφωνα με το ( Jaques D.2001 σελ.18 ), είναι μία εκπαιδευτική τεχνική υψηλής 

ποιότητας, επειδή βασικό στοιχείο της είναι η δόμηση δραστηριοτήτων και η διεργασία, 

οι οποίες οδηγούν σε δυναμική ένταση. Οι ενήλικες κατανέμονται σε ομάδες, 

επεξεργάζονται πλήρως ένα θέμα, δημιουργούν ασκήσεις, επιλύουν προβλήματα, 

εξάγουν συμπεράσματα. Ως τεχνική εφαρμόζεται ευρέως σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα 

όταν μία ομάδα εμφανίζει σημάδια κόπωσης (Courau S. 2000 σ. 66).  Είναι τεχνική που 

αντιπροσωπεύει και τις τρεις παιδαγωγικές φάσεις, πριν την πληροφόρηση, κατά τη 

διάρκεια της πληροφόρησης,  μετά την πληροφόρηση ( Noye D.-Piveteau J. σ. 99). 

Σύμφωνα με τους μελετητές (Κόκκος Α. 1998 σ. 220 , Noye D.-Piveteau J. σ. 96-97) 

η ως άνω τεχνική εξασφαλίζει ενεργή συμμετοχή, δίνει πεδίο έκφρασης σε όλους, τους 

ελευθερώνει από το αίσθημα της προσωπικής αποτυχίας, βελτιώνει την μεταξύ τους 

επικοινωνία. Αν εφαρμόζεται σωστά, υποβάλει την αλληλοβοήθεια και όχι τον 

ανταγωνισμό, την αναγνώριση και τον σεβασμό των άλλων, γενικά μία κουλτούρα 

συνεργασίας βέβαια, προϋποθέτει υπομονετικό εκπαιδευτή. 

Για τη σωστή λειτουργία της εργασίας σε ομάδες πρέπει να τηρούνται κάποιες 

προδιαγραφές (Κόκκος Α. 1999 σ. 47-51 , Κόκκος Α. 2003 σ. 67-74 ). 

Είναι ενδεδειγμένο το τμήμα εκπαιδευμένο να χωρίζεται σε τρεις υποομάδες των 

πέντε μελών η καθεμιά. Αυτό συντελεί στην ανάπτυξη οικειότητας  και εμπιστοσύνης 

μεταξύ των μελών, γιατί δεν υπάρχει  δομή και διαφοροποίηση ρόλων (Jaques D. 

2001σελ. 34). Την ανάπτυξη της ομάδας θα την παρακολουθούμε σε τρία αλληλένδετα 

επίπεδα, το ατομικό, της μικρής ομάδας, της ολομέλειας (Τοδούλου-Πολέμη Μ. 2006 

σελ.85). Μέσω αυτής της δόμησης φιλτράρονται οι ατομικές θέσεις και προκύπτει 

σύνθεση - συναλλαγή των μικρών ομάδων. 
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Με τον τρόπο που περιγράψαμε λειτουργεί  το σχήμα διεργασία – θέση - αντίθεση. Οι 

υποομάδες μπορεί να απαρτίζονται από μέλη που διαφέρουν ως προς τις γνώσεις, τις 

εμπειρίες, το φύλο και η επιλογή των μελών να είναι τυχαία. Σε κάποιες, όμως 

περιπτώσεις, η σύνθεσή τους πρέπει να έχει ως κριτήριο το επίπεδο, το θέμα, την 

ειδικότητα ή τη λειτουργία του κάθε μέλους ( Noye D.- Piveteau J. σ. 99, Courau S. σ. 

67). Επίσης οι ομάδες μπορεί να είναι ομοιογενείς και ανομοιογενείς, ανάλογα με τον 

επιδιωκόμενο στόχο (Τοδούλου-Πολέμη Μ., 2006 σελ 25). Αν το πρόγραμμα είναι 

μεγάλης διάρκειας, η σύνθεση των ομάδων  πρέπει να αλλάζει. Οι  ομάδες ξεκινούν με 

σύντομη και σαφή παρουσίαση των στόχων τους, με την παροχή οδηγιών (γραπτών 

συνήθως) με τον καθορισμό των χρονικών ορίων, τον ορισμό εκπροσώπων για την 

παρουσίαση της εργασίας (προφορικής και γραπτής) και με την ανακοίνωση των 

κανόνων που θα εφαρμόσουν οι ομάδες. 

Οι στόχοι ταυτίζονται με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και εστιάζουν στην 

υλοποίηση του έργου μέσα από τις δομημένες δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτής λοιπόν, 

πρέπει να θέσει ξεκάθαρους στόχους, να σκεφτεί πώς θα τους πετύχει και να 

προετοιμάσει τις δομημένες δραστηριότητες των εκπαιδευομένων (Jaques D. 2001 σελ. 

128, 234). 
Πολύ σημαντικό είναι το πώς θα συμμετάσχουν οι ομάδες στην ολομέλεια και πώς θα 

πραγματοποιηθεί η τελική σύνθεση των εργασιών. 

Ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει την παρακολούθηση και τον συντονισμό της ομάδας 

εργασίας και περιορίζεται στο ρόλο του εμψυχωτή  φροντίζει για την καλή λειτουργία, 

παρακολουθεί την πρόοδο διακριτικά, δίνει διευκρινίσεις, αν και όπου χρειάζεται, 

διαχειρίζεται το χρόνο, χωρίς να πιέζει, ενθαρρύνει την ανάληψη ευθυνών από την 

ομάδα. Καλό είναι να εστιάζει στην αλλαγή του τρόπου μετάδοσης, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να βιώνουν τη νέα γνώση. Έτσι, η σημασία μετατοπίζεται από το 

σημαίνον στο συμαινόμενον και η όλη διεργασία οδηγεί σε  μεταγνωστική μάθηση ( 

Jaques D.2001 σελ.82-102). 

Το πιο ουσιαστικό στάδιο μάθησης είναι η παρουσίαση των εργασιών στην 

ολομέλεια, καθώς έτσι αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της εργασίας που προηγήθηκε. 

Εκπρόσωποι των ομάδων - περιστοιχίζονται από τα λοιπά μέλη για να νιώθουν ασφάλεια, 

παρουσιάζουν τις εργασίες τους, ξεκινώντας από την ομάδα που είναι έτοιμη, ενώ οι 

άλλες ομάδες παρακολουθούν για να διατυπώσουν στη συνέχεια τα σχόλια τους.  
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Κυριαρχεί πλέον ο συλλογικός προβληματισμός, οποίος συνδέεται με το αρχικό ερέθισμα 

στόχο (Τοδούλου-Πολέμη Μ., 2006 σελ 94). 

Σημαντική είναι η αλληλουχία των επιμέρους καταθέσεων των ομάδων, η σύγκριση. 

ο αλληλοσχολιασμός, ο εμπλουτισμός των γνώσεων και ως επιστέγασμα η εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

4.2.2  Πρακτική άσκηση   

Είναι εργασία ατομική ή  ομαδική, γίνεται με την επίβλεψη του εκπαιδευτή και δεν 

απαιτεί πολύ χρόνο (Κόκκος Α. 2003 σ.55-59, Κόκκος Α. 1998 σ. 195-199). Οι 

εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά, γιατί  βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση «πράξης». 

Μπορεί να έχει διάφορες μορφές,  όπως για παράδειγμα επίδειξη. 

Ως έννοια έχει ευρύ περιεχόμενο, διότι μπορεί να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της κι 

άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με άλλες τεχνικές, όπως το παίξιμο ρόλων, αλλά  

δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως στοιχεία των άλλων τεχνικών. Μπορεί συνεπώς να 

περιλαμβάνονται στην έννοια η συμπλήρωση πινάκων η μελέτη κειμένων,  τα τεστ, ο 

εντοπισμός μιας λύσης. 

Η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης έχει  πολλά πλεονεκτήματα,  όπως τη σύνδεση 

θεωρίας – πράξης, η προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι 

είναι υπεύθυνοι για όσα πράττουν και νιώθουν να τονώνεται το αίσθημα της επιτυχίας 

και της προσωπικής τους αξίας. Ωστόσο, μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί η ανάγκη 

προσεκτικής προετοιμασίας από την πλευρά του εκπαιδευτή καθώς και η διαρκής 

παρακολούθηση της άσκησης με την οφειλόμενη προσοχή. 

Απαραίτητες προδιαγραφές για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης τεχνικής 

είναι οι ακριβείς οδηγίες,  διατυπωμένες με σαφήνεια και κατά προτίμηση γραπτές. 

Συχνά προκύπτει και η ανάγκη εξατομίκευσης των εργασιών, εφόσον προβλέπεται ο 

σεβασμός στον προσωπικό ρυθμό  των εκπαιδευομένων. 

4.2.3  Ερωτήσεις - Απαντήσεις   
Η συζήτηση και οι ερωτήσεις - απαντήσεις είναι συγγενικές τεχνικές που 

αποσκοπούν στη μάθηση μέσω διαλόγου των συντελεστών της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η διαφορά τους βρίσκεται στο εξής: Στη συζήτηση ο εκπαιδευτής έχει 

προσχεδιάσει μία σειρά ερωτήσεων, με τις οποίες προσεγγίζεται  το ζήτημα σταδιακά, 

ενώ οι ερωτήσεις - απαντήσεις προκύπτουν αυθόρμητα και δεν εξετάζουν  το ζήτημα 

εξαντλητικά.  Μέσα από ερωτήσεις, σε κάποιο χρονικό σημείο της διεργασίας, ο 

εκπαιδευτής  προσπαθεί να εκμαιεύσει τις απόψεις των μαθητών του, αναζωπυρώνοντας 
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το ενδιαφέρον τους. Συχνά οι ερωτήσεις - απαντήσεις γίνονται με μορφή αυτοσχεδιασμού 

και εντελώς αυθόρμητα, αν ο εκπαιδευτής έχει έμπνευση. (π.χ.  «θέλει κάποιος να 

προσθέσει κάτι;»,  «τι σκέφτεστε για αυτό το ζήτημα;» ,  «τι σχέση έχει με όσα λέγαμε 

πριν»,  «μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;»). Οι δύο αυτές τεχνικές εφαρμόζονται 

σε οποιαδήποτε διδακτική ενότητα. Συχνά εισάγονται ένθετα σε άλλες τεχνικές, ιδιαίτερα  

στην εισήγηση, προσδίδοντας έτσι ποικιλία και συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  (Δ. Βαϊκούση,1999). 

Περιγραφή 

Είναι μία εκπαιδευτική τεχνική που εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε στάδιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάλιστα ιδιαιτέρως ευέλικτη. Το γνωστικό αντικείμενο 

προσεγγίζεται με ερωταποκρίσεις. Γι’ αυτό, η τεχνική ονομάζεται «μαιευτική». Ο 

εκπαιδευτής θέτει τις ερωτήσεις, ενδέχεται, όμως, να υποβάλλουν ερωτήματα και οι 

εκπαιδευόμενοι. Συνήθως η τεχνική αυτή συνδυάζεται ή εναλλάσσεται με άλλες (άσκηση 

ή εισήγηση),  πράγμα που προσδίδει ενδιαφέρουν και ποικιλία  στην όλη διαδικασία (Α. 

Κόκκος , Α Λιοναράκης, 1999). 

Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής συμπεριλαμβάνονται τα εξής: προωθείται η 

αυτενέργεια, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται σε σκέψη, επικοινωνούν μεταξύ 

τους και συμμετέχουν στη διαδικασία. Επίσης, αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και 

προσεγγίζουν το ζήτημα λεπτομερώς. Ο εκπαιδευτής διαπιστώνει τον βαθμό κατανόησης 

και τις ανάγκες των μαθητών του. Ωστόσο,  απαιτείται αρκετός χρόνος και είναι πιθανές 

οι παρεμβάσεις εκτός θέματος. Ακόμη, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετέχουν όλοι στη 

συζήτηση, αφού μπορεί να μην διαθέτουν απόψεις για το  θέμα. Συνεπώς η τεχνική 

παρουσιάζει δυσκολίες, εφόσον στηρίζεται στο λόγο και όχι στην πράξη. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι ερωτήσεις προωθούν  κυρίως  τον προβληματισμό, την 

έκφραση και την κριτική σκέψη. 

Επομένως, καλό θα ήταν να συνοδεύονται από βοηθητικά μέσα (σχήματα, εικόνες, 

ντοκουμέντα, φιλμ  κ.ά.),  για να γίνονται ελκυστικότερες. Οι ερωτήσεις να είναι 

ανοικτές, επαγωγικές και να παρακινούν σε αναλυτική και τεκμηριωμένη έκφραση των 

σκέψεων, να απευθύνονται προς όλους, χωρίς, όμως, να πιέζονται για  απαντήσεις οι 

εκπαιδευόμενοι. Να αποφεύγεται, επίσης,  ο αιφνιδιασμός των εκπαιδευόμενων  με 

ερωτήσεις που μπορεί να τους φέρουν σε δύσκολη θέση, καθώς και οι απαντήσεις «με τη 

σειρά»,  γιατί ο καθένας ετοιμάζει τη δική του απάντηση και έτσι χάνεται το ενδιαφέρον 

για τη συζήτηση και επέρχεται κόπωση. Συνεπώς, αν οι ερωτήσεις είναι ενδιαφέρουσες, 

αντιστοιχούν στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ενηλίκων, συνδέονται στενά με το 
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μελετώμενο θέμα και ο εκπαιδευτής είναι εμψυχωτής, χωρίς ελεγκτική στάση, τότε  η 

συμμετοχή όλων εξασφαλίζεται. Θα ήταν καλό να αποφεύγονται οι «ψευδο-ερωτήσεις» 

γιατί δεν οδηγούν σε ουσιώδεις απαντήσεις. π. χ. «δεν πιστεύετε και εσείς ότι…»,  «είστε 

σύμφωνοι;». Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι ρητορικές ερωτήσεις,  οι οποίες θα 

πρέπει να μην χρησιμοποιούνται, γιατί υποδηλώνουν  διολίσθηση προς την τεχνική της 

εισήγησης.  

Συχνά οι ενήλικες δεν απαντούν άμεσα, γιατί σκέφτονται, διστάζουν ή φοβούνται την 

πιθανότητα λάθους. Στην περίπτωση αυτή,  ο εκπαιδευτής δεν θα μπει στον πειρασμό να 

απαντήσει ο ίδιος, αλλά κάνοντας λίγη υπομονή, θα πάρει ενδιαφέρουσες και 

δημιουργικές απαντήσεις. 

4.2.4  Συζήτηση   

Η χρήση της τεχνικής της συζήτησης εφαρμόζεται κατά την έναρξη της προσέγγισης 

ενός γνωστικού αντικειμένου. Εδώ στοχεύουμε στο να συμμετέχουν οι ενήλικες στον 

προβληματισμό γύρω από το ζήτημα που θα τους απασχολήσει και να εξετάσουν τα 

προβλήματα που σχετίζονται με αυτό και τις συνιστώσες του. 

Οι εμπλεκόμενοι καλούνται να συμβάλουν στη συζήτηση, καταθέτοντας τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους. Έχοντας συμμετάσχει στη διερεύνηση του ζητήματος, το 

οικειοποιούνται και ασχολούνται μ’ αυτό με περισσότερο ενδιαφέρον. Χρήση της 

συζήτησης μπορεί να γίνει σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ανθρωπιστικών, κοινωνικών 

και θετικών επιστημών. Συνεπώς, μπορεί να εφαρμοστεί στα πρώτα λεπτά μιας 

διδακτικής ενότητας αλλά και κατά τη διάρκεια της (Δ. Βαϊκούση,1999). 

Περιγραφή 

Πρόκειται για τεχνική συγγενική προς τις «ερωτήσεις – απαντήσεις». Η εκπαιδευτική 

ομάδα ανταλλάσσει απόψεις πάνω σε ένα θέμα ή πρόβλημα, με στόχο να βρει λύσεις ή 

να εξάγει συμπεράσματα. Η συζήτηση διεξάγεται στην ολομέλεια, είτε στις ομάδες 

εργασίες, είτε μεταξύ εκπαιδευτή και ενός ή δύο  εκπαιδευόμενων. Συντονιστής της 

συζήτησης είναι ο εκπαιδευτής. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι το ότι 

αναπτύσσεται η ικανότητα συνεργασίας των ενηλίκων για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων,  ενώ πρόσθετη δυσκολία είναι η απαιτούμενη καλή γνώση των 

συμμετεχόντων  σχετικά με το συζητούμενο θέμα. 
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4.2.5 Καταιγισμός Ιδεών   

Αποτελεί μία τεχνική ιδιαίτερα συμμετοχική που επιτρέπει την ελεύθερη 

έκφραση  των ιδεών και την εξερεύνηση του μελετώμενου θέματος μέσω των δυνάμεων 

των εκπαιδευομένων. Συνεπώς, αφενός εμπλέκονται στη διεργασία της μάθησης και 

αφετέρου βελτιώνεται το μαθησιακό κλίμα, μέσω της οικειότητας και της συνεργασίας 

που αναπτύσσουν οι εμπλεκόμενοι (Δ. Βαϊκούση,1999). 

Συνήθως, «ο καταιγισμός ιδεών»  πραγματοποιείται με την έναρξη της προσέγγισης 

ενός θέματος, με στόχο τη διερεύνηση των συνιστωσών του ή την επεξεργασία ενός 

ορισμού ή ορισμένων εννοιών (Δ. Βαϊκούση,1999). 

Περιγραφή 

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει πολυεπίπεδη εξέταση ενός θέματος ή μιας κεντρικής 

έννοιες, με υποκίνηση των ενηλίκων να εκφράσουν ελεύθερα και αυθόρμητα τις ιδέες 

τους. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις για το θέμα, αρκεί να συμβάλλουν στην 

εξέταση του θέματος με όποιες ιδέες ή προτάσεις γεννώνται  στο μυαλό τους, ακόμα και 

φανταστικές ή απραγματοποίητες. Όσο παρουσιάζονται οι ιδέες, δεν γίνεται κριτική, 

ωστόσο, αργότερα, θα κληθούν να τις εξηγήσουν. Το προϊόν του «καταιγισμού» είναι 

απαραίτητο να καταγράφεται στον πίνακα, (το ίδιο και ο σχολιασμός του) με σκοπό την 

αποκάλυψη των πολλαπλών  πτυχών ενός ζητήματος ή  τη λύση ενός προβλήματος ή τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων ή την αλλαγή - εδραίωση των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευομένων. 

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται ο υψηλός βαθμός συμμετοχής, η ανάπτυξη της 

ελεύθερης έκφρασης, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας και η αξιοποίηση των 

εμπειριών και της δημιουργικότητας των εκπαιδευομένων. Μειονέκτημα μπορεί να 

θεωρηθεί ο κίνδυνος της διολίσθησης του «καταιγισμού» σε επίδειξη φαντασίας αντί για 

δημιουργική έκφραση, σε περιπτώσεις που εκπαιδευτής δεν έχει μεγάλη εκπαιδευτική 

εμπειρία ή οι εκπαιδευόμενοι δε θέλουν  να συμμετάσχουν.  

4.2.6 Χιονοστιβάδα 

Περιγραφή 

Η χιονοστιβάδα, όπως και η «συζήτηση» αποβλέπει στην ανταλλαγή απόψεων με 

στόχο τον προβληματισμό πάνω σε ένα ζήτημα. Είναι όμως  διαφορετική η μεθοδολογία. 

Η ομάδα των ενηλίκων αποφασίσει να επεξεργαστεί ένα θέμα. Ο κάθε 

εκπαιδευόμενος ατομικά σχολιάζει το θέμα γραπτά για 3 - 4 λεπτά. Συγκρίνει τα σχόλια 

του με έναν άλλον εκπαιδευόμενο για 8 - 10 λεπτά, εντοπίζει κοινά σημεία και διαφορές, 
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κάνουν άλλη αλληλοσυμπληρώσεις κ.ά. Η δραστηριότητα αυτή επεκτείνεται σε ομάδες 

τεσσάρων ατόμων (2 + 2). Οι απόψεις των ομάδων παρουσιάζονται στην ολομέλεια, 

γίνεται σύνθεση απόψεων και εξάγονται συμπεράσματα. Πρόσθετα πλεονεκτήματα είναι 

ότι δεν απαιτείται πολύς χρόνος, δεν γίνονται παρεκβάσεις και η τεχνική στηρίζεται τόσο 

στο  λόγο όσο και στην πράξη. 

  4.2.7  Παίξιμο Ρόλων   

Πριν  εξετάσουμε σε βάθος την τεχνική αυτή, πρέπει να διευκρινίσουμε σε τι 

ομοιάζει και σε τι διαφέρει από την «προσομοίωση» το «παίξιμο ρόλων». 

Η «προσημείωση» αποτελεί ένα είδος  παιξίματος ρόλων, με τη διαφορά ότι οι 

εκπαιδευόμενοι δεν εισέρχονται σε μία «θεατρική κατάσταση», δεν υποδύονται κάποια 

πρόσωπα, όπως στο «παίξιμο»,  αλλά μετέχουν  απλώς σε μία νοητική και ρεαλιστική - 

όσο είναι δυνατόν - αναπαράσταση μιας κατάστασης, προσπαθώντας να σκεφτούν όπως 

τα σκεφτόταν το «πραγματικό» πρόσωπο (π.χ. οι εκπαιδευόμενοι συμπεριφέρονται σαν 

να ήταν στελέχη επιχειρήσεων – μηχανικοί - διπλωμάτες κ.τ.λ.). Κατά τα άλλα η 

«προσομοίωση» και το «παίξιμο ρόλων» είναι ίδια.  

Ας δούμε τώρα ποιες προδιαγραφές πρέπει να ακολουθούνται κατά την έναρξη, τη 

διάρκεια και τη λήξη της τεχνικής του παιξίματος ρόλων (Δ. Βαϊκούση,1999). 

Προδιαγραφές κατά την έναρξη. 

1. Ο εκπαιδευτής εξηγείται τα οφέλη που θα έχουν οι εκπαιδευόμενοι από τη 

συμμετοχή τους,  εμψυχώνει τα μέλη του προγράμματος, προκειμένου να ξεπεράσουν 

τους δισταγμούς τους που είναι φυσιολογικοί. 

2.  Η «ιστορία» είναι, κατά το δυνατόν,   συναφής με  πραγματικές καταστάσεις και ο 

εκπαιδευτής πληροφορεί τον ομάδα για τις κοινωνικές ή επαγγελματικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες διαδραματίζεται η «ιστορία». 

3. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τι πρόκειται να εξεταστεί και για ποιο λόγο γίνεται η 

άσκηση. 

4 . Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους «κανόνες» του παιξίματος (πόσοι  είναι οι 

παίκτες, τι θα κάνουν, σε ποιο χρόνο θα το κάνουν) δίνει ρόλο παρατηρητή σε όλους όσοι 

δεν παίζουν, εξηγεί τι  πρέπει να καταγράφουν, για να διατυπώσουν στη συνέχεια τις 

παρατηρήσεις τους. 

Περιγραφή 
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Οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους σε μία κατάσταση, κοινωνική ή 

επαγγελματική, στοχεύοντας να κατανοήσουν την κατάσταση βαθύτερα και να βιώσουν 

τις αντιδράσεις τους απέναντι της. 

Συνήθως εφαρμόζεται αυτή τεχνική, όταν το ζητούμενο είναι η ανάλυση 

προβληματικών η συγκρουσιακών καταστάσεων, οι οποίες σχετίζονται με την 

επικοινωνία ,τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των ατόμων. 

Ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια: 

α) Ο εκπαιδευτής δημιουργεί μία ιστορία, στην οποία εμπεριέχονται δύο ή 

περισσότεροι ρόλοι, των οποίων το περιεχόμενο οδηγεί σε αντιθέσεις ή σύγκρουση. 

Παρουσιάζει το πλαίσιο της ιστορίας, δίνει στοιχεία για τους ρόλους (φύλο, ηλικία, 

επάγγελμα κ. ά.) και κατόπιν απαντάει  σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

β)  Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τους ρόλους που θα παίξουν. Δίνεται η δυνατότητα 

να εκπροσωπηθούν όλες οι «εσωτερικές απόψεις» με το μοίρασμα των ρόλων σε 

περισσότερα από ένα άτομα. 

γ)  Πριν αρχίσει η άσκηση, οι «παίκτες» συνεδριάζουν σε απομονωμένους χώρους 

και μπορούν να σκεφτούν και να σχεδιάσουν τη μελλοντική τους συμπεριφορά και τη 

στάση που θα κρατήσουν απέναντι στους άλλους. 

δ)  Το παίξιμο ρόλων συνεχίζεται ως «θεατρική κατάσταση», με τους 

εκπαιδευόμενους να μιλούν σε α’ πρόσωπο, χωρίς να αναλύουν και να σχολιάζουν, έως 

ότου βρεθεί λύση για το εξεταζόμενο πρόβλημα ή δημιουργική διέξοδος. Ο εκπαιδευτής 

εποπτεύει τη δράση και επεμβαίνει, ή  για να επαναφέρει τους «παίκτες» στο θέμα τους, 

ή για να δώσει το λόγο σε «παίκτη» που δεν έχει μιλήσει. Μπορεί μάλιστα να μπει και ο 

ίδιος στους ρόλους, εάν θέλει να δείξει ένα άλλο  μοντέλο συμπεριφοράς. 

ε) Πριν τελειώσει η άσκηση, θα ήταν σκόπιμο να ερωτηθούν όλοι οι συμμετέχοντες 

αν αντιμετωπίστηκε  η συγκρουσιακή κατάσταση. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα 

δεν ικανοποίησε όλους, είναι χρήσιμο η άσκηση να συνεχιστεί  - ίσως με άλλους 

«παίκτες», -  για να προκύψει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

στ) Οι εκπαιδευόμενοι «βγαίνουν» από τους ρόλους τους και σχολιάζουν την 

εμπειρία τους. Τα συμπεράσματα αφορούν: 1)  τα βιώματα από το ρόλο που έχουν 

υποδυθεί  2) τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στα πρόσωπα - ρόλους 3) τη διασύνδεση 

άσκησης -  μαθήματος.  

η) Ο εκπαιδευτής σχολιάζει, συντονίζει, αναγράφει τα κύρια σημεία της συζήτησης 

και εξάγει τα  τελικά συμπεράσματα. 

Πλεονεκτήματα 
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Επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων, η έκφραση των συναισθημάτων 

τους, η ανάπτυξη της ικανότητας διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας. 

Επίσης, μέσα από το βίωμα  των ρόλων αλλάζουν στάση, συνειδητοποιούν ότι δεν 

αντιμετώπισαν ορθά διάφορες καταστάσεις ή δεν  κατανόησαν  τη θέση των άλλων και 

έτσι οδηγούνται στην αναθεώρηση των αντιλήψεων και των συμπεριφορών τους. 

Μειονεκτήματα 

Η επιτυχία της άσκησης εξαρτάται από τη διάθεση και τη δημιουργικότητα της 

ομάδας. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι γνώστης των αρχών επικοινωνίας. Η αλλαγή 

στάσεων σταδιακά αλλοιώνεται και δεν έχει διάρκεια (Α. Κόκκος , Α Λιοναράκης,1998). 

Παρατηρήσεις 

Είναι επιβεβλημένο να δοθούν από τον εκπαιδευτή ακριβείς οδηγίες, με στενή 

διασύνδεση με την εξεταζόμενη κατάσταση και τους εκπαιδευτικούς στόχους. Επειδή 

υπάρχει πιθανότητα να μείνουν ανενεργοί όσοι δεν παίζουν  ρόλους, ο εκπαιδευτής 

ζητάει να γίνουν παρατηρητές, να κρατούν σημειώσεις και στο τέλος να σχολιάζουν. 

Επίσης ενδείκνυται να εναλλάσσονται οι εκπαιδευόμενοι στους ρόλους παικτών – 

παρατηρητών,  ώστε να βιώσουν τις διάφορες πτυχές της ιστορίας όσο το δυνατόν 

περισσότεροι οι εκπαιδευόμενοι. 

Η άσκηση μπορεί να βιντεοσκοπείται,  ώστε να υπάρχει υλικό, για να αντληθούν 

συμπεράσματα. 

Προδιαγραφές κατά τη διάρκεια και τη λήξη 

1. Οι «παίκτες» υποδύονται τους ρόλους, όσο μπορούν πιο «φυσικά» χωρίς σχόλια  

κατά τη ροή της άσκησης. 

2. Το «παίξιμο» τελειώνει.  μόνο αν επιτευχθεί αποτέλεσμα που ικανοποιεί όλους. 

Έτσι,  αναπτύσσεται η  ικανότητα διαπραγμάτευσης και η κατανόηση όλων των 

παραμέτρων του ζητήματος. 

3.  Έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνεται σχολιασμός και συζήτηση μετά την άσκηση. Ο 

λόγος δίνεται πρώτα  στους παίκτες και στη συνέχεια στους παρατηρητές. 

4.2.8  Μελέτη Περίπτωσης   

Περιγραφή 

Είναι μία μορφή συνθέτης πρακτικής άσκησης με τα εξής γνωρίσματα: 

παρουσιάζεται στους εκπαιδευόμενους ένα πραγματικό ή  υποθετικό παράδειγμα που 

αντανακλά μία κατάσταση, στοχεύοντας στο να την αναλύσουν σε βάθος και  να 

διερευνήσουν διάφορες λύσεις τα προβλήματα που αναφύονται. 
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Αυτή η τεχνική έχει δύο πεδία  εφαρμογής. 

α) Χρησιμοποιείται για να εφαρμοστούν  στην πράξη  οι θεωρητικές γνώσεις που 

αποκτήθηκαν 

β) Εφαρμόζονται για να υποκινηθεί ή «ευρετική» πορεία προς τη μάθηση. Και τα δύο 

αποβλέπουν στο να εξαχθούν συμπεράσματα για το «όλον» μέσω της διερεύνησης της 

«επί μέρους» περίπτωσης. 

Τα στάδια που ακολουθούν είναι: 

α) Ο εκπαιδευτής επιλέγει μία περίπτωση, όσο γίνεται πιο κοντινή στην 

πραγματικότητα,  ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν γνώσεις και εμπειρίες, για να 

ανταποκριθούν στην άσκηση. Η μελέτη πρέπει να σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προκαλεί το 

ενδιαφέρον. 

β) Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την «περίπτωση»,  με λόγο προφορικό ή γραπτό, με 

φιλμ ή  κασέτα ήχου, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται (αναδρομή στο 

παρελθόν,  παρούσα συγκυρία). 

γ) Ο εκπαιδευτής δίνει διευκρινίσεις για το σκοπό, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 

τους τρόπους με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η μελέτη της περίπτωσης. Απαντά σε 

απορίες, διερευνά αν το θέμα της άσκησης έγινε  κατανοητό και ορίζει το χρόνο 

εκπόνησης της άσκησης. 

δ) Οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν  την άσκηση, κατά ομάδες, για να υπάρχει 

αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες, για να λύσουν το 

πρόβλημα και να κάνουν προτάσεις. 

ε) Στην ολομέλεια παρουσιάζουν το προϊόν της εργασίας τους και η πορεία που 

ακολούθησαν  επίσης, αναφέρονται στις δυσκολίες που συνάντησαν και στα 

συμπεράσματά τους. 

στ) Ο  εκπαιδευτής συνθέτει τα βασικά στοιχεία των παρουσιάσεων,  σχολιάζει και  

διασαφηνίζει, αν είναι αναγκαίο. Βοηθά στο να εξαχθούν  γενικά συμπεράσματα, συνδέει  

την περίπτωση με το πλαίσιο στο οποίο ανήκει, κάνει διασύνδεση  αυτών που έμαθαν με 

όσα ήδη γνωρίζουν ή θα μάθουν στη συνέχεια. 

Πλεονεκτήματα 

1) Κύριος παράγοντας είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. 

2) Οι εκπαιδευόμενοι εμβαθύνουν σε  ένα ζήτημα περισσότερο μέσα από την πράξη, 

παρά από την ακρόαση. 
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3) Ενεργοποιούνται και συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι, επιλύουν προβλήματα και 

αναπτύσσουν κριτική σκέψη. 

4) Αν η περίπτωση αντλήθηκε από την πραγματικότητα, οι εκπαιδευόμενοι 

μαθαίνουν να μετασχηματίζουν της στάσης τους, να κάνουν αναγωγές από το «επί 

μέρους»  παράδειγμα σε ευρύτερους τομείς. Έτσι, δεν έχουμε μόνο παιδαγωγικό 

πλεονέκτημα, αλλά και εξοικονόμηση χρόνου διδασκαλίας. 

Μειονεκτήματα 

1) Είναι δύσκολο να βρεθούν «περιπτώσεις» με τις οποίες όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν συναφείς εμπειρίες οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις 

2) Όταν οι λύσεις δεν αποτιμώνται ποσοτικά, είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή  

           συμπεράσματα. 

3) Η αναγωγή των «επί μέρους» στο  «όλον» είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

4)  Απαιτείται εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευτή. 

Παρατηρήσεις 

Ο εκπαιδευτής, όταν παρουσιάζει την «περίπτωση»,  πρέπει να προβαίνει σε ακριβή 

περιγραφή των γεγονότων και των στοιχείων που την απαρτίζουν, καθώς και να 

εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με υλικό και πηγές μάθησης, πριν εκπονήσουν την 

άσκηση. 

4.2.9  Επίδειξη   

Περιγραφή 

Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική εφαρμόζεται για την απόκτηση  συγκεκριμένων  

πρακτικών γνώσεων και συνδυάζεται συνήθως με άλλες (εισήγηση, ζήτηση). Μέσω  της 

επίδειξης εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν, μέσα από την παρατήρηση του εκπαιδευτή, να 

εκτελούν ή να  παρουσιάζουν οι ίδιοι την πράξη της οποίας υπήρξαν θεατές (Α. Κόκκος , 

Α Λιοναράκης,1998). 

Πλεονεκτήματα : Η πράξη οδηγεί στη μάθηση. Παρουσιάζονται οι ορθές και 

λαθεμένες πράξεις, οι διαδικασίες, οι εναλλακτικές λύσεις και έτσι εξασφαλίζεται η 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος. 

Μειονεκτήματα: Δεν προωθείται η πρωτοβουλία και η επικοινωνία. Απαιτείται 

εξοπλισμός , συχνά δαπανηρός, ο οποίος πρέπει μα μετακινείται, αλλά και διδάσκων  με 

επιδεξιότητα υψηλού επιπέδου. 

Παρατηρήσεις: α) Εξασφάλιση αναγκαίων  μαθημάτων σε καλή κατάσταση και 

επαρκή αριθμό (συσκευές, εργαλεία, έντυπα κ.ά.) 
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β) Εξασφάλιση  χώρου – χρόνου, ώστε όλοι να εξασκηθούν. 

γ) Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την ενεργοποίηση όλων, εμψυχώνει, υποστηρίζει, 

σέβεται το δικαίωμα στο λάθος, δίνει νέα εναύσματα  για τη διατήρηση του 

ενδιαφέροντος. 

  4.2.10  Προσομοίωση   

Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν μέρος σε μία νοητή και ρεαλιστική αναπαράσταση μιας 

κατάστασης (Κόκκος, 2008β) . 

Ξεδιπλώνουν  γνώσεις, ικανότητες, συναισθήματα, αξίες, πεποιθήσεις, μαθαίνουν από 

τα λάθη τους χωρίς συνέπειες. Ο εκπαιδευτής πρέπει να διατυπώσει με σαφήνεια τους 

στόχους και τις οδηγίες του, να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε να εκφραστούν 

όλες οι απόψεις (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). 
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Β’ ΜΕΡΟΣ:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο .  Τα χαρακτηριστικά της έρευνας 

1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Είναι αξιόλογο να διερευνηθούν οι τεχνικές της συμμετοχικής διδασκαλίας. Αρκετοί 

επιστήμονες Έλληνες και ξένοι,  ασχολήθηκαν και μελέτησαν ποια είναι τα κέρδη από τη 

χρησιμοποίηση και εφαρμογή αυτών των συγκεκριμένων τεχνικών σε μαθητές,  αλλά και 

σε ενηλίκους σπουδαστές. Ο  Johnson (1993) έκανε μία έρευνα και σύγκρινε, κατά πόσο 

επηρεάζει την μαθητική επίδοση, η ομαδοσυνεργατική μάθηση σε σχέση με την ατομική. 

Ταυτόχρονα μελέτησε και την επίδραση των δύο παραπάνω μοντέλων μάθησης, στην 

αυτοεκτίμηση των μαθητευόμενων, αλλά και το κατά πόσο αυτοί  γίνονται κοινωνικά 

αποδεκτοί. Από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε  ότι, οι μαθητές που από τη φύση 

τους, ή από το χαρακτήρα τους μπορούν να πετυχαίνουν ένα αποτέλεσμα η στόχο,   τα 

καταφέρνουν πολύ καλύτερα με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές εργασίες σε αντίθεση με 

την ατομική μέθοδο. Ακόμη πιστεύουν πολύ περισσότερο στον εαυτό τους, αξιοποιούν 

καλύτερα τις δυνατότητες τους και πετυχαίνουν με αυτόν τον τρόπο καλύτερα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα.  

Επίσης ο Ghaith (2002)   μέσα από μία έρευνα του, μελέτησε ποιες είναι οι θετικές 

επιπτώσεις στη διαδικασία της μάθησης, από τη χρήση των τεχνικών που εφαρμόζονται 

στις ομάδες εργασίας. Βρέθηκε ότι με τη χρήση των ενεργών τεχνικών μάθησης, οι 

μαθητές έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη, τόσο από τους καθηγητές, αλλά κι από τους 

άλλους μαθητές και αυτό τους βοηθάει πολύ, στο να μαθαίνουν καλύτερα και να έχουν 

υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Παναγάκος (2001) εντόπισε τη σημαντικότητα και 

τη σπουδαιότητα των τεχνικών που εφαρμόζονται  στις ομάδες εργασίας, γιατί βοηθούν 

στην επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Από τα αποτελέσματα ενός 

πειράματος, προέκυψε ότι οι μαθητές μέσα στις ομάδες εργασίας, βοηθούν πολύ ο ένας 

τον άλλον . Συγκεκριμένα οι καλύτεροι μαθητές βοηθούν τους πιο αδύναμους, υπάρχει 

αλληλεγγύη, εκτιμά ο ένας τον άλλον, υπάρχει σεβασμός και λειτουργούν όλοι μαζί 

συλλογικά και πετυχαίνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Ακόμη ο Κώττης (2008) διεξήγαγε μία έρευνα, στην οποία μελέτησε, αν 

χρησιμοποιούνται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σύγχρονοι μέθοδοι βιωματικής 

μάθησης. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ήταν ότι, δεν εφαρμόζονται σε μεγάλο 
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βαθμό αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και οι εκπαιδευτές αρκούνται, στη 

χρήση της εισήγησης και της μετωπικής διδασκαλίας. Ωστόσο διαπιστώνουν, ότι βοηθάει 

πάρα πολύ, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση μέσα στην τάξη μεταξύ των 

σπουδαστών.  

Μία άλλη έρευνα του Κόκκου (2004) που έγινε στους εκπαιδευτές που είναι 

ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών έδειξε, ότι δεν εφαρμόζουν πολύ τακτικά τις 

συμμετοχικές τεχνικές και αξιοσημείωτο είναι, ότι μπερδεύουν αυτές τις τεχνικές με τα 

πολυμέσα. Επιπλέον στην έρευνά του ο Γούλας (2006), κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι 

Εκπαιδευτές εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό την παρουσίαση ως τεχνική, το ένα δεύτερο 

από αυτούς κάνουν χρήση της συζήτησης και του διαλόγου και το ένα τρίτο κάνουν 

πρακτικές ασκήσεις.  

Όσον αφορά τη συστηματική διδασκαλία που εφαρμόζεται στους ενήλικες, η έρευνα 

του Ιωάννου και της Αθανασόπουλου Ρέππα (2008) έδειξε ότι παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην εκπαίδευση ενηλίκων οι ενεργητικές τεχνικές. Συγκεκριμένα σε έρευνα που 

έγινε σε δείγμα 39 ενηλίκων , διαπιστώθηκε ότι, οι συμμετοχικές τεχνικές συνεισφέρουν 

κατά πολύ στην απόκτηση της νέας γνώσης. Βλέπουμε όμως ότι στην πράξη, δεν 

εφαρμόζονται κατά πολύ, γιατί δεν τις χρησιμοποιούν όσο θα έπρεπε οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων. 

 Κάνοντας μία ανασκόπηση των ερευνών που γίνονται στην Ελλάδα, σχετικά με 

αυτές τις τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων, διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετά 

περιορισμένες. Οι πιο πολλές γίνονται σε φοιτητές μεγάλης ηλικίας και όχι τόσο σε 

ενήλικες που παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. 

Επιβάλλεται λοιπόν και είναι αναγκαίο, να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες, για να 

μελετήσουν κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζουν και εφαρμόζουν αυτές τις μεθόδους, 

κατά τη διαδικασία της μάθησης.  

1.2 Σκοπός και σπουδαιότητα  της έρευνας 

Από τη μελέτη και εξέταση της βιβλιογραφίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

προκύπτει, ότι η χρησιμοποίηση των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας, συμβάλλει σε 

μεγάλο βαθμό, στη βελτίωση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Ενήλικες 

μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα όταν συμμετέχουν οι ίδιοι στη μάθηση. Συνεργάζονται 

και ανταλλάσσουν απόψεις, τόσο με τον εκπαιδευτή αλλά και με τους άλλους 

εκπαιδευόμενους. Εκείνο που τους βοηθάει είναι ότι αναπτύσσουν και καλλιεργούν την 

κριτική τους ικανότητα και εφευρίσκουν νέους τρόπους για την απόκτηση της γνώσης.    
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Ανακεφαλαιώνοντας, από την εξέταση της βιβλιογραφίας παρατηρούμε ότι έχουν 

γίνει διάφορες έρευνες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις επιμορφώσεις και στα 

σεμινάρια των εκπαιδευτικών, στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και όλες βεβαιώνουν τις θέσεις και αντιλήψεις που αφορούν τις ενεργητικές τεχνικές. 

Με την συγκεκριμένη έρευνα θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε πως 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.) τις 

παραπάνω τεχνικές, ποια γνώμη έχουν για αυτές, αν τις εφαρμόζουν, αν τις θεωρούν 

αποτελεσματικές για τη διδασκαλία και κατά πόσο ωφελούν τους σπουδαστές των 

δημοσίων ΙΕΚ.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει λεπτομερειακά  την γνώμη  των 

εκπαιδευτικών των Δημοσίων ΙΕΚ της δυτικής Θεσσαλονίκης  σε σχέση με τα κύρια 

χαρακτηριστικά  που σχετίζονται με την εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι θέσεις  τους απέναντι σε μειονεκτήματα και 

σε πλεονεκτήματα που αναφέρεται  από τη βιβλιογραφία ότι εμφανίζονται  κατά την 

εφαρμογή αυτών των  τεχνικών  διδασκαλίας και επιπλέον τα κριτήρια, οι γνώσεις, τα 

εμπόδια, η εμπειρία που αποκτούν  και ο τρόπος που τις  εφαρμόζουν, όσοι τις  

εφαρμόζουν στην τάξη τους. 

Από την παρουσίαση των τεχνικών που προηγήθηκε στο θεωρητικό μέρος,  

αναμένεται να αναδειχθούν οι εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στην 

εκπαίδευση εκπαιδευομένων στα Ι.Ε.Κ. και ποιες από αυτές συντελούν με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο στη μάθηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο .  Η μεθοδολογία  της έρευνας 

2.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ είναι ενήλικες και έχουν διαφορετικό περιβάλλον μάθησης, 

είναι πιο ανεξάρτητοι, πιο συνειδητοποιημένοι, έρχονται αποφασισμένοι για να μάθουν, 

έχουν ικανότητες και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον 

ευκολότερο τρόπο μάθησης τους. (Keegan, 2001) 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτής να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο της μετασχηματίζουσας 

μάθησης του Mezirow,  χρησιμοποιεί τον διάλογο, εφαρμόζει τεχνικές που προάγουν τη 

συμμετοχή των σπουδαστών και με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η σχέση εκπαιδευτικού-

μαθητή. Ακόμη μέσω της συμμετοχής τους, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα γιατί 

ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και έτσι κατανοούν καλύτερα την πραγματικότητα 

(Λιντζέρης, 2007). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν είναι τα παρακάτω : 

α) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Ι.Ε.Κ. για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα  των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης; Πως 

διαφοροποιούνται αυτές οι απόψεις σε σχέση με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά; 

(Φύλο, διδακτική εμπειρία, παρακολούθηση σεμιναρίων, διδακτική υποστήριξη,  μέγεθος 

της τάξης.)  

β) Κατά πόσο  εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί τις συμμετοχικές τεχνικές; Και πως αυτό 

επηρεάζεται από το φύλο, την προϋπηρεσία και το επίπεδο της τάξης; 

γ) Αν οι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. πιστεύουν ότι είναι καταρτισμένοι και ενημερωμένοι 

όσον αφορά τις συμμετοχικές τεχνικές και αν έχουν εμπειρία από τη μέχρι τώρα 

εφαρμογή τους;   

δ) Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων  όσον αφορά την 

μάθηση,  την  απόκτηση κοινωνικών  δεξιοτήτων, την δημιουργία κινήτρων και την 

βελτίωση της αυτοεκτίμησης των σπουδαστών; 

51 



2.2  Η Μέθοδος της έρευνας  

Για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε εκπαιδευτικά θέματα 

υπάρχουν αρκετές τεχνικές και  μέθοδοι. Εκείνο που παίζει σημαντικό ρόλο για το ποια 

μέθοδος η τεχνική θα εφαρμοστεί είναι οι ιδιαιτερότητες και ο σκοπός της έρευνας που 

πραγματοποιείται (Βάμβουκας, 2002).  Μετά λοιπόν, από διεξοδική μελέτη και σύμφωνα 

με τα ερευνητικά ερωτήματα τέθηκαν για διερεύνηση, κρίθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί η ποσοτική μέθοδος. Με τη βοήθεια αυτής της μεθόδου ο ερευνητής, 

βάζει τα δικά του ερωτήματα και αντλεί πληροφορίες για περαιτέρω στατιστική 

επεξεργασία, με τρόπο αντικειμενικό, αξιόπιστο και αμερόληπτο (Creswell, 2011). Δεν 

θα μπορούσε στην παρούσα έρευνα να εφαρμοστεί η ποιοτική μέθοδος με τη χρήση 

συνεντεύξεων διότι δεν θα εξασφαλιζόταν η αντικειμενικότητα.  

Αντίθετα με την χρήση της ποσοτικής έρευνας,  συλλέγονται στοιχεία από πολλούς 

ανθρώπους (έχουμε μεγαλύτερο δείγμα),  ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους πιο γρήγορα, σε 

σχέση με την ποιοτική που είναι πιο χρονοβόρα διαδικασία. Από την καταγραφή των 

απαντήσεων των ερωτηματολογίων, συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και αναλύονται 

ποσοτικά τα δεδομένα και παράγονται στατιστικά αποτελέσματα. Βασίζεται στην 

επεξεργασία αριθμητικών τιμών, των οποίων η μελέτη και ανάλυση πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις θεωρίες της περιγραφικής στατιστικής. Χάρη στην ποσοτική έρευνα 

συλλέγονται δεδομένα τα οποία μπορούν να μετρηθούν και στη συνέχεια  να υποβληθούν 

σε στατιστική επεξεργασία με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων, τα 

οποία στο τέλος θα εξάγουν σημαντικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Τα 

προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

μέσω διαγραμμάτων και πινάκων και ακόμη αποφεύγεται ο κίνδυνος της 

υποκειμενικότητας του ερευνητή  (Cohen, Manion&Morrison, 2008). 

Για την επιτυχή έκβαση της έρευνας είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστός 

σχεδιασμός, να είναι όλα καλά οργανωμένα, να έχει καθοριστεί πλήρως στο αντικείμενο 

της έρευνας και να οριστούν επακριβώς οι μεταβλητές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες του πληθυσμού και να διατυπωθούν υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις 

που πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσα στις μεταβλητές. Με τη βοήθεια της ποσοτικής 

έρευνας θα εξαχθούν αποτελέσματα τα οποία θα δείχνουν αν υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα 

σε μεταβλητές και οι οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατύπωση των 

συμπερασμάτων.  
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2.3  Πληθυσμός – δείγμα της έρευνας  

Το δείγμα της έρευνας θα αποτελείται   από τους  εκπαιδευτές που διδάσκουν στα  

δημόσια  ΙΕΚ της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κουφαλίων,  

στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σίνδου, στο Δ.Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά,  στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ευόσμου,  στο Δ.Ι.Ε.Κ. 

Θεσσαλονίκης και  στο Δ.Ι.Ε.Κ. Νεάπολης. 

Σύμφωνα με τον Creswell, (2011, σελ. 182)  ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά  

αυτής της μεθόδου είναι ότι συμμετέχοντες που επιλέγονται «είναι πρόθυμοι και 

διαθέσιμοι για μελέτη»  ενώ, ένα αρνητικό είναι ότι τα άτομα που επιλέγονται να 

απαντήσουν δεν είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού. Εντούτοις το δείγμα είναι 

ικανό «να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για να απαντηθούν ερωτήματα και 

υποθέσεις». 

Επιλέχθηκε να μελετηθεί ο συγκεκριμένος πληθυσμός εκπαιδευτικών, για να 

εξυπηρετηθούν πρακτικοί σκοποί όπως, η εύκολη προσβασιμότητα από πλευράς μου, που 

τυχαίνει να είμαι Διευθυντής στο ΙΕΚ Κουφαλίων τα τελευταία τέσσερα  χρόνια.  

Ο συνολικός αριθμός του δείγματος που κατάφερα να συλλέξω ήταν 104 

ερωτηματολόγια. 

2.4   Περιορισμοί της έρευνας  

Ως περιορισμό της έρευνας θεωρούμε τη δειγματοληψία μας, η οποία αφενός είναι 

περιορισμένη σε έκταση καθώς απευθυνθήκαμε μόνο σε εκπαιδευτές των Δημοσίων 

ΙΕΚ της Δυτικής Θεσσαλονίκης αφετέρου, δεν πληροί τους κανόνες της τυχαίας 

δειγματοληψίας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν 

για ολόκληρο τον πληθυσμό των  εκπαιδευτών των δημοσίων ΙΕΚ , ωστόσο τα 

δεδομένα που συλλέξαμε από το πλήθος των ερωτηματολογίων μπορούν να δείξουν 

γενικότερες τάσεις που επικρατούν σχετικά με τα ζητήματα που εξετάζουμε και να 

αποτελέσουν κίνητρο για περαιτέρω έρευνες ανά την επικράτεια. 
2.5  Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής μας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό 

εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο ενδείκνυται σε αυτού του είδους τις έρευνες. Η  

σύνταξη του ερωτηματολογίου γίνεται με την καταγραφή κατάλληλων ερωτήσεων, που 

απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και βοηθούν στην πραγματοποίηση της 

έρευνας. Μέσω αυτού του εργαλείου, συλλέγονται πιο εύκολα όλα τα δεδομένα, χωρίς 

αναγκαστικά να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ερευνητή κατά την 
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συμπλήρωσή του. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστική 

ανάλυση και επεξεργασία (Cohen et al, 2007). 

Εκείνο όμως που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ότι πρέπει οι ερωτήσεις να είναι 

σωστά διατυπωμένες, να μπορούν να τις καταλάβουν οι ερωτώμενοι, να αντιστοιχούν 

απόλυτα σε αυτό που μετράνε και να μην αφήνουν περιθώρια σύγχυσης και αμφιβολίες 

στους ερωτώμενους (Creswell, 2011). 

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις κοινωνικές επιστήμες. Οι 

ερωτήσεις του δίνονται με τον ίδιο τρόπο στους ερωτώμενους οι οποίοι αποτελούν το 

δείγμα της έρευνας, με απώτερο σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη 

διεξαγωγή της έρευνας (Δημητρόπουλος, 2004, σελ. 88). 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του είναι, ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία του ατόμου που 

συμμετέχει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνονται αληθινές και ειλικρινές απαντήσεις, 

που μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα (Φραγκούλης, 2003, σελ. 91). 

2.6  Το ερωτηματολόγιο  

Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των στόχων 

της έρευνας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δόθηκε προσοχή στην αντιστοίχηση 

ερωτήσεων και ερευνητικών ερωτημάτων ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο και αξιόπιστο 

εργαλείο (Φραγκούλης, 2003, σελ. 91). 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

προέρχεται από το «Κέντρο για τη Μελέτη της μάθησης και της Επίδοσης» «Centre 

for the Study of Learning and Performance - (CSLP)» που ιδρύθηκε το 1988 στο 

Πανεπιστήμιο της Concordia στον Καναδά. 

Αρχικά, το συγκεκριμένο κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του, με λίγους 

ερευνητές στη διάθεσή του, οι οποίοι ήταν ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί. Μία 

δεκαετία αργότερα το CSLP έγινε ένα πανεπιστημιακό κέντρο ερευνών και αύξησε το 

προσωπικό του σε πέντε κύριους ερευνητές, 16 συνερευνητές και 50 απόφοιτους 

φοιτητές. Το 2003 με την απονομή του πρώτου FRQSC Regroupement stratégique, 

στο CSLP οι ερευνητές αυξήθηκαν σημαντικά και υπολογίζονται περίπου πλέον σε 

30 κύριους ερευνητές, από μια σειρά επιστημονικών κλάδων και θεσμών. Επιπλέον, ο 

αριθμός των τακτικών και συνεργαζόμενων μελών είναι σήμερα πάνω από 100, από 

13 ιδρύματα και 56 οργανισμούς-εταίρους.  

Το αρχικό ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 68 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονταν σε 
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τέσσερεις θεματικές ενότητες. Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε για την 

δική μας έρευνα, αφαιρέσαμε ερωτήματα, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες και 

τα δεδομένα της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τελικά 57 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται 

στις παρακάτω θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά ερωτήσεις που 

εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τ ι ς  συμμετοχικές μεθόδους 

διδασκαλίας και μάθησης (ερωτ. 1-41). Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

δείγματος (ερωτ. 42-48). Η τρίτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις 

αξιολόγησης του βαθμού των διδακτικών πρακτικών (ερωτ. 49-57),  σε όσους 

εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν τις συμμετοχικές τεχνικές  διδασκαλίας στις τάξεις 

τους και αφορά ερωτήσεις που αξιολογούν τον  βαθμό  συνεισφοράς τους στο  

γνωστικό  και κοινωνικό τομέα, καθώς και στον βαθμό επιρροής της στην 

προσωπικότητα των μαθητών (βλ. παράρτημα). 

Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου. Πιο συγκεκριμένα, είναι ερωτήσεις με 

απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, κλίμακα ιεράρχησης και διχοτομικές. Οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου δεν δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντήσουν 

ελεύθερα και τους περιορίζουν σε προκαθορισμένες απαντήσεις, παρόλα αυτά όμως, 

είναι εύκολες στην συμπλήρωση και κωδικοποίησή τους. Οι ερωτήσεις που 

σχετίζονται με τα ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, 

αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ αυτές που σχετίζονται με τις απόψεις, 

θέσεις και στάσεις των ερωτώμενων αποτελούν τις εξαρτημένες μεταβλητές (Cohen- 

Manion-Morrison, 2008). 

2.7  Άδειες χρήσης - Ο χρόνος και  διαδικασία της έρευνας  

Αρχικά για τη χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου «Τhe Cooperative 

Learning Implementation Questionnaire (CLIQ)» πήρα άδεια από την δημιουργό του, 

την Κυρία Larysa Lysenko από το Πανεπιστήμιο: Centre for the Study of Learning and 

Performance Concordia University (Παραθέτω την Άδεια στο παράρτημα Β). 

Επίσης για να μπορέσω να διεξάγω την έρευνα στα συγκεκριμένα ΙΕΚ   ζήτησα και 

πήρα έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Παραθέτω την σχετική 

Άδεια στο παράρτημα Β).   

Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε  κατά το χρονικό διάστημα από 1/5/2018 έως 

30/6/2018. Για την επιλογή του δείγματος ακολουθήθηκε η βολική δειγματοληψία χωρίς 
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πιθανότητα μη αντιπροσωπευτικού δείγματος. 

2.8  Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της έρευνας  

Οι Cohen, Manion & Morrison (2007)  υποστηρίζουν ότι για να είναι αξιόπιστη μία 

ποσοτική έρευνα, θα πρέπει να έχει συνέπεια και ακρίβεια. Θα πρέπει τα αποτελέσματά 

της, να είναι ίδια με τα αποτελέσματα κάθε αντίστοιχης έρευνας, που πραγματοποιείται 

σε παρόμοιο δείγμα σε περίπτωση επανάληψης της, δηλαδή να μην επηρεάζονται από 

τυχαία γεγονότα. Όσον αφορά την εγκυρότητα της, αυτή εξαρτάται από το βαθμό 

συμφωνίας των  δεδομένων που συλλέγονται με τα ζητήματα που εξετάζει η έρευνα.  

 Αναφορικά με το θεωρητικό κομμάτι, έγινε ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας 

χάρη στην οποία εξασφαλίστηκε η φαινομενική εγκυρότητα και πραγματοποιήθηκε 

αξιοποίηση ευρημάτων  παρόμοιων  ερευνών για την εγκυρότητα κριτηρίου. Την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας βοήθησαν εξίσου το εισαγωγικό σημείωμα που 

επεξηγούσε το σκοπό της έρευνας, η χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου και η τήρηση 

του απορρήτου των απαντήσεων των υποκειμένων.  

Εξάλλου οι ερωτήσεις διατυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο είναι οι ερωτήσεις της πεντάβαθμης   κλίμακας  

Likert. Αυτό έγινε με σκοπό οι απαντήσεις των υποκειμένων να αφορούν μία και μόνο 

θέση,  έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συσχετισμός των απαντήσεων και η αποτύπωση των 

διαφορών των απόψεων των συμμετεχόντων (Κυριαζής, 2005). 

 Επίσης, έγινε χρήση της κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας των 

δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social 

Science), που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, με σκοπό την καταγραφή  

των απαντήσεων των συμμετεχόντων ανά θεματική ενότητα που διαφοροποιούνται  με 

βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 

  Επιπλέον, για να εξετάσουμε βαθύτερα την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, έγινε 

υπολογισμός του δείκτη αξιοπιστίας Crombach για όλο το ερωτηματολόγιο συνολικά ο 

οποίος ήταν 0,744 , με δεδομένο ότι  τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 0,7 ή  του 0,8 

θεωρούνται συνήθως ικανοποιητικές και ότι επίσης σε άλλη σχετική έρευνα (Philip C. 

Abrami , Catherine Poulsen & Bette Chambers, 2004)  που χρησιμοποίησε το ίδιο 

ερωτηματολόγιο ο δείκτης βρέθηκε 0,74 , πιστεύουμε ότι στη δική μου έρευνα ο δείκτης 

ήταν ικανοποιητικός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο .  Τα αποτελέσματα  της έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τους πίνακες συχνοτήτων που 

αντιστοιχούν σε κάθε ερώτηση (μεταβλητή) του ερωτηματολογίου και θα 

προχωρήσουμε σε μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

αυτούς. 

3.1 Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Ως προς το φύλο 
Οι γυναίκες του δείγματος παρατηρούμε ότι είναι περισσότερες. Το 

ποσοστό των γυναικών είναι 51,92% που αντιστοιχεί σε 54 άτομα, ενώ το 

ποσοστό των ανδρών είναι 48,1% που αντιστοιχεί σε 50 άτομα. (βλ. γράφ.1, 

πίνακας 1) 
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Πίνακας 1.   Φύλλο 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Άνδρας 50 48,1 48,1 

Γυναίκα 54 51,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
 

Το (56,7%) των εκπαιδευτών έχει 6-15 χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Το (17,3%) έχει το 
ίδιο ποσοστό για 16-24 έτη  και για   2-5 έτη,  το (6,7% ) έχει από 25 και πάνω χρόνια και 
το (1,9%) έχει από 1 έως 2 χρόνια. (βλ. πίν.2). 

 
Πίνακας 2.   Χρόνια διδακτικής εμπειρίας 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 0 έως 1 έτη 2 1,9 1,9 

2 έως 5 έτη 18 17,3 19,2 

6 έως 15 έτη 59 56,7 76,0 

16 έως 24 έτη 18 17,3 93,3 

25 χρόνια και πάνω 7 6,7 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Το (62,5%) των εκπαιδευτών έχει μικτό ( όλα τα επίπεδα ικανοτήτων), το (27,9 %) έχει 
μαθητές μέσης ικανότητας, το (7,7 %) έχει μαθητές κάτω από  το μέσο όρο και το (1,9%) 
έχει πολύ καλούς μαθητές. (βλ. πίν.3). 

Πίνακας 3.   Επίπεδο της τάξης σας  
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 
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 Πολύ πάνω από το μέσο όρο 

των  σπουδαστών 

2 1,9 1,9 

Κυρίως μαθητές μέσης 

ικανότητας 

29 27,9 29,8 

Κυρίως κάτω από το μέσο 

επίπεδο σπουδαστών 

8 7,7 37,5 

Μικτά (όλα τα επίπεδα 

ικανοτήτων) 

65 62,5 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Το (61,5%) των εκπαιδευτών  έχει μέσα στην τάξη από 18 – 24 μαθητές, το (24, %) έχει 
λιγότερους από 18 μαθητές, το (13,5 %) έχει  από 25-29 μαθητές και περίπου (1%) έχει 
από 30-34 μαθητές. (βλ. πίν.4). 

 
Πίνακας 4.   Μέγεθος τάξης 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Λιγότεροι από 18 μαθητές 25 24,0 24,0 

18 έως 24μαθητές 64 61,5 85,6 

25 έως 29 μαθητές 14 13,5 99,0 

30 έως 34 μαθητές 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

3.2 Ακολουθούν τα αποτελέσματα που αφορούν τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτών για τις συμμετοχικές τεχνικές. 

 

Το (26,9%) των εκπαιδευτών   εφαρμόζει τις συμμετοχικές μεθόδους έως 2 χρόνια, το 
(25,9%) τις εφαρμόζει πάνω από 2 έως 4 χρόνια, το (21,5%) περισσότερο από 8 χρόνια, 
το (19,2%) πάνω από 4 έως 8 χρόνια και το (6,7%) κανένα. Ενδιαφέρον είναι ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό (93,27%) από τους εκπαιδευτές  τις εφαρμόζει. (βλ. πίν.5). 

Πίνακας 5.   Πόσα χρόνια εφαρμόζετε τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας 
και μάθησης   
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Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Κανένα 7 6,7 6,7 

Έως 2 χρόνια 28 26,9 33,7 

Πάνω από  2  έως 4 χρόνια 27 26,0 59,6 

Πάνω από  4 έως  8 χρόνια 20 19,2 78,8 

Περισσότερο από 8 χρόνια 22 21,2 100,0 

Πόσοι εφαρμόζουν 

συμμετοχικές μεθόδους 

97 93,27  

Σύνολο 104 100,0  
 
Σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτών στις συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας και μάθησης  παρουσιάζουμε τα εξής ενδιαφέροντα αποτελέσματα: 
 

Το (34,6%)των εκπαιδευτών  έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τις 
συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης περισσότερες από 6 ημέρες, το (23%) 
δεν  έχει παρακολουθήσει κανένα, το (17,3%) έχει παρακολουθήσει μεταξύ 1 και 2 
ημερών, το (14,4%) μεταξύ 3 και 6 ημερών και το (10,6%) λιγότερο από μια ολόκληρη 
μέρα (βλ. πίν.6). 

Πίνακας 6.   Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει σχετικά με τις συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης ; 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Κανένα 24 23,1 23,1 

Λιγότερο από μια ολόκληρη 

μέρα 

11 10,6 33,7 

Μεταξύ 1 και 2 ημερών 18 17,3 51,0 

Μεταξύ 3 και 6 ημερών 15 14,4 65,4 

Περισσότερες από 6 ημέρες 36 34,6 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Από τους εκπαιδευτές το (36,5%) έχει λάβει υποστήριξη από συναδέλφους, το 

(28,8%) δεν έχει λάβει καμία υποστήριξη, το (19,2%)  έχει λάβει υποστήριξη από 

εκπαιδευτή,  το (8,7%)  %)  έχει λάβει υποστήριξη από τη διεύθυνση του ΙΕΚ, το (2,9%) 

από την ΑΣΠΑΙΤΕ, το (1,9%) έχει σχετικό μεταπτυχιακό και σε ίδιο ποσοστό (1%) έχουν  
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αντίστοιχα  πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και καταβάλλουν  προσωπικό διάβασμα για 

να ανταπεξέλθουν στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών. (βλ. πίν.7) 

Πίνακας 7.   Έχετε λάβει κάποιο είδος υποστήριξης σχετικά με τις συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης;  

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Καμία 30 28,8 28,8 

Με εκπαιδευτή 20 19,2 48,1 

Με συναδέλφους 38 36,5 84,6 

Με τη διεύθυνση του ΙΕΚ 9 8,7 93,3 

Μεταπτυχιακό 2 1,9 95,2 

Με προσωπικό διάβασμα 1 1,0 96,2 

ΑΣΠΑΙΤΕ 3 2,9 99,0 

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

3.2 Αποτελέσματα που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών 
για τις συμμετοχικές τεχνικές. 

 

Σχετικά με την άποψη ότι με τη χρήση συμμετοχικών  μεθόδων  διδασκαλίας και 

μάθησης  , οι μαθητές τείνουν να αποφεύγουν να συμμετέχουν, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτών (51%) διαφωνεί, ένα ποσοστό (22,1%) ούτε συμφωνεί 

ούτε διαφωνεί, ενώ σε ποσοστό (18,3%) συμφωνούν με την παραπάνω άποψη. 

Όσον αφορά τις ακραίες περιπτώσεις της κλίμακας, εμφανίζουν διαφορετικά 

ποσοστά. Συγκεκριμένα σε ποσοστό (7,7%) διαφωνούν απόλυτα. Και σε πολύ μικρό 

ποσοστό (1%) συμφωνούν απόλυτα. (βλ πίν.8). 

 
Πίνακας 8.   Αν χρησιμοποιώ  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης, 

οι μαθητές τείνουν να αποφεύγουν να συμμετέχουν. 
 

61 



  

Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 1 1,0 1,0 

Συμφωνώ 19 18,3 19,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

23 22,1 41,3 

Διαφωνώ 53 51,0 92,3 

Διαφωνώ Απόλυτα 8 7,7 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Από την απάντηση των εκπαιδευτών στο ερώτημα αν κατανοούν τις 

συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας αρκετά καλά, ώστε να την εφαρμόζουν, 

φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών το κατανοούν επιτυχώς 

αφού το (54,8%)  συμφωνεί καθώς επίσης και ένα ποσοστό (23,1%) συμφωνεί 

απόλυτα  ενώ συγκριτικά πολύ λιγότεροι είναι αυτοί που δεν την κατανοούν ώστε 

να την εφαρμόζουν (7,7%) διαφωνεί και (1%) διαφωνεί απόλυτα. Το (13,5)% 

φαίνεται ότι εκφράζει ουδέτερη στάση κάτι που πιθανόν σημαίνει αβεβαιότητα 

ως προς τις ικανότητές τους (βλ. πίν.9). 

 
Πίνακας 9.   Αντιλαμβάνομαι ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 

μάθησης   είναι αρκετά καλές  ώστε να    εφαρμοστούν   επιτυχώς. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 24 23,1 23,1 

Συμφωνώ 57 54,8 77,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

14 13,5 91,3 

Διαφωνώ 8 7,7 99,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό 49% διαφωνεί και το 17,3% διαφωνεί απόλυτα με 

την άποψη ότι η χρήση συμμετοχικών  μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης 

συνδυάζεται με μεγάλες δαπάνες ενώ μικρό ποσοστό του δείγματος 8,7% συμφωνεί 

και ένα πολύ μικρό 1% συμφωνεί απόλυτα  με την παραπάνω άποψη . Το 24% 

εκφράζει ουδέτερη στάση (βλ. πίν.10). 

 
Πίνακας 10.   Το κόστος  εφαρμογής τους είναι μεγάλο. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 1 1,0 1,0 

Συμφωνώ 9 8,7 9,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

25 24,0 33,7 

Διαφωνώ 51 49,0 82,7 

Διαφωνώ Απόλυτα 18 17,3 100,0 

 Σύνολο 104 100,0  

 
 

Με την άποψη ότι ο ανταγωνισμός προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές 

για τον πραγματικό κόσμο συμφωνεί το 38,5% και συμφωνεί απόλυτα το 17,3% 

ενώ το 20,2% διαφωνεί. Η ακραία περίπτωση της κλίμακας, διαφωνώ απόλυτα, 

παρουσιάζει το μικρό ποσοστό 3,8%. Μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων 20,2% 

έχουν ουδέτερη στάση, είναι μοιρασμένοι (βλ. πίν.11). 

 
Πίνακας 11.   Ο ανταγωνισμός προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές για τον 

πραγματικό κόσμο. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 18 17,3 17,3 

Συμφωνώ 40 38,5 55,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

21 20,2 76,0 
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Διαφωνώ 21 20,2 96,2 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 3,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 
 
 

Παρατηρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (50%) συμφωνεί και επίσης   

συμφωνεί απόλυτα το (26%) με την άποψη ότι έχει λάβει την απαραίτητη 

εκπαίδευση ώστε να εφαρμόσει με επιτυχία με τις  συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας και μάθησης , σε αντίθεση με ένα μικρό ποσοστό (6,7%) που 

διαφωνεί και ένα πολύ μικρό (1%) που διαφωνεί απόλυτα.  Το (16,3%) δεν 

εκφράζει κάποια άποψη.(βλ. πίν.12). 

Πίνακας 12.   Η  εκπαιδευτική κατάρτιση  που  έχω  σχετικά  με τις  συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  με  προετοίμασε ώστε να τις  εφαρμόσω 

επιτυχώς 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 27 26,0 26,0 

Συμφωνώ 52 50,0 76,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

17 16,3 92,3 

Διαφωνώ 7 6,7 99,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Παρατηρούμε μεγάλη διαφορά μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων 

απέναντι στην άποψη ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας περιορίζουν 

σημαντικά τους ταλαντούχους μαθητές, με το (49%) να είναι αρνητικοί και με 

(23,1%) πολύ αρνητικοί ενώ  μόλις το (5,8)% να υποστηρίζει την άποψη αυτή και 

απόλυτα το (6,7%). Το (15,4%) είναι ουδέτεροι (βλ. πίν.13). 
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Πίνακας 13.   Οι  συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   περιορίζουν  
σημαντικά τους ταλαντούχους    μαθητές. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 7 6,7 6,7 

Συμφωνώ 6 5,8 12,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

16 15,4 27,9 

Διαφωνώ 51 49,0 76,9 

Διαφωνώ Απόλυτα 24 23,1 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι συμφωνούν (53,8%) και συμφωνούν απόλυτα (26,9%) 

ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι είναι μέρος της δικιάς τους φιλοσοφίας για τη διδασκαλία σε 

αντίθεση με ένα μικρό ποσοστό (4,8%) που διαφωνούν και (1,9%) που διαφωνούν 

απόλυτα.  Ένα ποσοστό (12,5%) είναι ουδέτεροι.(βλ. πίν.14). 

Πίνακας 14.   Οι  συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   είναι 
σύμφωνες  με τη φιλοσοφία της δικιάς μου διδασκαλίας 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 28 26,9 26,9 

Συμφωνώ 56 53,8 80,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

13 12,5 93,3 

Διαφωνώ 5 4,8 98,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 1,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει  ξεκάθαρη εικόνα αφού ένα ποσοστό (43,3%) 

διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα ότι  οι σπουδαστές  δεν έχουν προς το παρόν τις 
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δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 

μάθησης, ένα  αξιόλογο ποσοστό (35,6%) ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν και  ένα 

(21,1%) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα . (βλ. πιν. 15) 

Πίνακας 15.   Οι σπουδαστές μου δεν έχουν προς το παρόν τις δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 7 6,7 6,7 

Συμφωνώ 15 14,4 21,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

37 35,6 56,7 

Διαφωνώ 36 34,6 91,3 

Διαφωνώ Απόλυτα 9 8,7 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Βλέπουμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό(67,9%) οι εκπαιδευτές διαφωνούν ή 

διαφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι οι συμμετοχικές τεχνικές  ενδέχεται  να 

δημιουργήσουν  πάρα πολλά προβλήματα πειθαρχίας  στους μαθητές τους, ένα μικρότερο 

ποσοστό (21,2%) συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, και  ένα (14,4%) παραμένει ουδέτερο. 

(βλ. πιν. 16)  

Πίνακας 16.   Η χρήση των συμμετοχικών  μεθόδων   διδασκαλίας και μάθησης 
ενδέχεται  να δημιουργήσουν  πάρα πολλά προβλήματα πειθαρχίας  στους μαθητές 

μου. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 3 2,9 2,9 

Συμφωνώ 16 15,4 18,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

15 14,4 32,7 

Διαφωνώ 53 51,0 83,7 

Διαφωνώ Απόλυτα 17 16,3 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό (85,6%) διαφωνεί η διαφωνεί απόλυτα ότι οι  

συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   έρχονται σε αντίθεση με τους 

αρχικούς τους  στόχους, μόνο ένα πολύ μικρό (7,7%) συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα, και το (6,7%) δηλώνει ουδέτερο. (βλ. πιν. 17). 

Πίνακας 17.   Οι  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   έρχονται σε 
αντίθεση με τους αρχικούς μου  στόχους 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 1 1,0 1,0 

Συμφωνώ 7 6,7 7,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

7 6,7 14,4 

Διαφωνώ 55 52,9 67,3 

Διαφωνώ Απόλυτα 34 32,7 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Με την άποψη ότι η  χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   

είναι μια πολύτιμη διδακτική προσέγγιση, συντάσσεται το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων (91,4%), ενώ διαφωνεί μόνο το (1,9%), και ένα (6,7%) παραμένει 

ουδέτερο. (βλ. πιν. 18).  

 
 
 

Πίνακας 18.   Η  χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   
είναι μια πολύτιμη διδακτική προσέγγιση. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 48 46,2 46,2 

Συμφωνώ 47 45,2 91,3 
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Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

7 6,7 98,1 

Διαφωνώ 2 1,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Παρατηρούμε ότι το εντυπωσιακό (95,2%) των εκπαιδευτών συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών,  βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν 

βαθύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού, μόλις ένα (1,9%) διαφωνεί και ένα 

(2,9%) δηλώνει ουδέτερο. (βλ. πιν. 19). 

 

 

Πίνακας 19.   Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών,  βοηθά τους μαθητές να 
αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 55 52,9 52,9 

Συμφωνώ 44 42,3 95,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

3 2,9 98,1 

Διαφωνώ 2 1,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές θεωρούν ότι είναι εκπαιδευμένοι στις συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  σε ένα μεγάλο ποσοστό (76%), μόλις το (10,6%) 

διαφωνεί, και ένα (26%) δηλώνουν ουδέτεροι. (βλ. πιν. 20). 

Πίνακας 20.   Η εκπαίδευσή μου στις  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 
μάθησης   δεν ήταν αρκετά πρακτική ώστε  να την εφαρμόσω με επιτυχία. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 3 2,9 2,9 

Συμφωνώ 8 7,7 10,6 
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Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

27 26,0 36,5 

Διαφωνώ 52 50,0 86,5 

Διαφωνώ Απόλυτα 14 13,5 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Παρατηρούμε ότι το 61,5% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα  με την άποψη ότι οι 

συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι κατάλληλες για το επίπεδο της τάξης που 

διδάσκουν ενώ το 8,7% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα  με την παραπάνω θέση (βλ. 

πίν.21). Ένα ποσοστό 29,8% δηλώνει  ουδέτερο. 

Πίνακας 21. Οι  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι 
κατάλληλες για το επίπεδο της τάξης  που διδάσκω. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 25 24,0 24,0 

Συμφωνώ 39 37,5 61,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

31 29,8 91,3 

Διαφωνώ 8 7,7 99,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

Παράλληλα, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς (47,1%) συμφωνούν ή 

συμφωνούν απόλυτα ότι με την χρήση των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας, 

πολλοί μαθητές αναμένουν από τα υπόλοιπα μέλη της τάξης να συμμετέχουν, ενώ 

σχετικά μικρό ποσοστό (25%) είναι αντίθετο με αυτή την άποψη Ένα ποσοστό 

(27,9%) παραμένει ουδέτερο. (βλ. πίν.22). 

 
Πίνακας 22. Αν χρησιμοποιήσω τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 

μάθησης , πολλοί μαθητές αναμένουν από τα υπόλοιπα  μέλη της τάξης να 
συμμετέχουν. 

 

69 



  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 12 11,5 11,5 

Συμφωνώ 37 35,6 47,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

29 27,9 75,0 

Διαφωνώ 23 22,1 97,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 3 2,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Στην ερώτηση αν είναι αδύνατο να εφαρμοστούν οι  

συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων 

υλικών, το 51% των εκπαιδευτών διαφώνησε ή διαφώνησε απόλυτα 

ενώ  συμφώνησε ή συμφώνησε απόλυτα, ενώ το 24% και σε ποσοστό 

25% ήταν ουδέτεροι (βλ. πίν.23). 

Πίνακας 23. Είναι αδύνατο να εφαρμόσω  τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης   χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων υλικών. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 5 4,8 4,8 

Συμφωνώ 20 19,2 24,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

26 25,0 49,0 

Διαφωνώ 47 45,2 94,2 

Διαφωνώ Απόλυτα 6 5,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
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Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτές αισθάνονται πίεση από τη διοίκηση να 

χρησιμοποιήσουν  τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης βλέπουμε 

ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό (79,8%) διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα ενώ 

αισθάνεται πίεση ένα ελάχιστο ποσοστό (2,9%) και ένα ποσοστό (20,2%) παραμένει 

ουδέτερο. (βλ. πιν 24) 

Πίνακας 24. Αισθάνομαι πίεση από τη διοίκηση να χρησιμοποιήσω τις 
συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 3 2,9 2,9 

Συμφωνώ 2 1,9 4,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

16 15,4 20,2 

Διαφωνώ 44 42,3 62,5 

Διαφωνώ Απόλυτα 39 37,5 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
 

Παρατηρούμε ότι το 86,6% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, ότι η οι 

συμμετοχικές τεχνικές μάθησης βελτιώνουν  τις κοινωνικές  δεξιότητες των 

μαθητών,  ενώ μόνο το (1%) διαφωνεί απόλυτα. Ένα μικρό ποσοστό (12,5%) είναι 

ουδέτερο (βλ. πίν.25). 

 
Πίνακας 25. Οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   δίνουν   μεγάλη 

έμφαση στην ανάπτυξη  κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 40 38,5 38,5 

Συμφωνώ 50 48,1 86,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

13 12,5 99,0 
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Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 

 

 
Παρατηρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (80,8%) συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι 

μπορεί να εφαρμόσει επιτυχώς τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης, ενώ 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα μόνο το (3,9%). Το (15,4%) δεν δηλώνει ουδέτερο. (βλ. πιν. 

26) 

Πίνακας 26. Θεωρώ  ότι μπορώ να εφαρμόσω επιτυχώς τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης . 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 23 22,1 22,1 

Συμφωνώ 61 58,7 80,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

16 15,4 96,2 

Διαφωνώ 3 2,9 99,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
 

Παράλληλα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 69,2% του δείγματος θεωρεί ότι  

έχει αρκετή  διδακτική εμπειρία για να εφαρμόσει  επιτυχώς τις  συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης, ενώ το 13,4% θεωρεί ότι έχει λίγη 

διδακτική εμπειρία. Ποσοστό 17,3% έχει ουδέτερη στάση (βλ. πίν.27). 

 
Πίνακας 27.  Έχω  λίγη διδακτική εμπειρία για να εφαρμόσω επιτυχώς τις  

συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης . 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 4 3,8 3,8 

Συμφωνώ 10 9,6 13,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

18 17,3 30,8 

Διαφωνώ 49 47,1 77,9 

Διαφωνώ Απόλυτα 23 22,1 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Παρατηρούμε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό  93,3% συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα, ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης 

βελτιώνουν τις κοινωνικές  δεξιότητες των μαθητών ενώ μόνο  το 4,8% 

διαφωνεί. Ένα μικρό ποσοστό (3,8%) είναι ουδέτερο (βλ. πίν.28). 

 
Πίνακας 28.  Η συμμετοχή σε    συμμετοχικές δραστηριότητες   ενισχύει τις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 42 40,4 40,4 

Συμφωνώ 55 52,9 93,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

4 3,8 97,1 

Διαφωνώ 1 1,0 98,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 1,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
Το 55,8% θεωρεί ότι μπορούμε  να αξιολογούμε τους μαθητές δίκαια, κατά 

την εφαρμογή των  συμμετοχικών  μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης, ενώ το 

20,7% είναι αντίθετο. ¨ένα ποσοστό 24% παραμένει ουδέτερο (βλ. πίν.29). 
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Πίνακας 29.  Είναι αδύνατο να αξιολογούμε  τους  μαθητές δίκαια κατά  τη χρήση 
των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης . 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 7 6,7 6,7 

Συμφωνώ 14 13,5 20,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

25 24,0 44,2 

Διαφωνώ 47 45,2 89,4 

Διαφωνώ Απόλυτα 11 10,6 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
Την άποψη ότι ο διαθέσιμος χρόνος είναι ελάχιστος, ώστε να προετοιμάζουν τους 

μαθητές για τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   υποστηρίζει 

το 2 8 ,9% των εκπαιδευτών του δείγματος, ενώ αντίθετο με αυτή την άποψη είναι το 

46,1%.  Ουδέτεροι δηλώνουν το 26%. (βλ. πίν.30). 
 

Πίνακας 30. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι ελάχιστος, ώστε να προετοιμάσουμε τους 
μαθητές για τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης    

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 3 2,9 2,9 

Συμφωνώ 27 26,0 28,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

26 25,0 53,8 

Διαφωνώ 44 42,3 96,2 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 3,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
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Παρατηρούμε ότι το ποσοστό του δείγματος που διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα  με 

την άποψη ότι ο μεγάλος αριθμός παιδιών στην τάξη, επηρεάζει την αποτελεσματική 

εφαρμογή των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης είναι 49%. Ενώ 

αντίθετα συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα μόνο το 25%. Ένα ποσοστό 26% δηλώνει 

ουδέτερο. (βλ. πιν. 31)   

Πίνακας 31. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη μου για να 
εφαρμοστούν  αποτελεσματικά οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης 

. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 6 5,8 5,8 

Συμφωνώ 20 19,2 25,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

27 26,0 51,0 

Διαφωνώ 44 42,3 93,3 

Διαφωνώ Απόλυτα 7 6,7 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (84,6%) θεωρεί πως η χρήση των 

συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης συμβάλει στην δημιουργία φιλικών 

σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό (3,9%) διαφωνεί. Από το 

σύνολο του δείγματος το (11,5%) είναι ουδέτερο (βλ. πίν.32). 

 
Πίνακας 32.  Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης 

συμβάλει στη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 41 39,4 39,4 

Συμφωνώ 47 45,2 84,6 
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Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

12 11,5 96,2 

Διαφωνώ 3 2,9 99,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (58,7% ) θεωρεί ότι οι μαθητές του είναι πρόθυμοι να 
εφαρμόσουν συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης., σε αντίθεση με το 
(16,3)% των εκπαιδευτών του δείγματος που διαφωνεί. Το (25)% είναι ουδέτερο (βλ. 
πίν.33). 

 
Πίνακας 33. Οι μαθητές  μου είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 5 4,8 4,8 

Συμφωνώ 12 11,5 16,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

26 25,0 41,3 

Διαφωνώ 47 45,2 86,5 

Διαφωνώ Απόλυτα 14 13,5 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Παράλληλα λίγοι εκπαιδευτές  (8,6%) πιστεύουν πως η συμμετοχή των μαθητών 

σε συμμετοχικές  δραστηριότητες τους εμποδίζει στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο. 

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία (85,6%) διαφωνούν με αυτή την άποψη ενώ το 

(5,8%) είναι ουδέτεροι (βλ. πίν.34). 

 
Πίνακας 34. Η συμμετοχή σε    συμμετοχικές δραστηριότητες   εμποδίζει την 

ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών. 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 4 3,8 3,8 

Συμφωνώ 5 4,8 8,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

6 5,8 14,4 

Διαφωνώ 52 50,0 64,4 

Διαφωνώ Απόλυτα 37 35,6 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (57,7%) του δείγματος θεωρούν ότι 

η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, ενώ 

ένα μικρότερο  ποσοστό (23,1%) διαφωνεί με την παραπάνω άποψη. Ουδέτερο είναι 

το (19,2%) του δείγματος (βλ. πίν.35). 

 
Πίνακας 35.  Η  χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης 
απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 18 17,3 17,3 

Συμφωνώ 42 40,4 57,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

20 19,2 76,9 

Διαφωνώ 21 20,2 97,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 3 2,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτών παρατηρούμε ότι η χρήση των 

συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης είναι κατάλληλη για το αντικείμενο 

που διδάσκουν, (76%). Ένα μικρό ποσοστό όμως (16,4%) θεωρεί ότι δεν είναι 

κατάλληλη για το αντικείμενο που διδάσκει , ενώ παρατηρούμε ότι ένα (7,7%)  
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ποσοστό είναι ουδέτερο (βλ. πίν.36). 

 
Πίνακας 36.  Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης είναι 

ακατάλληλη για το αντικείμενο που διδάσκω. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 6 5,8 5,8 

Συμφωνώ 11 10,6 16,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

8 7,7 24,0 

Διαφωνώ 50 48,1 72,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 29 27,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Την άποψη ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης ενισχύουν  τη 

μάθηση των αδύναμων μαθητών στηρίζει το 85,6% των εκπαιδευτών, ενώ με αυτή 

διαφωνεί το 5,8%. Το 8,7% δηλώνει ουδέτερο. (βλ. πίν.37). 

 

  

Πίνακας 37.  Οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   ενισχύουν  
την μάθηση αδύνατων μαθητών. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 32 30,8 30,8 

Συμφωνώ 57 54,8 85,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

9 8,7 94,2 

Διαφωνώ 6 5,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
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Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών (89,5%) συμφωνούν ή συμφωνούν 

απόλυτα  με την άποψη ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   μέσα 

στην τάξη είναι αποτελεσματικές , ενώ διαφωνεί μόνο το (4,8%). Ουδέτερη στάση έχει 

το (5,8%) (βλ. πίν.38). 

Πίνακας 38.  Είναι αποτελεσματικές μέθοδοι μάθησης μέσα  στην τάξη. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 35 33,7 33,7 

Συμφωνώ 58 55,8 89,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

6 5,8 95,2 

Διαφωνώ 5 4,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (63,4%) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι η 

εφαρμογή των οι συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης  απαιτούν  αρκετό 

χρόνο μέσα στην τάξη, ενώ ελάχιστοι διαφώνησαν (13,4%). Παρέμεινε ουδέτερο το 

(23,1%).  (βλ. πίν.39). 

 
Πίνακας 39.  Η εφαρμογή τους  απαιτεί  αρκετό χρόνο μέσα  στην τάξη. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 15 14,4 14,4 

Συμφωνώ 51 49,0 63,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

24 23,1 86,5 
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Διαφωνώ 12 11,5 98,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 1,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 

 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό (89,4%) συμφωνεί ότι η χρήση των οι συμμετοχικών 

μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης  προάγει θετικές στάσεις των μαθητών απέναντι στη 

μάθηση, ενώ πολύ μικρό ποσοστό (2,9%) διαφωνεί. Ένα ποσοστό (7,7%) παρέμεινε 

ουδέτερο (βλ. πίν.40). 

 

 
 

Πίνακας 40.  Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης 
προάγει  θετικές στάσεις των μαθητών απέναντι στη μάθηση. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 36 34,6 34,6 

Συμφωνώ 57 54,8 89,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

8 7,7 97,1 

Διαφωνώ 3 2,9 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 
Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών (56,7%) διαφωνούν  με το 

γεγονός ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι δύσκολο να 

εφαρμοστούν  με επιτυχία ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (22,1%) συμφωνούν. 

Σημαντικό επίσης ποσοστό είναι ουδέτερο (21,2%) (βλ. πίν.41). 
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Πίνακας 41.  Θεωρώ ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   

είναι  δύσκολο να εφαρμοστούν  με επιτυχία. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 7 6,7 6,7 

Συμφωνώ 16 15,4 22,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

22 21,2 43,3 

Διαφωνώ 44 42,3 85,6 

Διαφωνώ Απόλυτα 15 14,4 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Το 73,1% των εκπαιδευτών του δείγματος θεωρεί ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι  

διδασκαλίας και μάθησης   θα λειτουργήσουν  με τους μαθητές τους, ενώ μόλις το 

8,7% διαφωνεί με αυτή τη γνώμη. Το 18,3% είναι ουδέτερο (βλ. πίν.42). 

 
 

Πίνακας 42.  Οι συμμετοχικές μέθοδοι   διδασκαλίας και μάθησης   είναι απίθανο 
να λειτουργήσουν   με τους μαθητές μου. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 6 5,8 5,8 

Συμφωνώ 3 2,9 8,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

19 18,3 26,9 

Διαφωνώ 53 51,0 77,9 

Διαφωνώ Απόλυτα 23 22,1 100,0 

Σύνολο 104 100,0  
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Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα (βλ. πίν.43) 

φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών (72,1%) προτιμά να χρησιμοποιεί νέες 

μεθόδους, σε αντίθεση με το (6,7%)  που προτιμά να χρησιμοποιεί τις ήδη οικείες. 

Σημαντικό ποσοστό (19,2%) είναι ουδέτερο. (βλ. πίν.  43). 

 
Πίνακας 43.  Προτιμώ να χρησιμοποιώ  μεθόδους διδασκαλίας που μου είναι ήδη 

οικείες παρά νέες μεθόδους 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 2 1,9 1,9 

Συμφωνώ 5 4,8 6,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

20 19,2 26,0 

Διαφωνώ 55 52,9 78,8 

Διαφωνώ Απόλυτα 22 21,2 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
Με την άποψη ότι στη διάρκεια ενός μαθήματος που εφαρμόζονται 

συμμετοχικές μέθοδοι   διδασκαλίας και μάθησης μέσα στην τάξη επικρατεί φασαρία 

διαφωνεί το 49%, ενώ συμφωνεί μόνο το 22,2% των εκπαιδευτών. Ουδέτερο είναι το 

28,8% του δείγματος (βλ.  πίν.44). 

 
Πίνακας 44.  Όταν  χρησιμοποιώ την συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 

μάθησης   μέσα στην τάξη επικρατεί φασαρία. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 1 1,0 1,0 

Συμφωνώ 22 21,2 22,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

30 28,8 51,0 

Διαφωνώ 41 39,4 90,4 
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Διαφωνώ Απόλυτα 10 9,6 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών (55,7%) θεωρούν πως η εφαρμογή 

των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης απαιτούν  αρκετό  χρόνο 

προετοιμασίας.. Λιγότεροι  διαφωνούν (22,1%) ή είναι ουδέτεροι. (23,1%) (βλ. πίν.45). 

Πίνακας 45.  Η εφαρμογή των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης 
απαιτούν  αρκετό  χρόνο προετοιμασίας. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 12 11,5 11,5 

Συμφωνώ 46 44,2 55,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

24 23,1 78,8 

Διαφωνώ 18 17,3 96,2 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 3,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 

 

 

 
Με την άποψη ότι με τις  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   οι 

μαθητές αποκτούν πολλές αρμοδιότητες συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα μεγάλο 

ποσοστό του δείγματος (82,7%), ενώ διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα μόνο το (4,8%) 

και παραμένει ουδέτερο το (12,5%)  (βλ. πίν.46). 

 
Πίνακας 46.  Με τις  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   οι 

μαθητές αποκτούν πολλές αρμοδιότητες. 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 26 25,0 25,0 

Συμφωνώ 60 57,7 82,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

13 12,5 95,2 

Διαφωνώ 4 3,8 99,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 

 
Τα ποσοστά των εκπαιδευτών που συμφωνούν ή διαφωνούν με την άποψη ότι ο 

τρόπος οργάνωσης της αίθουσας αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή των συμμετοχικών 

μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης   δεν διαφέρουν σημαντικά (40,3% και 30,7% 

αντίστοιχα). Αρκετοί εκπαιδευτές επίσης είναι ουδέτεροι (28,8%) (βλ. πίν.47). 

 
Πίνακας 47.  Ο τρόπος οργάνωσης της αίθουσας στέκεται  εμπόδιο για την  

                       εφαρμογή των συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 12 11,5 11,5 

Συμφωνώ 30 28,8 40,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

30 28,8 69,2 

Διαφωνώ 25 24,0 93,3 

Διαφωνώ Απόλυτα 7 6,7 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

3.3 Αποτελέσματα που αφορούν τις τρέχουσες πρακτικές 
διδασκαλίας  

 Στην ερώτηση κατά πόσο οι συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   

χρησιμοποιούνται  μέσα στην τάξη τους,  το  43,3%  των  εκπαιδευτών  απάντησε 

«εντελώς» ή «σε μεγάλο βαθμό», το 51,9% των εκπαιδευτών απάντησε «σε κάποιο 

βαθμό» ή «λίγο», ενώ το 4,8% των εκπαιδευτών απάντησε πως δεν αποτελεί καθόλου 
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μέρος της ρουτίνας τους στην τάξη (βλ. πίν. 48). 

 
Πίνακας 48.  Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό οι συμμετοχικές μέθοδοι   

      διδασκαλίας και μάθησης   χρησιμοποιούνται  από σας μέσα στην τάξη. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 3 2,9 2,9 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

42 40,4 43,3 

Σε κάποιο 
βαθμό 

44 42,3 85,6 

Λίγο 10 9,6 95,2 

Καθόλου 5 4,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Παράλληλα στο ερώτημα κατά πόσο πιστεύουν ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας και μάθησης   θα χρησιμοποιηθούν  ως μέθοδοι διδασκαλίας στο μέλλον, ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό 77,1% των εκπαιδευτών απάντησε «εντελώς» ή «σε μεγάλο βαθμό», 

το 26% απάντησε «σε κάποιο βαθμό» ή «λίγο» ενώ το 1% απάντησε πως δεν θα την 

χρησιμοποιήσει καθόλου ούτε στο μέλλον (βλ. πίν.49). 

 
Πίνακας 49.  Αξιολογήστε  σε ποιο βαθμό αν οι συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας και μάθησης   θα χρησιμοποιηθούν  από εσάς ως μέθοδοι 

διδασκαλίας στο μέλλον. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 7 6,7 6,7 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

69 66,3 73,1 

Σε κάποιο 
βαθμό 

21 20,2 93,3 

Λίγο 6 5,8 99,0 
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Καθόλου 1 1,0 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
Τέλος στο ερώτημα αν υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις για αλλαγή στην παιδεία 

στη σημερινή εποχή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών (77,9%) συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη, και ένα πολύ μικρό (9,6%) διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα, και το (12,5%) μένει αδιάφορο. (βλ. πιν. 50) 

 
Πίνακας 50.  Υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις για αλλαγή στην παιδεία στη 

σημερινή εποχή. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Συμφωνώ Απόλυτα 52 50,0 50,0 

Συμφωνώ 29 27,9 77,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 

13 12,5 90,4 

Διαφωνώ 6 5,8 96,2 

Διαφωνώ Απόλυτα 4 3,8 100,0 

Σύνολο 104 100,0  

 
 

 

3.4 Αποτελέσματα που αφορούν αποκλειστικά τους εκπαιδευτές  
του δείγματος που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις  συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης    
 

Στις τελευταίες επτά ερωτήσεις απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τις συμμετοχικές 

τεχνικές μόνο 92 εκπαιδευτές (98,5%)  ενώ 12 εκπαιδευτές  (11,5%) δεν τις 

χρησιμοποιούν και δεν απάντησαν. Οπότε στην ανάλυση των επτά  επόμενων 

ερωτήσεων θα αναφερόμαστε μόνο  στους 92 ερωτώμενους που χρησιμοποιούν τις 

συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  
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Το 65,2% των εκπαιδευτών δομεί  εντελώς ή σε μεγάλο βαθμό  τις  μαθησιακές τους  

δραστηριότητες για να διασφαλιστεί  ότι όλα τα μέλη της τάξης  συνεργάζονται ενεργά 

μαζί, ενώ το 34,7% σε κάποιο βαθμό ή λίγο. (βλ. γράφ. 2 ,  πιν. 51) 

 
Πίνακας 51.  Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό  δομείτε τις  μαθησιακές σας 

δραστηριότητες για να διασφαλιστεί  ότι όλα τα μέλη της τάξης  

συνεργάζονται ενεργά μαζί. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 3 3,3 3,3 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

57 62,0 65,2 

Σε κάποιο 
βαθμό 

28 30,4 95,7 

Λίγο 4 4,3 100,0 

Σύνολο 92 100,0  
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Εδώ παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτές απαντούν σε ίδια ακριβώς ποσοστά (50%) 

ότι οι μαθητές τους συμμετέχουν ενεργά εντελώς ή σε μεγάλο βαθμό και το (50%) σε 

κάποιο βαθμό ή λίγο. (βλ. γράφ. 3,  πιν. 52) 

Πίνακας 52.  Σε μια τυπική συμμετοχική μαθησιακή δραστηριότητα στην 
τάξη σας, βαθμολογείστε σε ποιο βαθμό   συμμετέχουν ενεργά τα μέλη της 
τάξης. 
 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 5 5,4 5,4 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

41 44,6 50,0 

Σε κάποιο 
βαθμό 

42 45,7 95,7 

Λίγο 4 4,3 100,0 

88 



Σύνολο 92 100,0  

    

 
 

Το 59,8% των εκπαιδευτών δηλώνουν  εντελώς και σε μεγάλο βαθμό ότι οι μαθητές 

τους ολοκληρώνουν το μερίδιό τους στην ομάδα εργασίας, ενώ αντίθετα σε μικρότερο 

ποσοστό  40,2% δηλώνουν ότι το ολοκληρώνουν  σε κάποιο βαθμό και λίγο. (βλ. γράφ. 

4, πιν. 53) 

Πίνακας 53. Σε μια τυπική μαθησιακή δραστηριότητα συνεργασίας στην 

τάξη σας, υπολογίστε το βαθμό στον οποίο οι μαθητές σας ολοκληρώνουν 

το μερίδιό τους στην ομάδα εργασίας. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 3 3,3 3,3 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

52 56,5 59,8 
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Σε κάποιο 
βαθμό 

32 34,8 94,6 

Λίγο 5 5,4 100,0 

Σύνολο 92 100,0  
Το  57,6%  από τους εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις  συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας για να αυξήσουν την ακαδημαϊκή επίδοση  εντελώς , σε μεγάλο βαθμό, το 

38% σε κάποιο βαθμό, ενώ μόλις  το 4,4% τις χρησιμοποιούν από λίγο έως καθόλου, (βλ. 

πίν. 54)  

Πίνακας 54. Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τις  συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό  να αυξήσετε τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 2 2,2 2,2 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

51 55,4 57,6 

Σε κάποιο 
βαθμό 

35 38,0 95,7 

Λίγο 3 3,3 98,9 

Καθόλου 1 1,1 100,0 

Σύνολο 92 100,0  

 
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (78,3%) των εκπαιδευτών χρησιμοποιεί τις συμμετοχικές 

τεχνικές με σκοπό να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών εντελώς και σε 

μεγάλο βαθμό, το (16,3%) σε κάποιο βαθμό και λίγο μόνο το (5,4%)   (βλ. πίν.55). 

 
Πίνακας 55.  Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τις συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό   να βελτιώσετε τις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 
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 Εντελώς 17 18,5 18,5 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

55 59,8 78,3 

Σε κάποιο 
βαθμό 

15 16,3 94,6 

Λίγο 5 5,4 100,0 

Σύνολο 92 100,0  

Το 84,8% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις  συμμετοχικές μεθόδους  με σκοπό 

να δημιουργήσετε κίνητρα στους μαθητές εντελώς και  σε μεγάλο βαθμό, το 13% σε 

κάποιο βαθμό,  και το 2,2% λίγο (βλ. πίν.56). 

 
Πίνακας 56.  Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τις  συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό  να δημιουργήσετε κίνητρα 

στους μαθητές. 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 19 20,7 20,7 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

59 64,1 84,8 

Σε κάποιο 
βαθμό 

12 13,0 97,8 

Λίγο 2 2,2 100,0 

Σύνολο 92 100,0  

 
 

Το 78,3% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις  συμμετοχικές μεθόδους  με σκοπό 

να αυξήσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών εντελώς και σε μεγάλο βαθμό, το 17,4% σε 

κάποιο βαθμό και μόνο λίγο το 4,3%. (βλ. πίν.57). 

 
Πίνακας 57.  Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τη συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό  να αυξήσετε την 
αυτοεκτίμηση. 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

 Εντελώς 22 23,9 23,9 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

50 54,3 78,3 

Σε κάποιο 
βαθμό 

16 17,4 95,7 

Λίγο 4 4,3 100,0 

Σύνολο 92 100,0  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο . Η προσέγγιση των ερωτημάτων της έρευνας  

 4.1 Ερώτημα 1ο : Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Ι.Ε.Κ. για τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα  των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας και 

μάθησης; Πως διαφοροποιούνται αυτές οι απόψεις σε σχέση με τα ιδιαίτερα τους 

χαρακτηριστικά; (Φύλο, διδακτική εμπειρία, παρακολούθηση σεμιναρίων, 

διδακτική υποστήριξη και με το μέγεθος της τάξης.) 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία που διερευνήσαμε, συνοπτικά τα πλεονεκτήματα 

κατά την εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει  σαν κύριο χαρακτηριστικό την ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων,  και  το αποτέλεσμα είναι ότι  μέσω αυτής της διαδικασίας οι 

εκπαιδευόμενοι κατακτούν  καλύτερα την γνώση που δέχονται, ενώ αισθάνονται ότι είναι 

πιο δημιουργικοί και νιώθουν ότι αποτελούν οι ίδιοι ένα κομμάτι στην όλη διαδικασία. 

Μέρα με την μέρα  βελτιώνονται και  γίνονται καλύτεροι και αποδοτικότεροι όσον αφορά 

στις εργασίες και τις υποχρεώσεις που τους αναθέτονται. 

Επίσης οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές βάζουν  τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκμεταλλεύονται  τις εμπειρίες που κουβαλάει ο καθένας 

από αυτούς, οι οποίες  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

για την οικοδόμηση της  νέας γνώσης,  ενισχύουν την ενεργητική του συμμετοχή στον 

τομέα  επίλυσης προβλημάτων, προσφέροντας καλύτερη κατανόηση του κόσμου που 

βρίσκεται γύρω του και περισσότερες ευκαιρίες για συλλογισμό  και δράση.  Ακόμη 

συμβάλλουν στην καλλιέργεια και ενίσχυσης και της υποστήριξης του μαθησιακού 

περιβάλλοντος μάθησης, στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας 

και των εκπαιδευτών, καθώς και στην ενίσχυση της εικόνας του εαυτού τους και της 

ψυχολογικής υγείας των εκπαιδευομένων, που έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγεί τους ίδιους 

τους συμμετέχοντες να τις εκτιμήσουν θετικά. Ανταποκρίνονται  στις ανάγκες, τους 

στόχους, στις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων.  

Ακόμα εφαρμόζοντας τις τεχνικές αυτές, καλλιεργείται η κριτική σκέψη και ενισχύεται η 

συνεργασία των συμμετεχόντων, γεγονός που οδηγεί σε βαθύτερη μάθηση.  

Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση της θεωρίας με τη πράξη, 

προωθείται η αυτενέργεια των εκπαιδευόμενων, παρακινούνται σε σκέψη,  δημιουργείται 

κλίμα επικοινωνίας και συμμετοχής. Γίνεται δυνατή η λεπτομερής προσέγγιση ενός 

ζητήματος.  Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει το βαθμό κατανόησης και 
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τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων ως προς το αντικείμενο μάθησης. 

Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα όπως ότι η χρήση των ενεργητικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών προϋποθέτει σχετικές γνώσεις από την πλευρά του  εκπαιδευτή  

αλλά και θετική προδιάθεση από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, στοιχεία τα οποία 

φαίνεται να απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Πολλοί από τους εκπαιδευτές συνεχίζουν να προκρίνουν τη χρήση 

παραδοσιακών τεχνικών, όπως αυτή της εισήγησης, καθώς δηλώνουν ανέτοιμοι να 

χρησιμοποιήσουν συμμετοχικές τεχνικές μάθησης, ενώ κάποιοι τις αντιμετωπίζουν με 

αρχική δυσπιστία και επιφυλακτικότητα, παρά τα οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση 

τους.  

Εντούτοις, η χρήση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών προϋποθέτει σχετικές 

γνώσεις και εκπαιδευτική εμπειρία από την πλευρά του  εκπαιδευτή,  αλλά και θετική 

προδιάθεση από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, στοιχεία τα οποία φαίνεται να 

απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Πολλοί από τους εκπαιδευτές συνεχίζουν να προκρίνουν τη χρήση παραδοσιακών 

τεχνικών, όπως αυτή της εισήγησης, καθώς δηλώνουν ανέτοιμοι να χρησιμοποιήσουν 

συμμετοχικές τεχνικές μάθησης, ενώ κάποιοι/-ες από τους εκπαιδευόμενους τις 

αντιμετωπίζουν με αρχική δυσπιστία και επιφυλακτικότητα, παρά τα οφέλη που 

αποκομίζουν από τη χρήση τους (Γούλας, 2004. Ιωάννου, & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. 

Κώττη, 2008. Μαργαλιά, 2016). 

Ακόμη στα μειονεκτήματα καταγράφεται η ανάγκη προσεκτικής προετοιμασίας από 

μέρους του εκπαιδευτή και η οφειλόμενη διαρκής παρακολούθηση της πορείας των 

εκπαιδευομένων. Απαιτείται αρκετός χρόνος για την  προετοιμασία . Δεν είναι αυτονόητο 

ότι συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι στις δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες πρέπει 

ήδη να διαθέτουν ορισμένες απόψεις για το θέμα που επεξεργάζονται.  

Η επιτυχία για παράδειγμα του παιξίματος ρόλων εξαρτάται από τη διάθεση και τη 

δημιουργικότητα των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να γνωρίζει καλά τις 

αρχές της επικοινωνίας και της δυναμικής της ομάδας. Η αλλαγή στάσεων μπορεί να μην 

έχει διάρκεια και να αλλοιώνεται βαθμιαία μετά την άσκηση 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι και οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος αποδίδουν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην εφαρμογή 

των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν ότι για να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές  χρειάζεται να καταβάλλουν 
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μεγάλη προσπάθεια. Επιπλέον αρκετοί  θεωρούν ότι οι μαθητές τους δεν κατέχουν προς 

το παρόν τις απαραίτητες δεξιότητες και η προετοιμασία τους απαιτεί αρκετό χρόνο. 

Ακόμα, όταν χρησιμοποιούν συμμετοχικές τεχνικές  πολλοί μαθητές αναμένουν από τα 

υπόλοιπα μέλη της τάξης να συμμετέχουν. Τέλος αρκετοί εκπαιδευτές δηλώνουν ότι ο  

τρόπος οργάνωσης της αίθουσας στέκεται  εμπόδιο για την εφαρμογή τους. 

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως οι μαθητές τους είναι πρόθυμοι 

να συμμετέχουν  και με την κατάλληλη εκπαίδευσή τους μπορεί να καταστεί 

αποτελεσματική η εφαρμογή τους , ενώ παράλληλα αυτό δεν συνδέεται με μεγάλες 

δαπάνες. 

Οι εκπαιδευτές , αναγνωρίζουν αρκετά θετικά στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή 

των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας. Αρχικά ότι, οι  μαθητές αναπτύσσουν ή 

βελτιώνουν διάφορες δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγμα οι κοινωνικές δεξιότητες. 

Παράλληλα, προάγεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας, η οποία 

βοηθά στη δημιουργία φιλικών σχέσεων, στη βαθύτερη κατανόηση του 

εκπαιδευτικού υλικού αλλά και στην ενίσχυση της μάθησης των αδύναμων 

μαθητών. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι η χρήση συμμετοχικών τεχνικών 

διδασκαλίας είναι  μία  αποτελεσματική  μέθοδος,  που  μπορεί  να  εφαρμοστεί  στα 

περισσότερα διδακτικά αντικείμενα και εξοπλίζει τους μαθητές με πολλές 

αρμοδιότητες. Επιπλέον, όλα αυτά ισχύουν χωρίς να εμποδίζεται η δίκαιη αξιολόγηση 

των μαθητών. Με τους παραπάνω τρόπους, οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι οι μαθητές 

αποκτούν θετικότερη στάση απέναντι στη μάθηση, η οποία συμβάλει στην 

ακαδημαϊκή τους πρόοδο, χωρίς να περιορίζει τους ταλαντούχους μαθητές. Ακόμη από 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτών συμπεραίνουμε ότι  η χρήση εξειδικευμένων υλικών, 

το κόστος εφαρμογής και ο μεγάλος  αριθμός παιδιών στην τάξη  δεν αποτελούν 

εμπόδιο για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Και τέλος, θεωρούν ότι οι μαθητές 

παραμένουν στην εργασία τους χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα πειθαρχίας και 

φασαρίας μέσα στην τάξη. 

Ωστόσο, δεν γίνεται αντιληπτό αν οι εκπαιδευτές  του δείγματος υποστηρίζουν ή όχι, 

ότι ο ανταγωνισμός προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές για τον πραγματικό κόσμο, 

καθώς επίσης και αν  τρόπος οργάνωσης της αίθουσας στέκεται  εμπόδιο για την 

εφαρμογή των συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. 

Για την προσέγγιση του παραπάνω ερωτήματος χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο χ2, η 
οποία «αποτελεί μέτρο απόκλισης των παρατηρούμενων συχνοτήτων σε έναν πίνακα 
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σύμπτωσης από τις αναμενόμενες συχνότητες, οι οποίες εκφράζουν την ανεξαρτησία 

των δύο μεταβλητών. Η πιο συχνή εφαρμογή της τιμής χ2 γίνεται για τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας δύο κατηγορικών μεταβλητών που παρατηρούνται στον ίδιο πληθυσμό» 
(Γιαλαμάς, 2014). 

Από τα αποτελέσματα, προκύπτει η ύπαρξη σημαντικής σχέσης ανάμεσα στο φύλο 

των εκπαιδευτών και στις απαντήσεις που έδωσαν  στην ερώτηση 53 που τέθηκε να 

υπολογίσουν το βαθμό στον οποίο οι μαθητές τους  ολοκληρώνουν το μερίδιό τους στην 

ομάδα εργασίας σε μια τυπική μαθησιακή δραστηριότητα συνεργασίας στην τάξη τους. 

(p<0,05) 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορές στις παρατηρούμενες απαντήσεις σε σχέση  με 

τις αναμενόμενες σε ορισμένα κελιά στα οποία τα διορθωμένα υπόλοιπα κατ’ απόλυτη 

τιμή είναι > 1,96 ~ 2.  Συγκεκριμένα στην απάντηση «Σε κάποιο βαθμό» ,  την δήλωσαν  

περισσότεροι  άνδρες (21) ενώ αναμενόταν (15,4),  και στην απάντηση  «Σε μεγάλο 

βαθμό» τη δήλωσαν περισσότερες  γυναίκες (34) ενώ αναμένονταν (27). (βλ.πίν.58,59 & 

γράφ. 5)  

 

Πίν.58 
  Βαθμοί 

ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 

 
p 

Χ2=10,04
 

4 ,040 
 

Πίν.59 

* Φύλο  -  Ερ. 53 - Σε μια τυπική μαθησιακή δραστηριότητα συνεργασίας στην 
τάξη σας, υπολογίστε το βαθμό στον οποίο οι μαθητές σας ολοκληρώνουν το 
μερίδιό τους στην ομάδα εργασίας.  
  Φύλο Σύνολο 

ΑΝΔΡΑΣ 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
  

 
 

Σε κάποιο βαθμό 

Παρατηρούμε
νη συχνότητα 

21 11 32 

Αναμενόμενη 
 

15,4 16,6 32,0 
Στο πλαίσιο της ερ.53 65,6% 34,4% 100,0% 
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Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

2,4 -2,4  

 
 
 

Σε μεγάλο Βαθμό  

Παρατηρούμε
νη συχνότητα 

18 34 52 

Αναμενόμενη 
 

25,0 27,0 52,0 

Στο πλαίσιο της ερ.53 34,6% 65,4% 100,0% 
Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

-2,7 2,7  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμε
νη συχνότητα 

50 54 104 

Αναμενόμενη 
 

50,0 54,0 104,0 
 Στο πλαίσιο της ερ.53 48,1% 51,9% 100,0% 

 

 

Επίσης βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια 

διδακτικής εμπειρίας και της εκπαιδευτικής κατάρτισης που έχουν οι εκπαιδευτές 

σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους (p<0,05). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στην 

κατηγορία «16 έως 24 έτη», στην απάντηση «Συμφωνώ απόλυτα» οι  παρατηρούμενες 

απαντήσεις ήταν περισσότερες (9) από τις  αναμενόμενες που ήταν (4,7), σε αντίθεση 
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με την απάντηση   «Συμφωνώ» για τα ίδια διδακτικά έτη στην οποία οι 

παρατηρούμενες απαντήσεις ήταν λιγότερες (5) από τις αναμενόμενες (9). Ακόμη  

στην κατηγορία «25 χρόνια και πάνω» στην απάντηση «Συμφωνώ» είχαμε 

περισσότερες απαντήσεις (6) από τις αναμενόμενες (3,5), και τέλος στην απάντηση 

«Είμαι ουδέτερος» στην κατηγορία « ο έως 1 έτη» είχαμε (3) απαντήσεις ενώ οι 

αναμενόμενες ήταν (0,3)  (βλ.πίν.60,61). 

Πίν.60 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=26,746 16 ,044 
 

Πίν.61 
 

 Χρόνια διδακτικής εμπειρίας* Ερ. 5 .-Η  εκπαιδευτική κατάρτιση  που  έχω  
σχετικά  με τις  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  με  προετοίμασε 
ώστε να τις  εφαρμόσω επιτυχώς 

  Χρόνια διδακτικής 
ί  Σύνο

λο 
0 

έως 
1 

έτη 
2 έως 
5 έτη 

6 έως 
15 έτη 

16 έως 
24 έτη 

25 
χρόνια 

και 
πάνω 

 

Συμφωνώ Απόλυτα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 3 14 9 1 27 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

,5 4,7 15,3 4,7 1,8 27,0 

Στο πλαίσιο της ερ.5 ,0% 11,1
 
51,9% 33,3% 3,7% 100,0

 Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

-,8 -1,0 -,6 2,6 -,7  

 
 
Συμφωνώ 

 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 9 32 5 6 52 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

1,0 9,0 29,5 9,0 3,5 52,0 

Στο πλαίσιο της ερ.5 ,0% 17,3
 
61,5% 9,6% 11,5% 100,0

 Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

-1,4 ,0 1,0 -2,1 2,0  
 

Είμαι Ουδέτερος 
Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 4 9 2 0  

 Αναμενόμενη 
συχνότητα 

,3 2,9 9,6 2,9 1,1  
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 Στο πλαίσιο της ερ.5 11,8
% 

23,5
% 

52,9% 11,8% ,0%  

 Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

3,2 ,7 -,3 -,7 -1,2  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 18 59 18 7 104 

Αναμενόμενη 
ό  

2,0 18,0 59,0 18,0 7,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.5 1,9
% 

17,3
% 

56,7% 17,3% 6,7% 100,0
% 

  

Επίσης βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια 

διδακτικής εμπειρίας και με την άποψη  αν οι συμμετοχικές μέθοδοι   διδασκαλίας και 

μάθησης   είναι κατάλληλες για το επίπεδο της τάξης  που διδάσκουν (p<0,05). 

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία «2 έως 5 έτη», στην απάντηση 

«Συμφωνώ»  οι  παρατηρούμενες απαντήσεις ήταν λιγότερες (3) από τις αναμενόμενες 

(6,8). (βλ.πίν.62,63). 

Πίν.62 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=27,887 16 ,033 
 
Πίν.63 
 

 Χρόνια διδακτικής εμπειρίας* Ερ. 15 .-  Οι  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας 
και μάθησης   είναι κατάλληλες για το επίπεδο της τάξης  που διδάσκω. 

 

  Χρόνια διδακτικής 
ί  Σύνο

λο 
0 

έως 
1 

έτη 
2 έως 
5 έτη 

6 έως 
15 έτη 

16 έως 
24 έτη 

25 
χρόνια 

και 
πάνω 

 

Συμφωνώ   

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 3 25 5 4 39 

Αναμενόμενη 
 

,8 6,8 22,1 6,8 2,6 39,0 
Στο πλαίσιο της ερ.15 5,1

 
7,7% 64,1% 12,8% 10,3% 100,0

 Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο 

1,8 -2,0 1,2 -,9 1,1  
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Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 18 59 18 7 104 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

2,0 18,0 59,0 18,0 7,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.15 1,9
% 

17,3% 56,7% 17,3% 6,7% 100,0
% 

 

Επίσης βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια 

διδακτικής εμπειρίας και στην ερώτηση πόσα χρόνια εφαρμόζουν  τις συμμετοχικές 

μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης .  Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτές 

που έχουν έως 1 έτος  διδακτική εμπειρία είναι φυσιολογικό να δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν  τις συμμετοχικές μεθόδους έως 2 χρόνια αφού είναι νέοι 

(παρατηρούμενη τιμή 2 και αναμενόμενη 0,5). Επίσης οι εκπαιδευτές που έχουν από 2 

έως 5 έτη  στην κατηγορία ότι τις χρησιμοποιούν  έως 2 χρόνια δηλώνουν περισσότεροι  

(11) από τους αναμενόμενους (4,8), και δεν δηλώνει κανένας ότι τις χρησιμοποιεί πάνω 

από 4 χρόνια, ενώ αναμενόταν να τις χρησιμοποιούν 7 εκπαιδευτές.  

Ακόμη οι εκπαιδευτές που έχουν έως 6 έως 15 έτη βλέπουμε ότι λιγότεροι τις 

χρησιμοποιούν έως 2 χρόνια (παρατηρούμενη τιμή 11 και αναμενόμενη 15,9) και 

περισσότεροι τις εφαρμόζουν από 4 έως 8 χρόνια (παρατηρούμενη τιμή 17 και 

αναμενόμενη 11,3).  

Τέλος βλέπουμε ότι τις χρησιμοποιούν περισσότερο από 8 χρόνια οι εκπαιδευτές που 

έχουν διδακτικά χρόνια από 16 έως 24 έτη (παρατηρούμενη τιμή 8 και αναμενόμενη 3,8) 

και αυτοί που έχουν διδακτική προϋπηρεσία από 25 χρόνια και πάνω (παρατηρούμενη 

τιμή 5 και αναμενόμενη 1,5). (βλ.πίν.64,65) 

Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι  είναι φυσιολογικό οι νέοι εκπαιδευτές να 

εφαρμόζουν τις συμμετοχικές μεθόδους για λίγα χρόνια ενώ οι παλιότεροι να τις 

εφαρμόζουν για  περισσότερα χρόνια. 

Πίν.64 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=45,610 16 ,000 
 

100 



Πίν.65 

 

 Χρόνια διδακτικής εμπειρίας * Ερ. 46. - Πόσα χρόνια εφαρμόζετε τις συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης    

  Χρόνια διδακτικής 
ί  Σύνο

λο 
0 

έως 
1 

έτη 
2 έως 
5 έτη 

6 έως 
15 έτη 

16 έως 
24 έτη 

25 
χρόνια 

και 
πάνω 

 

Έως 2 χρόνια 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 11 11 3 1 28 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

,5 4,8 15,9 4,8 1,9 28,0 

Στο πλαίσιο της ερ.46 7,1% 39,3% 39,3% 10,7% 3,6% 100,0
 Προσαρμοσμένο 

Υπόλοιπο 
2,4 3,6 -2,2 -1,1 -,8  

 
 
Πάνω από  4 έως  8 
χρόνια 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 0 17 2 1 20 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

,4 3,5 11,3 3,5 1,3 20,0 

Στο πλαίσιο της ερ.46 ,0% ,0% 85,0% 10,0% 5,0% 100,0
 Προσαρμοσμένο 

Υπόλοιπο 
-,7 -2,3 2,8 -1,0 -,3  

 

Περισσότερο από 8 
χρόνια 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 0 9 8 5 22 

 Αναμενόμενη 
συχνότητα 

,4 3,8 12,5 3,8 1,5 22,0 

 Στο πλαίσιο της ερ.46 ,0% ,0% 40,9% 36,4% 22,7% 100,0
% 

 Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

-,7 -2,4 -1,7 2,7 3,4  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 18 59 18 7 104 

Αναμενόμενη 
ό  

2,0 18,0 59,0 18,0 7,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.46 1,9% 17,3% 56,7% 17,3% 6,7% 100,0
% 

 

Επίσης βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια 

διδακτικής εμπειρίας και στην ερώτηση πόσα σεμινάρια έχουν  παρακολουθήσει σχετικά 

με   τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης .  Συγκεκριμένα παρατηρούμε 

ότι αυτοί που έχουν από 0 έως 1 έτη διδακτικής υπηρεσίας δηλώνουν ότι έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια λιγότερο από μια ολόκληρη μέρα και είναι 2 εκπαιδευτές 
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(ενώ αναμένονταν 0,2).  (βλ.πίν.66,67) 

Πίν.66 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=31,068 16 ,013 
 

 

Πίν.67 
 

 Χρόνια διδακτικής εμπειρίας  *  Ερ. 47. - Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει 
σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης ;  

  Χρόνια διδακτικής 
 Σύνο

λο 

0 έως 
1 έτη 

2 έως 
5 έτη 

6 έως 
15 
έτη 

16 έως 
24 έτη 

25 
χρόνια 

και 
πάνω 

 

 
 
Λιγότερο από μια 
ολόκληρη μέρα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 2 2 4 3 0 11 

Αναμενόμενη 
συχνότητα ,2 1,9 6,2 1,9 ,7 11,0 

Στο πλαίσιο της ερ.47 18,2% 18,2% 36,4% 27,3% ,0% 
100,0

% 

Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

4,2 ,1 -1,4 ,9 -,9  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 2 18 59 18 7 104 

 

Αναμενόμενη 
ό  

2,0 18,0 59,0 18,0 7,0 104,0  

Στο πλαίσιο της ερ.47 1,9% 17,3% 56,7% 17,3% 6,7% 
100,0

% 
 

 

Επίσης ελέγχθηκε και βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ερώτηση:  είναι 

αδύνατο να εφαρμόσω  τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   χωρίς τη 

χρήση εξειδικευμένων υλικών και στην ερώτηση:  πόσα σεμινάρια έχουν  

παρακολουθήσει σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης και 

στην ερώτηση .  Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτές που δεν έχουν κάνει 

κανένα σεμινάριο  συμφωνούν (8)  περισσότεροι από τους αναμενόμενους (4,6)  ότι 
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χρειάζονται εξειδικευμένα υλικά για τις συμμετοχικές μεθόδους. Αρκετά ενδιαφέρον είναι 

ότι αυτοί που έχουν κάνει σεμινάρια για περισσότερες από 6 ημέρες δηλώνουν ότι δεν 

είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων υλικών και είναι λιγότεροι (11) από τους 

αναμενόμενους (16,3). (βλ. πιν. 68,69).  

Πίν.68 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=29,350 16 ,022 
 
Πίν.69 
 

 Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης  * Ερ. 17. - Είναι αδύνατο να εφαρμόσω  τις 
συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων 

λ ώ    Πόσα σεμινάρια έχετε 
παρακολουθήσει σχετικά με τις 
συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης; 

Σύνο

λο 

Κανέ
να 

Λιγότ
ερο 
από 
μια 

 
 

Μεταξύ 
1 και 2 
ημερών 

Μεταξ
ύ 3 και 

6 
ημερώ

 

Περισσ
ότερες 
από 6 

ημέρες 
 

Συμφωνώ 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

8 1 6 1 4 20 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

4,6 2,1 3,5 2,9 6,9 20,0 

Στο πλαίσιο της ερ.17 40,0
 

5,0% 30,0% 5,0% 20,0% 100,0% 

Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

2,0 -,9 1,7 -1,3 -1,5  

 

Διαφωνώ 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

14 8 7 7 11 47 

 Αναμενόμενη 
συχνότητα 

10,8 5,0 8,1 6,8 16,3 47,0 

 Στο πλαίσιο της ερ.17 29,8
% 

17,0% 14,9% 14,9% 23,4% 100,0% 

 Προσαρμοσμένο 
Υπόλοιπο 

1,5 1,9 -,6 ,1 -2,2  

 
 
 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

24 11 18 15 36 104 

Αναμενόμενη 
ό  

24,0 11,0 18,0 15,0 36,0 104,0 
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Σύνολο Στο πλαίσιο της ερ.17 23,1
% 

10,6% 17,3% 14,4% 34,6% 100,0
% 

 

 

Ακόμη βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ερώτηση:   Πόσα χρόνια 

εφαρμόζετε τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   και στην ερώτηση:  

πόσα σεμινάρια έχουν  παρακολουθήσει σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας και μάθησης. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτές που δεν έχουν 

κάνει κανένα σεμινάριο  δεν εφαρμόζουν καθόλου τις συμμετοχικές μεθόδους και είναι  

(5)   περισσότεροι από τους αναμενόμενους (1,6).  (βλ. πιν. 70,71). 

Πίν.70 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=29,313 16 ,022 
 
Πίν.71 
 

 Πόσα χρόνια εφαρμόζετε τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης . * 
Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης 

 Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει 
      

    
Σύνο

λο 

Κανέ

να 

Λιγότερ

ο από 

μια 

ολόκληρ

  

Μεταξύ 

1 και 2 

ημερών 

Μεταξύ 

3 και 6 

ημερών 

Περισσό

τερες 

από 6 

ημέρες 
 

Κανένα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

5 1 0 1 0 7 

Αναμενόμενη 
ό  

1,6 ,7 1,2 1,0 2,4 7,0 
Στο πλαίσιο της ερ.46 71,4

 
14,3% ,0% 14,3% ,0% 100,0

 Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο 

3,1 ,3 -1,3 ,0 -2,0  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

24 11 18 15 36 104 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 

24,0 11,0 18,0 15,0 36,0 104,0 
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Στο πλαίσιο της ερ.46 23,1
% 

10,6% 17,3% 14,4% 34,6% 100,0
% 

 

Ακόμη βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην άποψη: Η εκπαίδευσή μου στις  

συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   δεν ήταν αρκετά πρακτική ώστε  να 

τις  εφαρμόσω με επιτυχία και στην ερώτηση: Έχετε λάβει κάποιο είδος υποστήριξης 

σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης.  Συγκεκριμένα 

βλέπουμε ότι (3)  εκπαιδευτές περισσότεροι από τους αναμενόμενους (0,4) που έχουν 

τελειώσει την ΑΣΠΑΙΤΕ δηλώνουν ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι αρκετά 

πρακτικές για να τις εφαρμόσουν με επιτυχία. (βλ. πιν 72,73)   

Πίν.72 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=52,659 28 ,003 
 

Πίν.73 
 

Η εκπαίδευσή μου στη συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   δεν ήταν 
αρκετά πρακτική ώστε  να την εφαρμόσω με επιτυχία. * Έχετε λάβει κάποιο είδος 
υποστήριξης σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης ; 

 Έχετε λάβει κάποιο είδος υποστήριξης σχετικά με τις 
συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης ; Σύνο

λο 

Κ
αμ

ία
 

Μ
ε 

εκ
π

αι
δε

υτ
ή 

Μ
ε 

συ
να

δέ
λφ

ου
ς 

Μ
ε 

τη
 δ

ιε
ύθ

υν
ση

 τ
ου

 ΙΕ
Κ 

Μ
ετ

απ
τυ

χι
ακ

ό 

Μ
ε 

π
ρο

σω
π

ικ
ό 

δι
άβ

ασ
μα

 

Α
ΣΠ

Α
ΙΤ

Ε
 

Π
ισ

το
π

οί
ησ

η 
Ε

Ο
Π

Π
Ε

Π
 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

4 1 3 3 0 0 3 0 14 

Αναμενόμενη 
 

4,0 2,7 5,1 1,2 ,3 ,1 ,4 ,1 14,0 

Στο πλαίσιο της ερ.4 28,6

 

7,1% 21,4% 21,4% ,0% ,0% 21,4% ,0% 100,0% 

Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο ,0 -1,2 -1,3 1,8 -,6 -,4 4,5 -,4  
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Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 30 20 38 9 2 1 3 1 104 

Αναμενόμενη 
συχνότητα 30,0 20,0 38,0 9,0 2,0 1,0 3,0 1,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.4 28,8

% 
19,2% 36,5% 8,7% 1,9% 1,0% 2,9% 1,0% 100,0% 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο το μέγεθος της τάξης επηρεάζει τις απαντήσεις / 

απόψεις  των εκπαιδευτών. Βρέθηκε σημαντική συσχέτιση στην άποψη: αν οι μαθητές  

των εκπαιδευτών  είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας 

και μάθησης  σε σχέση με το μέγεθος της τάξης. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι 

εκπαιδευτές που έχουν μεγάλα τμήματα από 25 έως 29  μαθητές δηλώνουν (1) 

περισσότεροι από τους αναμενόμενους (0) ότι οι μαθητές τους  είναι απρόθυμοι να 

εφαρμόσουν συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. (βλ. πιν. 74,75) 

 

Πίν.74 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=29,969 12 ,003 
 

Πίν.75 
 

Οι μαθητές  μου είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας 
και μάθησης. * Μέγεθος τάξης 

 Μέγεθος τάξης Σύνο

λο 
Λιγότεροι 

από 18 
μαθητές 

18 έως 
24μαθητές 

25 έως 29 
μαθητές 

30 έως 34 
μαθητές 

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 2 2 1 5 

Αναμενόμενη συχνότητα 1,2 3,1 ,7 ,0 5,0 
Στο πλαίσιο της ερ.27 ,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0
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Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο 

-1,3 -1,0 1,8 4,5  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

25 64 14 1 104 

Αναμενόμενη συχνότητα 25,0 64,0 14,0 1,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.27 24,0% 61,5% 13,5% 1,0% 100,0
% 

 

Επίσης βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος της τάξης και στην 

άποψη αν Θεωρούν  ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι  

δύσκολο να εφαρμοστούν  με επιτυχία. Συγκεκριμένα βλέπουμε  ότι οι εκπαιδευτές που 

έχουν μεγάλα  τμήματα δηλώνουν πολλοί περισσότεροι (3) από τους (0,9) 

αναμενόμενους στα  τμήματα (25 έως 29 μαθητές) και (1)  στα τμήματα(από 30 έως 34 

μαθητές)   από τους αναμενόμενους (0,1) ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 

μάθησης   είναι  δύσκολο να εφαρμοστούν  με επιτυχία. (βλ. πιν 76,77) 

 

Πίν.76 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=26,540 12 ,009 
 

Πίν.77 
 

Θεωρώ ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι  δύσκολο να 
εφαρμοστούν  με επιτυχία.* Μέγεθος τάξης 

 Μέγεθος τάξης Σύνο

λο 
Λιγότεροι 

από 18 
μαθητές 

18 έως 
24μαθητές 

25 έως 29 
μαθητές 

30 έως 34 
μαθητές 

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 3 3 1 7 

Αναμενόμενη συχνότητα 1,7 4,3 ,9 ,1 7,0 
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Στο πλαίσιο της ερ.35 ,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0
 Προσαρμοζόμενο 

Υπόλοιπο 
-1,5 -1,1 2,4 3,7  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

25 64 14 1 104 

Αναμενόμενη συχνότητα 25,0 64,0 14,0 1,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.35 24,0% 61,5% 13,5% 1,0% 100,0
% 

 

Ακόμη το μέγεθος της τάξης φαίνεται να επηρεάζει και τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτών στην ερώτηση αν οι συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   είναι 
απίθανο να λειτουργήσουν   με τους μαθητές τους. Πιο ειδικά παρατηρούμε ότι οι 
εκπαιδευτές που έχουν μεγάλα τμήματα (από 30 έως 34 μαθητές)  συμφωνούν απόλυτα 
περισσότεροι (1) από τους αναμενόμενους (0,1) ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι  
διδασκαλίας και μάθησης   είναι απίθανο να λειτουργήσουν   με τους μαθητές τους. (βλ. 
πιν. 78,79) 

Πίν.78 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ2=25,193 12 ,014 
 

Πίν.79 

Οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι απίθανο να λειτουργήσουν   
με τους μαθητές μου. * Μέγεθος τάξης 

 Μέγεθος τάξης Σύνο

λο 
Λιγότεροι 

από 18 
μαθητές 

18 έως 
24μαθητές 

25 έως 29 
μαθητές 

30 έως 34 
μαθητές 

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

0 3 2 1 6 

Αναμενόμενη συχνότητα 1,4 3,7 ,8 ,1 6,0 
Στο πλαίσιο της ερ.36 ,0% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0

 Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο 

-1,4 -,6 1,5 4,1  
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Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

25 64 14 1 104 

Αναμενόμενη συχνότητα 25,0 64,0 14,0 1,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.36 24,0% 61,5% 13,5% 1,0% 100,0
% 

Και τέλος υπάρχει συσχέτιση στην ερώτηση: Πόσα χρόνια εφαρμόζετε τις 
συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης και στο  Μέγεθος τάξης. 
Παρατηρούμε ότι  οι  εκπαιδευτές που έχουν πολύ μεγάλα τμήματα (από 30 έως 34 
μαθητές) δεν εφαρμόζουν  καθόλου τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 
μάθησης (καταγεγραμμένη τιμή 1 και αναμενόμενη 0,1). Το ίδιο και αυτοί που έχουν 
τμήματα ( από 25 έως 29 μαθητές ) τις εφαρμόζουν μόνο από  2  έως 4 χρόνια 
(καταγεγραμμένη τιμή 7 και αναμενόμενη 3,6). (βλ. πι. 80,81). 

Πίν.80 
 

  Βαθμοί 
ελευθερίας 
 
df 

Σημαντικότητα της 
τιμής  X2 
 
p 

Χ=34,888 12 ,000 
 

Πίν.81 

Πόσα χρόνια εφαρμόζετε τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης ; * 
Μέγεθος τάξης 

 Μέγεθος τάξης Σύνο

λο 
Λιγότεροι 

από 18 
μαθητές 

18 έως 
24μαθητές 

25 έως 29 
μαθητές 

30 έως 34 
μαθητές 

Κανένα 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

2 4 0 1 7 

Αναμενόμενη συχνότητα 1,7 4,3 ,9 ,1 7,0 
Στο πλαίσιο της ερ.46 28,6% 57,1% ,0% 14,3% 100,0

 Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο 

,3 -,2 -1,1 3,7  

Πάνω από  
2  έως 4 
χρόνια 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

1 19 7 0 27 

Αναμενόμενη συχνότητα 6,5 16,6 3,6 ,3 27,0 
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Στο πλαίσιο της ερ.46 3,7% 70,4% 25,9% ,0% 100,0
% 

Προσαρμοζόμενο 
Υπόλοιπο 

-2,9 1,1 2,2 -,6  

 
 
 

Σύνολο 

Παρατηρούμενη 
συχνότητα 

25 64 14 1 104 

Αναμενόμενη συχνότητα 25,0 64,0 14,0 1,0 104,0 

Στο πλαίσιο της ερ.46 24,0% 61,5% 13,5% 1,0% 100,0
% 

 

 

4.2 Ερώτημα 2ο: Κατά πόσο  εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές  τις συμμετοχικές τεχνικές 

διδασκαλίας και μάθησης; 

Όπως παρατηρούμε από το παρακάτω γράφημα οι περισσότεροι εκπαιδευτές 

χρησιμοποιούν συμμετοχικές τεχνικές μέσα στην τάξη τους αλλά σε διαφορετικό βαθμό . 

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 43,3% τις χρησιμοποιεί εντελώς  και σε μεγάλο βαθμό, σε 

αντίθεση με ένα μικρό ποσοστό 4,8% που δεν τις χρησιμοποιεί καθόλου. Ακόμα σε ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό 51,9% τις χρησιμοποιούν σε κάποιο βαθμό και λίγο. (βλ. γράφ. 6 

και  πίν. 48). 
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 Από το παρακάτω γράφημα γίνεται εμφανές ότι το 73% των εκπαιδευτών 

σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν  εντελώς και σε μεγάλο βαθμό  τις συμμετοχικές 

μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη τους, το  26%  από τους εκπαιδευτές θα τις 

εντάξουν  σε κάποιο βαθμό και λίγο, ενώ ένα αμελητέο  ποσοστό (0,96%) των 

εκπαιδευτών δεν  σκοπεύουν να ενσωματώσουν αυτές τις τεχνικές καθόλου μέσα στην 

τάξη τους (βλ. γράφ.7  και πίν.49). 
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4.3 Ερώτημα 3ο: Αν οι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. πιστεύουν ότι είναι  

καταρτισμένοι και ενημερωμένοι όσον αφορά τις συμμετοχικές τεχνικές και αν έχουν 

εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή τους;   

Παρατηρείται ότι, οι εκπαιδευτές  του δείγματος θεωρούν ότι κατανοούν αρκετά 

καλά τις συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης (77,9%), το οποίο μπορεί να 

οφείλεται στην παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων (76,9%), στην εκπαιδευτική 

κατάρτιση  (76%) αλλά και στην υποστήριξη που έχουν λάβει σχετικά με αυτές τις 

μεθόδους (71,2%), αλλά και στη διδακτική τους εμπειρία, που θεωρούν ότι είναι 

επαρκής (69,2%), με αποτέλεσμα το (80,8%) να πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει  

τις συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης ,με  επιτυχία. 

Ενδιαφέρον  είναι ότι το ότι ένα μεγάλο ποσοστό (21,2%) από τους εκπαιδευτές  τις 

εφαρμόζει για πάνω από 8 χρόνια. 

Παράλληλα, το 22,1% δηλώνει ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 

μάθησης   είναι  δύσκολο να εφαρμοστούν  με επιτυχία  γεγονός που ίσως να οφείλεται σε 

μία σειρά παραγόντων όπως η έλλειψη επαρκής εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω σε 

αυτές τις μεθόδους.  Συγκεκριμένα, το 7,7% δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση σε αυτές τις 
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μεθόδους, το 10,6% πιστεύει ότι η  εκπαίδευσή του  στις συμμετοχικές μεθόδους  

διδασκαλίας και μάθησης   δεν ήταν αρκετά πρακτική ώστε  να τις  εφαρμόσει με 

επιτυχία, το 23,1% δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου σεμινάρια, ενώ το  28,8% δεν έχει 

λάβει κάποιο είδος υποστήριξης. 

Παρόλα αυτά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (93,2%) τω εκπαιδευτών πιστεύει ότι η  

χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   είναι μια πολύτιμη 

διδακτική προσέγγιση , όπως επίσης και ένα  μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών (72,1%) 

εφαρμόζει τις συμμετοχικές μεθόδους στην τάξη τους, καθώς  προτιμά να χρησιμοποιεί 

νέες μεθόδους διδασκαλίας παρά τις οικείες. (βλ. πιν. 5,6,7,812,18,20,26,27,41,43,47) 

4.4 Ερώτημα 4ο :  Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή των συγκεκριμένων 

μεθόδων  όσον αφορά την μάθηση,  την  απόκτηση κοινωνικών  δεξιοτήτων, την 

δημιουργία κινήτρων και την βελτίωση της αυτοεκτίμησής των σπουδαστών; 

Από το γράφημα 54 προκύπτει ότι, από τους εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν τις 

συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας μέσα στην τάξη τους,  το  57,6%  τις χρησιμοποιούν 

για να αυξήσουν την ακαδημαϊκή επίδοση  εντελώς και  σε μεγάλο βαθμό, το 38% σε 

κάποιο βαθμό, ενώ μόλις  το 4,4% τις χρησιμοποιούν από λίγο έως καθόλου, (βλ.  γράφ. 

8  & πιν 54)  
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Το γράφημα 55 παρουσιάζει τους εκπαιδευτές  που χρησιμοποιούν τις 

συμμετοχικές τεχνικές με σκοπό να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (78,3%) των εκπαιδευτών τις 

χρησιμοποιεί  με σκοπό να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών εντελώς 

και σε μεγάλο βαθμό, το (16,3%) σε κάποιο βαθμό και λίγο μόνο το (5,4%)   (βλ. γράφ. 9  

, πίν.55). 
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Το γράφημα 56 παρουσιάζει τους εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν τις συμμετοχικές 

τεχνικές με σκοπό να δημιουργήσουν κίνητρα στους μαθητές. Συγκεκριμένα το 84,8% 

των εκπαιδευτικών τις χρησιμοποιεί με σκοπό να δημιουργήσετε κίνητρα στους μαθητές 

εντελώς και  σε μεγάλο βαθμό, το 13% σε κάποιο βαθμό,  και το 2,2% λίγο (βλ. γράφ. 

10,  πίν.56). 
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Από το γράφημα 57 προκύπτει ότι, από τους εκπαιδευτές  που χρησιμοποιούν 

τις συμμετοχικές τεχνικές στην τάξη τους, το 78,3% τις χρησιμοποιεί με σκοπό να 

αυξήσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών εντελώς και σε μεγάλο βαθμό, το 17,4% σε 

κάποιο βαθμό και μόνο λίγο το 4,3%. (βλ γράφ. 11,  πίν.57). 
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 Από τα παραπάνω γράφημα 8, 9, 10 και 11 συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτές  

του δείγματος, που εφαρμόζουν συμμετοχικές τεχνικές, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 

στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, στη δημιουργία κινήτρων και στην 

αύξηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και λιγότερο στην αύξηση της ακαδημαϊκής 

τους επίδοσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο . Συμπεράσματα και προτάσεις  

5.1  Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι ένας πολύ δύσκολος και πολυσύνθετος 

ρόλος.  Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια διαπιστώθηκε ότι 

ο εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει πολλά προσόντα και χαρακτηριστικά με σκοπό να 

επιτελέσει με επιτυχία το έργο του. Πολλά από τα δεδομένα που επηρεάζουν το έργο του 

δεν σχετίζονται έμμεσα με τον ίδιο, ωστόσο όμως δημιουργούν εμπόδια στο λειτούργημά 

του.   

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές έχουν 

μεγάλη διδακτική εμπειρία (6 με 15 χρόνια)   και αρκετοί  έχουν πάνω από 16 χρόνια. Η 

σπουδαιότητα της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών στη χρήση ενεργητικών 

τεχνικών φαίνεται από το ότι οι εκπαιδευτές που τελικά εφάρμοσαν τις συγκεκριμένες 

τεχνικές είχαν μεγάλη  διδακτική εμπειρία. 

 Η πλειοψηφία δήλωσε ότι έχει λάβει κάποιου είδους υποστήριξη σχετικά με την 

εφαρμογή αυτών των τεχνικών και  ότι έχει  την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να 

εφαρμόσει με επιτυχία τις συμμετοχικές τεχνικές. Η εκπαιδευτική κατάρτιση που έχουν 

σχετικά με αυτές τις μεθόδους είναι αρκετά επαρκής αφού οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 

τους προετοίμασε κατάλληλα για να τις εφαρμόσουν με επιτυχία. Σχετικά με την 

επιμόρφωση τους στις συμμετοχικές μεθόδους  οι περισσότεροι  δηλώνουν ότι έχουν 

παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια από μία μέρα τουλάχιστον και πάνω. Αξίζει εδώ να 

τονιστεί πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών πάνω σ’ αυτά 

τα θέματα, αφού παρατηρήσαμε  ότι οι εκπαιδευτές που δεν έχουν κάνει κανένα 

σεμινάριο  δεν εφαρμόζουν καθόλου τις συμμετοχικές μεθόδους. Αντίθετα είδαμε  ότι 

υπήρχαν  3  εκπαιδευτές περισσότεροι από τους αναμενόμενους  που έχουν τελειώσει την 

ΑΣΠΑΙΤΕ να δηλώνουν,   ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι αρκετά 

πρακτικές για να τις εφαρμόσουν με επιτυχία. 

 Όσον αφορά το επίπεδο της τάξης, οι εκπαιδευτές ανέφεραν ότι έχουν όλα τα 

επίπεδα των μαθητών στις τάξεις τους και το μεγαλύτερο μέρος συμφώνησε  με την 

άποψη ότι οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι κατάλληλες για το επίπεδο της 

τάξης που διδάσκουν.  Επίσης ανέφεραν ότι στις  τάξεις τους υπάρχει μεγάλος αριθμός 

μαθητών (πάνω από  18 μαθητές).  Επιπλέον οι εκπαιδευτές δηλώνουν σε μεγάλο 
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ποσοστό,  ότι  κατανοούν τις συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας αρκετά καλά, ώστε να 

τις εφαρμόζουν. 

Ακόμα αναφέρουν  ότι δεν είναι καθόλου μεγάλο το κόστος εφαρμογής αυτών 

των τεχνικών, οπότε δεν υπάρχει δυσκολία στης πραγματοποίησή  τους. Ακόμα πολύ από 

αυτούς δηλώνουν ότι  δεν  αισθάνονται πίεση από τη διοίκηση να χρησιμοποιήσουν  τις 

συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. 

 Όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών κατά την εφαρμογή αυτών των μεθόδων οι 

πιο πολλοί δήλωσαν ότι δεν περιορίζεται  σημαντικά η απόδοση των ταλαντούχων 

μαθητών, υποστηρίζουν ότι  ενισχύεται  η μάθηση των αδύναμων μαθητών, καθώς 

επίσης  θεωρούν  ότι μπορούν   να αξιολογούν τους μαθητές δίκαια, κατά την εφαρμογή 

των  συμμετοχικών  μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης. 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτές εκφράζουν την άποψη ότι  οι συμμετοχικές 

τεχνικές  δεν  δημιουργούν   πάρα πολλά προβλήματα πειθαρχίας  στους μαθητές τους, 

επίσης δηλώνουν  ότι  μέσα στην τάξη δεν επικρατεί φασαρία.  Βλέπουμε ακόμη ότι οι 

περισσότεροι αναφέρουν  ότι η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και 

μάθησης είναι κατάλληλη για το αντικείμενο που διδάσκουν. 

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την έρευνα κατά την εφαρμογή αυτών των 

μεθόδων  ήταν, ότι  οι μισοί  από τους εκπαιδευτικούς συμφωνούν ή συμφωνούν 

απόλυτα ότι με την χρήση των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας, πολλοί μαθητές 

αναμένουν από τα υπόλοιπα μέλη της τάξης να συμμετέχουν. Για να ξεπεραστεί αυτό 

το πρόβλημα πρέπει οι εκπαιδευτές να επιβλέπουν την  όλη διαδικασία και να 

παρακινούν όλους τους μαθητές να συμμετέχουν έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοιου 

είδους προβλήματα.  

Επίσης οι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος θεωρούν 

ότι η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Αυτό 

βέβαια οφείλεται στο ότι είναι καινούργιες μέθοδοι, χρειάζεται η κατάλληλη 

προετοιμασία, υπάρχει μικρή εμπειρία, αλλά εκείνο που έχει πολλή μεγάλη σημασία είναι 

τα σημαντικά οφέλη που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

Αξιοσημείωτο να ειπωθεί  είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών  προτιμά να 

χρησιμοποιεί νέες μεθόδους διδασκαλίας, αυτό προμηνύει ότι στην πορεία θα έχουμε 
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περισσότερους εκπαιδευτικούς που θα τις εφαρμόζουν  Άρα αξίζει τον κόπο να μπει ο 

κάθε  εκπαιδευτικός σε αυτή τη νέα εμπειρία. 

Υπάρχουν προβλήματα από τη διαχείριση του διδακτικού χρόνου αφού οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι η 

εφαρμογή  αυτών των τεχνικών  απαιτεί  αρκετό χρόνο μέσα στην τάξη και επιπλέον, 

μόνο αναφέρουν ότι ο διαθέσιμος χρόνος επαρκεί, ώστε να προετοιμάζουν τους 

μαθητές για τη χρήση των συμμετοχικών τεχνικών. Πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα 

διαχείρισης  του διδακτικού χρόνου θα επιλυθούν σε βάθος χρόνου όταν αποκτηθεί η 

κατάλληλη εμπειρία κατά την εφαρμογή τους.  

 Ακόμη ένα άλλο μειονέκτημα που καταγράφηκε ήταν ότι οι μισοί από τους 

εκπαιδευτές δήλωσαν, ότι ο μεγάλος αριθμός παιδιών στην τάξη, επηρεάζει την 

αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Παρατηρήσαμε  ότι οι εκπαιδευτές που 

έχουν μεγάλα τμήματα από 25 έως 29  μαθητές δήλωσαν,  ότι οι μαθητές τους  είναι 

απρόθυμοι να εφαρμόσουν συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης και αυτοί 

που έχουν πολύ μεγάλα τμήματα (από 30 έως 34 μαθητές) δεν τις εφαρμόζουν  καθόλου. 

Αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να 

ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, σαν επίσημος εποπτεύων φορέας 

της κατάρτισης των δημοσίων ΙΕΚ, να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή τη δυσκολία και να 

μειώσει τον αριθμό των σπουδαστών ανά τμήμα για να μπορέσει να ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα.  

 Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτών του δείγματός μας  εφαρμόζουν με επιτυχία τις συμμετοχικές μεθόδους 

διδασκαλίας και μάθησης. Οι συγκεκριμένες τεχνικές  είναι σύμφωνες με τη δικιά τους 

φιλοσοφία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης  ένα πολύ μεγάλο ποσοστό  των  

ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι μια πολύτιμη διδακτική προσέγγιση.  

Παρατηρήθηκε  σε  πολύ μεγάλο ποσοστό ότι η χρήση των  συμμετοχικών μεθόδων 

συμβάλει στην δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών,  στη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής τους προόδου, ενεργοποιεί τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και τους 

προετοιμάζει καλύτερα για τον πραγματικό κόσμο.  Ο μεγαλύτερο αριθμός  των 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τις  συμμετοχικές μεθόδους  με σκοπό να δημιουργήσουν  

κίνητρα στους μαθητές. Με την  εμπλοκή των μαθητών στην διεργασία της μάθησης 

αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους. Πολλοί από αυτούς δηλώσαν  πρόθυμοι να τις 
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εφαρμόσουν.  Επίσης εννιά στους δέκα εκπαιδευτές δήλωσαν ότι τι η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών,  βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του 

εκπαιδευτικού υλικού και  προάγει θετικές στάσεις των μαθητών απέναντι στη μάθηση. 

Ακόμα ανέφεραν ότι οι μαθητές  αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, ότι αυτές 

βελτιώνονται, επίσης  με τη συμμετοχή τους αποκτούν πολλές αρμοδιότητες, 

υποβάλλουν απόψεις και λένε τη γνώμη τους, , είναι πιο επικοινωνιακοί και πιο 

δραστήριοι. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι πολύ σημαντική καθώς 

αποτελεί μία από τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 1998). Η κριτική σκέψη των 

εκπαιδευομένων ενισχύεται, καθώς μαθαίνουν να εξετάζουν βαθύτερα και να αναλύουν 

τα ζητήματα. 

Οι σπουδαστές δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετέχουν στις παραπάνω τεχνικές, καθώς 

τους βοηθάει να μαθαίνουν καλύτερα, ακόμα  ενισχύεται η μάθηση αδύνατων μαθητών. 

Από τους εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν ήδη αυτές τις τεχνικές δήλωσαν πολλοί ότι οι 

καταρτιζόμενοι συνεργάζονται ενεργά μεταξύ τους και ότι  ολοκληρώνουν το μερίδιό 

τους στις ομαδικές εργασίες.  

Οι  εκπαιδευτές συμπεριλαμβάνουν αυτές τις εκπαιδευτικές τεχνικές κατά το 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων βασιζόμενοι, από τη μία μεριά στα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευμένων, στις εμπειρίες τους, στις ιδιαιτερότητες τους,  στην 

ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή και από την άλλη λαμβάνουν υπόψη το πρόγραμμα, 

τον σκοπό και τις ανάγκες του. Ακόμα επιδιώκουν εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνικές,  να 

συμβάλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας, στην ευκολότερη μετάδοση και 

κατανόηση γνώσεων και να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών με σκοπό να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ χρησιμοποιούν χώρους  

εργαστηρίων, που διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για κάθε ειδικότητα, 

που δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι συμμετοχικές τεχνικές, μιας και 

προβλέπονται να γίνονται ασκήσεις σε πρακτικό επίπεδο ή  σε ατομικό. Από τη φύση 

τους είναι διαμορφωμένα έτσι τα εργαστήρια που επιβάλλεται να εφαρμόζονται οι 

ενεργητικές τεχνικές, όπως είναι, η πρακτική άσκηση, οι ομαδικές εργασίες, η επίδειξη 

και η χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων. 

Υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα από την απάντηση, που δίνουν οι εκπαιδευτές 

στην ερώτηση, να αξιολογήσουν,  σε ποιο βαθμό  οι συμμετοχικές μεθόδους  
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διδασκαλίας και μάθησης   θα χρησιμοποιηθούν  από αυτούς  ως μέθοδοι διδασκαλίας 

στο μέλλον, το εντυπωσιακό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς, απαντούν 

θετικά  που αυτό δείχνει ότι στο μέλλον θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 

Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε , στις αρχές του 21ου αιώνα,  η κοινωνίας μας 

πρέπει να επενδύσει σε δύο βασικούς τομείς που είναι η εκπαίδευση και η δια βίου 

μάθηση. Οι διαρκώς συνεχόμενες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, η 

ρευστότητα που υπάρχει, οι αλλαγές που έρχονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς σε όλου τους 

τομείς της καθημερινής μας ζωής, επιβάλλουν  να  γίνουν αναθεωρήσεις και αλλαγές στο 

χώρο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Αυτό φαίνεται και μέσα από τη  έρευνά 

μας αφού η πλειοψηφία των εκπαιδευτών δηλώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις 

για αλλαγή στην παιδεία στη σημερινή εποχή.  

Μπορούμε να προσθέσουμε ότι με την χρήση αυτών των τεχνικών μέσα στις τάξεις, 

οι εκπαιδευτές καταφέρνουν να  κερδίσουν την αποδοχή και το σεβασμό των αδύνατων 

μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση, τους βοηθά να  προωθήσουν και να 

αναπτύξουν την καλύτερη κατανόηση, και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας 

και της ομαδικότητας. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με  τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών (Puttnam, Markorchick, Johnson, &Johnson, 1996 σ. 742· 

Veenman, Kenter & Post, 2000 σσ. 281-282). Είναι φανερό ότι οι μαθητές αποδίδουν 

καλύτερα όταν εργάζονται σε ομάδες, διότι υποχωρούν «οι μηχανισμοί άμυνας», 

ελαχιστοποιούνται ο φόβος και το άγχος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται διαπροσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών (Μήτσης, 2004, σ.111). 

Επιπλέον, από την  εφαρμογή τους οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική και 

δημιουργική σκέψη, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καταφέρνουν μ’ αυτόν τον τρόπο 

να ενισχύσουν τα γνωστικά τους επιτεύγματα. Τους οδηγεί σε ανώτερο επίπεδο σκέψης 

και δράσης και αλληλεπίδρασης  η εμπλοκή τους  σε συμμετοχικές τεχνικές. 

Μελετώντας τις απόψεις των εκπαιδευτών για τις συγκεκριμένες τεχνικές, 

συμπεραίνουμε ότι  όταν υπάρχει συστηματική μελέτη για την κατάλληλη και σωστή 

εφαρμογή τους κατά την διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που χρειάζονται 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να είναι πιο ενεργητικοί, πιο  δραστήριοι, αφού θα 

συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο υπεύθυνοι και 

να ελέγχουν μ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερα την μάθησή τους. Από την άλλη μεριά οι 

εκπαιδευτές έχοντας εφοδιαστεί με τις γνώσεις που απαιτούνται για αυτές τις τεχνικές, θα 

πετυχαίνουν την αλληλεπίδραση με τους μαθητές, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 
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μαθησιακής τους ικανότητας. 

Μετά από όλα αυτά γίνεται πλέον φανερό, από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

ότι οι συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης επιφέρουν καλύτερα 

αποτελέσματα στη μάθηση ενηλίκων, όταν μάλιστα συνδυάζονται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους και τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής μάθησης (Αθανασούλα– 

Ρέππα,  2008). 

5.2  Προτάσεις 

Παρατηρούμε ότι  τα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης 

αλλάζουν συνεχώς και η διεργασία της μάθησης  εξαρτάται  από πλήθος παραγόντων που 

εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, των οποίων  ο ρόλος και η λειτουργία δεν έχει εύκολα 

προβλέψιμη έκβαση, ούτε εξασφαλισμένο αποτέλεσμα.  Η δικιά μας έρευνα, όπως και 

κάθε έρευνα, δεν είναι σε θέση  να καλύψει πλήρως όλα τα ερευνητικά ερωτήματα, μία 

περαιτέρω έρευνα διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και της επάρκειας των 

εκπαιδευτών των τεχνολογικών ειδικοτήτων, των παραγόντων που τις διαμορφώνουν και 

το βαθμό επίδρασης κάποιων από αυτούς (ηλικία, φύλο, διδακτική εμπειρία), θα ήταν 

χρήσιμη προσέγγιση για μελλοντικούς προβληματισμούς και εφαλτήριο για νέες δράσεις 

στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Στη πορεία προς την “κοινωνία της γνώσης”, το σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες απαιτήσεις για ευελιξία, προσαρμοστικότητα και αλλαγή, στο τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας του, στο περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, τη 

χρησιμοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών μέσων και πρακτικών και την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Ακόμη πρέπει να γίνει  εκσυγχρονισμός της 

διδασκαλίας με την χρήση των νέων αυτών τεχνικών,  ώστε να υπάρχει ανάπτυξη της 

ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή καθώς και της αυτενέργειας του. 

Ακόμη θα πρέπει να  δοθούν περισσότεροι υλικοί πόροι, κίνητρα αλλά και 

περισσότερη βαρύτητα από την πολιτεία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ώστε να μπορεί αβίαστα να εφαρμοστούν με επιτυχία αυτές οι τεχνικές. 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το βασικότερο παράγοντα επιτυχίας του έργου αυτού. Γι’ 

αυτό πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό κύρος, τις σύγχρονες 

επικοινωνιακές δεξιότητες, την εξοικείωση με τα καινούργια παιδαγωγικά ρεύματα και 

τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, την επαγγελματική δηλαδή επάρκεια που μπορεί να 
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αποκτηθεί, με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από την αξιοποίηση των υποδομών και 

διαδικασιών των πανεπιστημίων και άλλων επιμορφωτικών φορέων. 

Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε θέματα αρχών διδακτικής και 

μεθοδολογίας κρίνεται αναγκαία, αφού τα ΙΕΚ, φιλοξενούν  κατεξοχήν ενήλικες και 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν. 

Είναι άλλωστε γνωστό, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να επιβιώσει και να  προκόψει χωρίς 

επαρκώς καταρτισμένους και συνεχώς εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς. 

Η εκπαίδευσή τους με στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και τη 

διαμόρφωση στάσεων υπέρ της συμμετοχικής και ενεργητικής εκπαίδευσης, μπορεί να 

τους ενισχύσει στο έργο τους, να συμβάλλει στην προσωπική τους ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη του θεσμού της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε να επιτελέσει σωστά το ρόλο της σε μια κοινωνία 

σύγχρονη, που θα είναι έτοιμη να συλλαμβάνει και να ανταποκρίνεται θετικά κάθε φορά 

στα μηνύματα που έρχονται από το μέλλον. 

Για την καλύτερη αξιοποίηση και εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών, κρίνεται 

απαραίτητη η περαιτέρω  επιμόρφωση και εκπαίδευση  των εκπαιδευτών πάνω σε θέματα 

αρχών διδακτικής και μεθοδολογίας. Είναι βέβαια εξακριβωμένο ότι η εκπαίδευση δεν 

μπορεί να επιβιώσει και να προοδέψει χωρίς επαρκώς καταρτιζόμενους και συνεχώς 

εκπαιδευομένους εκπαιδευτές. 

Η καθοδήγηση που θα λάβουν οι εκπαιδευτές θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν 

γνώσεις, δεξιότητες, και να διαμορφώσουν  θετική στάση υπέρ της συμμετοχικής και 

ενεργητικής εκπαίδευσης, θα ενισχύσει το έργο τους, και θα συμβάλλει στην βελτίωση 

του παιδαγωγικού τους έργου, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη της 

αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 

μπορέσουν τα δημόσια ΙΕΚ να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανάγκες και να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν επιτυχώς  

τις νέες εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Προτείνεται η έρευνα να επαναληφθεί μελετώντας μεγαλύτερο δείγμα, για να 

μπορέσουν να γενικευθούν τα αποτελέσματα και να πραγματοποιηθεί και σε άλλες 

περιφέρειες, για να διερευνηθούν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών από την υπόλοιπη χώρα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά την  αξιοποίηση των συμμετοχικών τεχνικών από 
τους εκπαιδευτές των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης  στη δυτική 
Θεσσαλονίκη. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να εντοπίσει παράγοντες που μπορεί να 
έχουν επηρεάσει την απόφασή σας για την εφαρμογή  ή όχι συμμετοχικών τεχνικών 
διδασκαλίας. 

    Κυρίως οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης είναι η εργασία σε ομάδες, 
παιχνίδια ρόλων, αναλύσεις περιπτώσεων, καταιγισμός ιδεών, ανάπτυξη project, κλπ)  

Υπάρχουν τρεις ενότητες αυτού του ερωτηματολογίου.  
Η κλίμακα απόκρισης υποδεικνύεται για κάθε τμήμα. Παρακαλούμε περιγράψτε την 
απάντηση στο φύλλο απάντησης που αντιστοιχεί καλύτερα στη θέση σας. Εκτιμούμε στη 
συνεργασία σας για την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  - Επαγγελματικές απόψεις για τις συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  

Κατευθύνσεις 

Για καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις, παρακαλούμε βάλτε σε κύκλο το γράμμα 

που αντιστοιχεί στην απάντησή σας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα απαντήσεων 

 

Κλίμακα απόκρισης: 

Α. Συμφωνώ απόλυτα 

B. Συμφωνώ 

Γ. Είμαι ουδέτερος 

Δ. Διαφωνώ 

Ε. Διαφωνώ έντονα 
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1. Αν χρησιμοποιώ  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  , οι μαθητές 
τείνουν να αποφεύγουν να συμμετέχουν. 

       Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

2. Αντιλαμβάνομαι ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι 
αρκετά καλές  ώστε να    εφαρμοστούν   επιτυχώς. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

3. Το κόστος  εφαρμογής τους είναι μεγάλο. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

4. Ο ανταγωνισμός προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές για τον πραγματικό κόσμο. 
     Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

5. Η  εκπαιδευτική κατάρτιση  που  έχω  σχετικά  με τις  συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης  με  προετοίμασε ώστε να τις  εφαρμόσω επιτυχώς 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

6. Οι συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   περιορίζουν  σημαντικά 
τους ταλαντούχους    μαθητές. 

 
      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

7. Υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις για αλλαγή στην παιδεία στη σημερινή εποχή. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

8. Οι  συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   είναι σύμφωνες  με τη 
φιλοσοφία της δικιάς μου διδασκαλίας. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

9. Οι σπουδαστές μου δεν έχουν προς το παρόν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες 
για τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

10. Η χρήση των συμμετοχικών  μεθόδων   διδασκαλίας και μάθησης ενδέχεται  να 
δημιουργήσουν  πάρα πολλά προβλήματα πειθαρχίας  στους μαθητές μου. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

 

11. Οι  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   έρχονται σε αντίθεση με 
τους αρχικούς μου  στόχους. 
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      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

12. Η  χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   είναι μια 
πολύτιμη διδακτική προσέγγιση. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

13. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών,  βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν 
βαθύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

14. Η εκπαίδευσή μου στις  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   δεν 
ήταν αρκετά πρακτική ώστε  να τις  εφαρμόσω με επιτυχία. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

15. Οι  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι κατάλληλες για το 
επίπεδο της τάξης  που διδάσκω. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

16. Αν χρησιμοποιήσω τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης , πολλοί 
μαθητές αναμένουν από τα υπόλοιπα  μέλη της τάξης να συμμετέχουν. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

17. Είναι αδύνατο να εφαρμόσω  τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 
μάθησης   χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων υλικών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

18. Αισθάνομαι πίεση από τη διοίκηση να χρησιμοποιήσω τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

19. Οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   δίνουν   μεγάλη έμφαση 
στην ανάπτυξη  κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

20. Θεωρώ  ότι μπορώ να εφαρμόσω επιτυχώς τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης . 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

21. Έχω  λίγη διδακτική εμπειρία για να εφαρμόσω επιτυχώς τις  συμμετοχικές 
μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης . 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 
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22. Η συμμετοχή σε    συμμετοχικές δραστηριότητες   ενισχύει τις κοινωνικές 
δεξιότητες των μαθητών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

23. Είναι αδύνατο να αξιολογούμε  τους  μαθητές δίκαια κατά  τη χρήση των 
συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης . 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

24. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι ελάχιστος, ώστε να προετοιμάσουμε τους μαθητές για 
τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   . 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

25. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη μου για να εφαρμοστούν  
αποτελεσματικά οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης . 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

26. Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης συμβάλει στη 
δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

27. Οι μαθητές  μου είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

28. Η συμμετοχή σε    συμμετοχικές δραστηριότητες   εμποδίζει την ακαδημαϊκή 
πρόοδο των μαθητών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

29. Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης απαιτεί μεγάλη 
προσπάθεια. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

30. Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης είναι ακατάλληλη 
για το αντικείμενο που διδάσκω. 

31. Οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   ενισχύουν  την μάθηση 
αδύνατων μαθητών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

32. Είναι αποτελεσματικές μέθοδοι μάθησης μέσα  στην τάξη. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

135 



33. Η εφαρμογή τους  απαιτεί  αρκετό χρόνο μέσα  στην τάξη. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

34. Η χρήση των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης προάγει  θετικές 
στάσεις των μαθητών απέναντι στη μάθηση. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

35. Θεωρώ ότι οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι  δύσκολο 
να εφαρμοστούν  με επιτυχία. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

36. Οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   είναι απίθανο να 
λειτουργήσουν   με τους μαθητές μου. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

37. Προτιμώ να χρησιμοποιώ  μεθόδους διδασκαλίας που μου είναι ήδη οικείες παρά 
νέες μεθόδους 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

38. Όταν  χρησιμοποιώ την συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   μέσα 
στην τάξη επικρατεί φασαρία. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

39. Η εφαρμογή των συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης απαιτούν  
αρκετό  χρόνο προετοιμασίας. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

40. Με τις  συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   οι μαθητές αποκτούν 
πολλές αρμοδιότητες. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

41. Ο τρόπος οργάνωσης της αίθουσας στέκεται  εμπόδιο για την εφαρμογή    των 
συμμετοχικών μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης   

       Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  - Πείτε μας για τον εαυτό σας 

  

Παρακαλώ κυκλώστε την κατάλληλη απάντηση σύμφωνα με τις προτάσεις που 
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βρίσκονται κάτω από κάθε ερώτηση 

 

42. Φύλο 

Α. Γυναίκα 

Β. Άνδρας 

 

43. Χρόνια διδακτικής εμπειρίας 

Α. 0 έως 1 έτη 

Β. 2 έως 5 έτη 

Γ. 6 έως 15 έτη 

Δ. 16 έως 24 έτη 

Ε. 25 χρόνια και πάνω 

 

44. Επίπεδο της τάξης σας  

Α. Πολύ πάνω από το μέσο όρο των  σπουδαστών 

Β. Κυρίως μαθητές μέσης ικανότητας 

Γ. Κυρίως κάτω από το μέσο επίπεδο σπουδαστών 

Δ. Μικτά (όλα τα επίπεδα ικανοτήτων) 

 

45. Μέγεθος τάξης 

A. Λιγότεροι από 18 μαθητές 

Β. Από 18 έως 24 μαθητές 

Γ. Από 25 έως 29 μαθητές  

Δ. Από 30 έως 34 μαθητές  

Ε. Περισσότεροι από 34 μαθητές  

 

46. Πόσα χρόνια εφαρμόζετε τις συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης   
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A. Κανένα 

Β. Έως 2 χρόνια 

Γ.  Πάνω από  2  έως 4 χρόνια 

Δ. Πάνω από  4 έως  8 χρόνια 

Ε. Περισσότερο από 8 χρόνια 

 

47. Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης ; 

A. Κανένα 

Β. Λιγότερο από μια ολόκληρη μέρα 

Γ. Μεταξύ 1 και 2 ημερών 

Δ. Μεταξύ 3 και 6 ημερών 

Ε. Περισσότερες από 6 ημέρες 

48. Έχετε λάβει κάποιο είδος υποστήριξης σχετικά με τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης ;  

A. Καμία 

Β. Με εκπαιδευτή 

Γ. Με συναδέλφους 

Δ. Με τη διεύθυνση του ΙΕΚ 

E. Μεταπτυχιακό 

      ΣΤ. Με προσωπικό διάβασμα 

      Ζ. ΑΣΠΑΙΤΕ 

     Η. Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  - Τρέχουσες Πρακτικές διδασκαλίας 

Κατευθύνσεις 

Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις, παρακαλώ βάλτε σε κύκλο την απάντηση 
που αντιστοιχεί καλύτερα στις διδακτικές πρακτικές σας, σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα απαντήσεων: 

 

Κλίμακα απαντήσεων: 

Α. Εντελώς 

Β. Σε μεγάλο βαθμό 

Γ. Σε κάποιο βαθμό 

Δ. Λίγο 

E. Καθόλου 

49. Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό οι συμμετοχικές μέθοδοι  διδασκαλίας και μάθησης   
χρησιμοποιούνται  από σας μέσα στην τάξη. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

50. Αξιολογήστε  σε ποιο βαθμό αν οι συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και 
μάθησης   θα χρησιμοποιηθούν  από εσάς ως μέθοδοι διδασκαλίας στο μέλλον. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

 

Εάν δεν χρησιμοποιείτε συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  , 
παρακαλώ σταματήστε εδώ. 

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να συμπληρώσετε σχετικά σχόλια,  τα 
οποία πιθανόν θα μας βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της εργασίας μου . Σας 
ευχαριστώ  πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη. 

 

Παρακαλούμε  απαντήστε  τις  ερωτήσεις 51  έως 57  μόνο  εάν  χρησιμοποιείτε  τις 
συμμετοχικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης  στις τάξεις σας. 
 

51. * Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό  δομείτε τις  μαθησιακές σας δραστηριότητες για να 
διασφαλιστεί  ότι όλα τα μέλη της τάξης  συνεργάζονται ενεργά μαζί. 
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      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

52. * Σε μια τυπική συμμετοχική μαθησιακή δραστηριότητα στην τάξη σας, 
βαθμολογείστε σε ποιο βαθμό   συμμετέχουν ενεργά τα μέλη της τάξης. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

53. * Σε μια τυπική μαθησιακή δραστηριότητα συνεργασίας στην τάξη σας, 
υπολογίστε το βαθμό στον οποίο οι μαθητές σας ολοκληρώνουν το μερίδιό τους 
στην ομάδα εργασίας. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

54. * Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τις  συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό  να αυξήσετε τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

55. * Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τις συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό   να βελτιώσετε τις κοινωνικές δεξιότητες των 
μαθητών. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

56. * Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τις  συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό  να δημιουργήσετε κίνητρα στους μαθητές. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

57. * Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό   εφαρμόζετε τη συμμετοχικές μεθόδους  
διδασκαλίας και μάθησης   με σκοπό  να αυξήσετε την αυτοεκτίμηση. 

      Α.  Β.  Γ.  Δ.  Ε. 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη. 
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