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Περίληψη
Η εκπαίδευση των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί σκέλος της
θεραπείας της συγκεκριμένης ομάδας και της κοινωνικής αλλά και επαγγελματικής
επανένταξης της, με τη συμπερίληψη της στα περισσότερα θεραπευτικά
προγράμματα. Οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν ένα απαιτητικό έργο που δεν ταυτίζεται
με τις εμπειρίες της γενικής εκπαίδευσης. H παρούσα έρευνα αποσαφηνίζει το
καθεστώς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών που εργάζονται στα θεραπευτικά
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, σε όλα τα στάδια της εργασίας τους, στο πλαίσιο της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Αξιοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και
διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε υπευθύνους εκπαίδευσης, εκπαιδευτές
και εκπαιδευομένους των θεραπευτικών προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την αναγκαιότητα α)
της εισαγωγικής εκπαίδευσης, παρόλο που δεν προσφέρεται και β) της εκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπου η ομάδα των συναδέλφων αναδεικνύεται
αρκετά υποστηρικτική, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εκπαίδευσης από τον
οργανισμό για το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρά μόνο για το θεραπευτικό. Οι
εκπαιδευτικές τους ανάγκες σχετίζονται με την ανανέωση των εκπαιδευτών σε
τεχνικές εκπαίδευσης και κινητοποίησης

εκπαιδευομένων,

με την εκπαιδευτική

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών αλλά και με τη γνώση των θεραπευτικών
διαδικασιών που ακολουθούνται. Τέλος, η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις βιωματικού
χαρακτήρα με αξιολόγηση

δράσεων και ανατροφοδότηση προτιμάται από τους

εκπαιδευτές

με

σε

αντίθεση

την

παθητική

παρακολούθηση

εισηγήσεων.

Λέξεις- Κλειδιά : εκπαιδευτές, πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, εκπαιδευτικά
προγράμματα, επαγγελματική ανάπτυξη
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Abstract

Educating former psychotropic substances users is a part of the therapeutic process
and their social and professional reintegration, as it is included in the most therapeutic
programs. Their educators undertake a demanding project that is not related with any
experiences of the typical education. The present research clarifies the training status
of the trainers who work in the therapeutic programs of KETHEA, in all the stages of
their work, in the context of their professional development. Qualitative research
methods were utilized and semi-structured interviews were conducted with education
managers, trainers, and trainees of the KETHEA ITHACA and KETHEA EXODOS
treatment programs. The results of the research highlighted the need for: a)
introductory training, although it is not offered, and b) on-the-job training, where the
team of colleagues is quite supportive, as there are not enough training opportunities
from the organization for the teaching staff, except for therapeutic. Their educational
needs are related to the renewal of trainers in training techniques and mobilization of
trainees, to the educational utilization of New Technologies but also to the knowledge
of the therapeutic procedures that are followed. Finally, participation in experiential
training with an evaluation of actions and feedback is preferred by the trainers as
opposed to passive monitoring of presentations.

Key words : Educators, former psychotropic substances users, education programs,
professional development
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Εισαγωγή
Η επαγγελματική

ανάπτυξη αποτελεί εκείνο

το

συστατικό

στοιχείο

των

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ομάδων εκπαίδευσης. Ειδικότερα,
όταν ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει μια ευάλωτη ομάδα, όπως
αυτές ορίζονται από το νόμο 4019/2011, πόσο μάλλον εάν αποτελείται και από
ενήλικες εκπαιδευόμενους, είναι αποδεδειγμένο πως τις περισσότερες φορές, η
ληφθείσα εκπαίδευση σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών δεν επαρκεί για να
εγκλιματιστεί ο εκπαιδευτής σε αυτές τις συνθήκες μάθησης, αλλά και να μπορέσει
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευομένων του. Αυτή η επάρκεια γνώσεων
προσφέρεται από την παρακολούθηση εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και από
οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οποία θα μπορέσει να ενισχύσει τόσο την αυτοπεποίθηση
του ίδιου του εκπαιδευτή, όσο και την απόδοση του σε συνθήκες εκπαίδευσης.
Μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης είναι οι
πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Η επίτευξη της απεξάρτησης τους από το
φαινόμενο της κατάχρησης ουσιών δε σταματά στη διακοπή λήψης τους, αλλά
εκτείνεται μέχρι την όσο πιο ομαλή επανένταξη σε κοινωνικό αλλά και σε
επαγγελματικό επίπεδο. Τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα και δη το
ΚΕΘΕΑ, ένας οργανισμός που του αναλογεί η πρώτη συγκροτημένη και
ολοκληρωμένη προσπάθεια απεξάρτησης και επανένταξης στην Ελλάδα, παρέχουν
εξειδικευμένη φροντίδα με σκοπό την επανένταξη, μέσα στην οποία εντάσσονται και
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τυπικές και άτυπες, οι οποίες θα παρουσιαστούν
αναλυτικά στη συνέχεια.
Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των πρώην χρηστών
ψυχοτρόπων ουσιών επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο με αρκετές δυσκολίες. Η
εκπαίδευση τους πάνω σε θέματα σχετικά με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά
και την εκπαίδευση ενηλίκων κρίνεται αναγκαία, αλλά διαπιστώνεται πως η
εξειδίκευση της στην ομάδα των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών δεν είναι
ευρέως διαδεδομένη, με αποτέλεσμα να μην προσφέρονται αρκετά εστιασμένες
εκπαιδεύσεις για αυτούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το
κομμάτι της επαγγελματικής πορείας αυτών των εκπαιδευτών και ειδικότερα της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των
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εκπαιδευομένων. Η εμπειρική έρευνα που ακολουθεί θα διαφωτίσει αρκετές πτυχές
του φαινομένου αυτού με παράλληλη οπτική και από άλλα στελέχη του τμήματος
εκπαίδευσης, όπως οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης των τμημάτων, αλλά και των
εκπαιδευομένων. Οι περισσότερες από αυτές τις πτυχές μέχρι πρότινος δεν είχαν
διερευνηθεί, και όσες είχαν διερευνηθεί ακολουθούσαν άλλο τρόπο και άλλη
διαδικασία, και η παρούσα έρευνα θα συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
αποσαφήνιση τους, με σκοπό την αξιοποίηση των πορισμάτων από εκπαιδευτές του
συγκεκριμένου κλάδου αλλά και μελλοντικούς ερευνητές.
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, τη θεωρητική θεμελίωση της
έρευνας και το εμπειρικό μέρος . Ως προς τη θεωρητική θεμελίωση, αυτή αποτελείται
από 7 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εννοιολογική οριοθέτηση των
όρων «εκπαίδευση», «επιμόρφωση» και «επαγγελματική ανάπτυξη», όπως και την
ανάδειξη της αναγκαιότητας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Το 2ο κεφάλαιο
αποτελείται από πληροφορίες σχετικές με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη χρήση
ψυχοτρόπων ουσιών, τη διαχρονική εξέλιξη του προφίλ του χρήστη ουσιών, τα
χαρακτηριστικά του αλλά και το μορφωτικό του επίπεδο. Το 3 ο κεφάλαιο αναδεικνύει
το φαινόμενο της απεξάρτησης και ειδικότερα το καθεστώς των Θεραπευτικών
Κοινοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και τη θέση της εκπαίδευσης στην
αντιμετώπιση του. Το 4ο κεφάλαιο παρουσιάζει την εκπαίδευση που παρέχεται από το
ΚΕΘΕΑ στους πρώην χρήστες ουσιών, με ιδιαίτερη αναφορά στα θεραπευτικά
προγράμματα ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στα οποία διεξήχθη και η
παρούσα έρευνα και το 5ο κεφάλαιο προσεγγίζει την υπόσταση ενός εκπαιδευτή
πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του και τις
προκλήσεις που συναντά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια
ακολουθούν πορίσματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με το θέμα που ερευνάται, η
σημασία της παρούσας έρευνας, ο σκοπός της και τα ερευνητικά ερωτήματα.
Το εμπειρικό μέρος αποτελείται από τη μεθοδολογία της έρευνας, και
συγκεκριμένα την επιλογή του πληθυσμού, το είδος της έρευνας, το εργαλείο
συλλογής δεδομένων, το είδος της ανάλυσης που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα
της έρευνας, τη συζήτηση και τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς της έρευνας, τις
προτάσεις για μελλοντική έρευνα, τη βιβλιογραφία και το παράρτημα. Στο
παράρτημα παρατίθενται η άδεια από τον τομέα έρευνας του ΚΕΘΕΑ, οι οδηγοί
συνέντευξης, η επιστολή προς τους συμμετέχοντες, ο θεματικός χάρτης αλλά και
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ενδεικτικά τρεις (3) θεματικοί πίνακες από τις αναλύσεις των δεδομένων, με σκοπό
την εγγύηση της ανωνυμίας και την αποφυγή της ταυτοποίησης των συμμετεχόντων
της έρευνας.
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Α’ Μέρος : Θεωρητική Θεμελίωση της Έρευνας
Κεφάλαιο 1ο
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.1 Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση προσδιορίζεται ως κάτι ευρύτερο, περισσότερο γενικό και λιγότερο
εξειδικευμένο σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες μάθησης, με τις οποίες αρκετές
φορές συγχέεται (π.χ. Επιμόρφωση, Κατάρτιση) (Masadeh, 2012). Παραδοσιακά, η
εμφάνιση της ξεκινά αρκετά χρόνια πριν, μαζί με την γραφή, για τις ανάγκες της
δημόσιας διοίκησης, την ανάπτυξη και τη διάδοση των θρησκειών αλλά και την
μετάδοση της γνώσης και της σοφίας (Kalantzis & Cope, 2012). O Jarvis (1995),
στην προσπάθεια του να ορίσει την εκπαίδευση, έθεσε κάποια κριτήρια για τη
θεώρηση της. Συνοπτικά, η εκπαίδευση οφείλει να περιλαμβάνει μια ακολουθία
σχεδιασμένων μαθησιακών διαδικασιών και όχι τυχαίων περιστατικών και να επιτελεί
τη μάθηση με μια ανθρωπιστική προσέγγιση. Η κατανόηση τίθεται ως πρωταρχικός
στόχος για τη μάθηση και αποφεύγεται η απλή μετάδοση από τη μεριά του
εκπαιδευτικού. Ο Smith (2015), σε μια δική του προσπάθεια να αποδώσει με
σαφήνεια τον όρο, υποστηρίζει πως η εκπαίδευση δεν είναι μόνο η απλή μετάδοση
γνώσεων, η ανάπτυξη της κατανόησης όσων λέγονται και υπάρχουν και η εκτίμηση
των συναισθημάτων, αλλά ενέχει και την διαδικασία της αλλαγής. Η αλλαγή αυτή
σχετίζεται με το πώς, μέσω της κατανόησης και της ενσυναίσθησης μπορεί ένας
άνθρωπος να βελτιώσει τη ζωή του αλλά και τη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους
συναναστρέφεται (Smith & Smith, 2008). Επιπλέον, ο Rogers (1999) δίνει έμφαση
στην αλληλεπίδραση ως συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης, καθώς χωρίς αυτό η
μάθηση κρίνεται αναποτελεσματική.
Το CEDEFOP (2014) ορίζει την εκπαίδευση ως ένα σύνολο μαθησιακών
ακολουθιών, τις οποίες παρακολουθεί ένα άτομο για να αποκτήσει γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες. Σημαντική είναι η σημείωση πως οι μαθησιακές
διαδικασίες που ακολουθούνται ενδέχεται να μην είναι αποκλειστικά τυπικές, αλλά
ενδεχομένως και άτυπες, υπονοώντας και την δυνατότητα της αυτομόρφωσης με
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συγκεκριμένη στοχοθεσία ή της μάθησης μέσω τυχαίων περιστατικών. Οι Καψάλης
και Παπασταμάτης (2002) αναδεικνύουν την ευθύνη διάφορων φορέων και
ιδρυμάτων να αναλάβουν να μεταδώσουν στους εκπαιδευομένους τα αγαθά της
αγωγής, με το CEDEFOP (2014) να τους προσδιορίζει (σχολεία, επιμορφωτικά
κέντρα, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης) και να αναθέτει σε αυτούς ως στόχο τη διευκόλυνση της προόδου
και της εξέλιξης των αποδεκτών στους τομείς δραστηριοποίησης.
Βέβαια, η εκπαίδευση δεν είναι ενιαία για όλους. Επικρατούν μορφές σε αυτή,
με την τυπική εκπαίδευση να είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό διακριτή. Μεγάλοι
θεωρητικοί της εκπαίδευσης (Coombs & Ahmed, 1974· Simkins, 1977· Rogers,
2004) διέκριναν και αποσαφήνισαν αυτές τις μορφές, επιδιώκοντας σε πρώτο βαθμό
να γίνουν διακριτές και αντιληπτές και σε επόμενο να επωφεληθούν οι
εκπαιδευόμενοι με την αξιολόγηση και αναγνώριση της αποκτηθείσας μάθησης σε
εθνικό ή κατά περίπτωση ακόμα και σε διεθνές επίπεδο.
Ο OECD (2007) ορίζει επίσημα τρεις μορφές εκπαίδευσης, με αφορμή το
αίτημα της εγκυροποίησης των γνώσεων εξίσου και στις τρεις : τυπική εκπαίδευση,
μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση. Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα
οργανωμένο και δομημένο πλαίσιο μάθησης με γνωστικά αντικείμενα και
συγκεκριμένη στοχοθεσία από τη μεριά των εκπαιδευομένων. Η παρακολούθηση ως
επί το πλείστον οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε εθνικό
επίπεδο και σε αυτή εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ.
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010). Η μη τυπική εκπαίδευση
χαρακτηρίζει τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες δεν ανήκουν
στην τυπική (Rogers, 2004) και οδηγούν εξίσου στην απόκτηση πιστοποιητικών
εθνικής εμβέλειας. Σε αυτή εντάσσονται η αρχική και η συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων και δύναται να προσφερθεί από το
περιβάλλον εργασίας, κυβερνητικούς ή μη οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα
(Commission of the European Communities, 2000). Η άτυπη μάθηση δεν διεξάγεται
απαραίτητα συνειδητά και σε οργανωμένα περιβάλλοντα. Πραγματοποιείται
καθημερινά, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και εμπειριών.
Δεν αναγνωρίζεται τυπικά από το κράτος , αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται
σημαντικές προσπάθειες για την αναγνώριση της.
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1.2 Επιμόρφωση
Η επιμόρφωση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20 ου αιώνα με την
επικράτηση της μετά το 1978 (Καψάλης και Ραμπίδης, 2006 · Τζιντζίδης, 2010).
Ως εκπαιδευτική διαδικασία, εντάσσεται στην πολιτική της εκπαίδευσης ενηλίκων,
από τη στιγμή που ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 εκφράστηκε το αίτημα
να εφαρμοστούν οι μέθοδοι της (Βεργίδης, 1995). Η απουσία ενιαίας ορολογίας και
η διαφορετική αντίληψη του περιεχομένου της επιμόρφωσης από διάφορους
θεωρητικούς της εκπαίδευσης είναι εμφανής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
σωστοί ή λανθασμένοι ορισμοί για το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της (Κωστίκα,
2004). Ως εκ τούτου, δεν ακολουθείται μια κοινή οργανωσιακή πολιτική για αυτή από
τους φορείς που διοργανώνεται και τους σχεδιαστές των επιμορφωτικών
προγραμμάτων ( Μαυρογιώργος, 1984).
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009), σε πρόταση που κατέθεσε για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ορίζει την επιμόρφωση ως μια
αδιάκοπη διαδικασία, άμεσα συνυφασμένη με την αρχική εκπαίδευση και την
επαγγελματική δραστηριότητα. Η Κωστίκα (2004) την προσδιορίζει ως ένα σύνολο
σχεδιασμένων ή μη δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται με στόχο να προσαρμοστεί η
ήδη υπάρχουσα γνώση στις νέες κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές και οικονομικές
συνθήκες και απαιτήσεις, με το CEDEFOP (2014) στο “Terminology of European
Education and Training Policy” διατηρεί στον ορισμό του τη σταθερότητα και την
μεθοδικότητα των δραστηριοτήτων της, οι οποίες χρήζουν αξιοποίησης για το
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό επιμορφωτικών πρωτοβουλιών και σχεδίων σε
συσχέτιση με τους καθορισμένους στόχους.
Η διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων αρκετές φορές λειτουργεί ως
«βοηθός» και «οδηγός», έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι σε επικείμενες
αλλαγές που πρόκειται να προωθήσει ή να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση.
Αναφορικά με τη στοχοθεσία της επιμόρφωσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009),
η Κωστίκα (2004) και ο Truelove (1992) υπογραμμίζουν την προσπάθεια να
μετάδοσης γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την πραγματοποίηση
των καθηκόντων στον εργασιακό χώρο, με σκοπό την βελτίωση της εργασιακής
απόδοσης. Επιπλέον, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009) έρχεται να προσθέσει στη
στοχοθεσία τόσο την ανάπτυξη του αναστοχασμού όσο και την ανταπόκριση των
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εργαζομένων στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Αντιθέτως, oι Hargreaves
(1994) και Bayrakcı (2009) παρουσιάζουν την επιμόρφωση καθαρά ως μια
διαδικασία αλλαγής των ήδη υπαρχουσών γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων και όχι
απλής μετάδοσης, με πολλούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης να εκφράζουν την
αντίθεση τους, επιχειρηματολογώντας υπέρ της αποκλειστικής μεταφοράς (Wills,
1994 · Hare, McLeod & King, 1996).
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας, η βασική εκπαίδευση λειτουργεί
ως προαπαιτούμενο, καθώς σκοπός της είναι να συμπληρώσει, να ενισχύσει ή να
βελτιώσει το περιεχόμενο αυτής (Χατζηπαναγιώτου, 2001 ·Κωστίκα, 2004 ·
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009 · Σακκούλης, Ασημάκη & Βεργίδης, 2017).
Πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, είτε αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, είτε πριν την άσκηση ενός επαγγέλματος ή
και κατά τη διάρκεια του. Ως προς τη χρονική διάρκεια, τα προγράμματα
επιμόρφωσης είναι σύντομα, και εδώ εκτιμάται και η διαφορά της επιμόρφωσης με τη
μετεκπαίδευση, καθώς η τελευταία τείνει να έχει σαφώς μεγαλύτερη διάρκεια, όπως
για

παράδειγμα

ένα

πρόγραμμα μεταπτυχιακών

σπουδών

(Σαΐτης,

2008).

1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη
Οι όροι « εκπαίδευση» και «επιμόρφωση» αλλά και οι προεκτάσεις τους, που
προηγήθηκαν, αποτελούν εκείνο το μεταβατικό στάδιο για την ολοκληρωμένη
θεώρηση της ανάπτυξης αλλά και της εξέλιξης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
Αντιβαίνοντας στη απλή διατήρηση και αξιοποίηση των υπαρχουσών γνώσεων και
αποβλέποντας σε ενέργειες, οι οποίες δε θα βελτιώσουν μόνο σε προσωπικό επίπεδο
τον εκπαιδευτικό,

αλλά και σε κοινωνικό με ο,τι αντίκτυπο θα έχει αυτό, τα

τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών ενδιαφέρεται αρκετά για την
επαγγελματική του ανάπτυξη.
O OECD (2009) χαρακτηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη ως εκείνες τις
δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη
ικανοτήτων, τεχνογνωσίας αλλά και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, το οποίο
προσεγγίζει και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της
άσκησης του επαγγέλματος τους. Ειδικότερα, ο Hargreaves (1994) αναφέρει πως η
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συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης, τη διεύρυνση των γνώσεων και την ενίσχυση των
δεξιοτήτων, δημιουργώντας έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό, ο οποίος στέκεται
υπεύθυνα στο εκπαιδευτικό του έργο και στα μέρη αυτού, δε διστάζει να δοκιμάσει
νέες τεχνικές και οτιδήποτε άλλο για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που απέφεραν
αλλά και να προβληματιστεί για ό,τι αξιοποιούσε μέχρι σήμερα. Η Παπαναούμ
(2014) συμπληρώνει, δίνοντας έμφαση στον τρόπο που αποκτώνται οι γνώσεις αλλά
και οι στάσεις του εκπαιδευτή, ο οποίος ουσιαστικά κοινωνικοποιείται στην
«κουλτούρα» του επαγγέλματος του.
Πολλοί θεωρητικοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως το ενδιαφέρον για την
επαγγελματική ανάπτυξη πηγάζει από τις αλλαγές στην οικονομία και κατά συνέπεια
στην αγορά αλλά και τα ζήτηση, με σκοπό τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού
που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συνθήκες και
μεταβολές. Σε επόμενη ενότητα, θα παρουσιαστεί λεπτομερώς η αναγκαιότητα της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης.

1.4 Αναγκαιότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
Η ύπαρξη ποικίλων προγραμμάτων εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο καθίσταται συστατικό στοιχείο για την βελτίωση της ποιότητας της
διδασκαλίας τους και του βαθμού επίτευξης των στόχων της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν είναι το ίδιο σε
όλες τις χώρες, καθώς επηρεάζεται και εξαρτάται από το σύστημα αρχικής
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Villegas-Reimers, 2003). Με την αύξηση των
παρεχόμενων επιμορφώσεων τις τελευταίες δεκαετίες και την μεγαλύτερη συμμετοχή
σε αυτές, γίνεται φανερή η σημασία και η χρησιμότητα που έχουν κατά τη διάρκεια
της άσκησης του επαγγέλματος τους.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας και ερευνών που
έχουν διεξάγει θεωρητικοί της εκπαίδευσης, ερευνητές αλλά και οργανισμοί
(∆ηµητριάδου, 1982 · Φράγκος, 1983 · Μαυρογιώργος, 1984 · Hargreaves & Fullan ,
1992 · OECD, 2009 · European Commission, 2014) ακολουθούν οι συνθήκες εκείνες
και οι καταστάσεις που καθιστούν την συνεχή επιμόρφωση απαραίτητη.
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Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κοινωνιών και η ταχύτατη εξέλιξη τους
καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των εκπαιδευτικών και ως εκ
τούτου την ύπαρξη της επιμόρφωσης (Παπασταμάτης κ.α., 2010.) Κανένας
εκπαιδευτικός δε μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος, καθώς είναι από τους πρώτους που
οφείλει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από όσα συμβαίνουν. Η γρήγορη διάδοση
των πληροφοριών απαιτεί την έγκαιρη πληροφόρηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
εν γένει (Hargreaves, 2001) και ενδεχομένως να την αξιολόγηση τους για να
διαπιστωθεί εάν θα πρέπει να μεταδοθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας ή του κρυφού
αναλυτικού προγράμματος.
Η ανάληψη καθηκόντων, μετά το πέρας των βασικών πανεπιστημιακών
σπουδών δεν είναι καθορισμένη για όλους τους εκπαιδευτικούς. Η απόσταση που
δημιουργείται από τη εκπαίδευση που έχει προηγηθεί έως την εκπαίδευση στην
πράξη παρεμποδίζει και δυσκολεύει το έργο τους (Κωστίκα, 2004). Βρίσκονται προ
τετελεσμένων γεγονότων, συνήθως χωρίς προηγούμενη γνώση και εμπειρία, και
λειτουργούν μηχανικά και εμπειρικά στα πλαίσια της διδασκαλίας με βάση όσα
γνωρίζουν και υποθέτουν. Η έλλειψη πρακτικής άσκησης ή προηγούμενης επαφής με
εκπαιδευτικές δομές σε συνθήκες διδασκαλίας είναι συχνό φαινόμενο, από τη στιγμή
που τα παιδαγωγικά τμήματα των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν τις
εντάσσουν στα προγράμματα σπουδών και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο
(Χατζηδήμου, 2003). Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αναδείχτηκε αυτή η αναγκαιότητα
και γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε όλοι οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί να βρεθούν σε
συνθήκες μάθησης ή να διεξάγουν οι ίδιοι διδασκαλίες στο πλαίσιο των μαθημάτων.
Με αυτά τα δεδομένα, οι επιμορφώσεις έρχονται να καλύψουν το κενό που υπάρχει,
με την προσπάθεια προσαρμογής των εκπαιδευτικών στις πραγματικές συνθήκες που
επικρατούν, προσφέροντας τους τα αναγκαία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στο έργο τους και σε ενδεχόμενες δυσκολίες.
Σχετικά με την εκπαίδευση, εκτός από τον προσανατολισμό, τις μεθόδους και
τον τρόπο διδασκαλίας, οι καινοτομίες και οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα
τυγχάνει

να

γίνονται

αντικείμενο

επιμορφωτικών

προγραμμάτων.

Πιθανές

τροποποιήσεις στην ύλη των διδασκόντων μαθημάτων, στα προγράμματα σπουδών,
στο εκπαιδευτικό υλικό, ακόμα και στη δομή των ίδιων των εκπαιδευτικών
συστημάτων δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς, με
αποτέλεσμα να διοργανώνονται επιμορφωτικές προσπάθειες, τόσο από κρατικούς
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φορείς, όσο και από ιδιωτικούς, με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση και προσαρμογή
σε αυτές.
Επιπλέον,

επιτακτική

καθίσταται

η

παρακολούθηση

επιμορφωτικών

προγραμμάτων, καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού τείνει να αλλάζει, σύμφωνα με τις
επικρατούσες τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της διδακτικής, των γνωστικών
αντικειμένων και της Παιδαγωγικής. Παρατηρείται η μετάβαση από την απλή
μετάδοση γνώσεων, τον δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό και τις παθητικές
μεθόδους διδασκαλίας στην
ενεργητική

διάθεση

από

εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών με
τη

μεριά

των

εκπαιδευομένων.

Αυτό

απαιτεί

επαναπροσδιορισμό του ρόλου των εκπαιδευτικών με την ενημέρωση και την
ενασχόληση τους, από τη στιγμή που εκπαιδευτικοί με ένα σεβαστό αριθμό χρόνων
προϋπηρεσίας ή ίσως και νεότεροι δεν γνωρίζουν πώς να συμβαδίσουν και πώς να
εφαρμόσουν όλα όσα αξιοποιούνται σήμερα.
Η εμφάνιση νέων εκπαιδευτικών αναγκών τα τελευταία χρόνια φαίνεται να
αποτελεί και αυτή επιβεβλημένη εκπαιδευτική συνθήκη, η οποία χρειάζεται
μεθόδευση και ενίσχυση με σκοπό την αφομοίωση και τη σωστή διαχείριση της από
τους εκπαιδευτικούς. Παρατηρήθηκε, βάσει ερευνών, η αναγκαιότητα της
υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα όπως η εκπαίδευση ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και δη η εκπαίδευση προσφύγων και διάφορων μειονοτήτων, η
εκπαίδευση

μαθητών

με ειδικές

εκπαιδευτικές

ανάγκες

και ο

ψηφιακός

γραμματισμός.
Με αφορμή την είσοδο μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα,
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενσωματώσουν και να διδάξουν μαθητές με
διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Με γνώμονα τη βιβλιογραφία, η
έλλειψη γνώσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς είναι
εμφανής και παρουσιάζεται σε αρκετές έρευνες ως τομέας που χρειάζεται ενίσχυση
στο πλαίσιο της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών. Η απουσία των
αντίστοιχων μαθημάτων που τις παρέχουν κατά τη διάρκεια της βασικής τους
εκπαίδευσης οδηγεί στην αναζήτηση τέτοιου είδους γνώσεων από άλλους φορείς. Ο
Μπίκος (2008) υποστηρίζει πως είναι απαραίτητη η γνώση των αρχών της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων για την επιτυχή συνεργασία, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση. Η συμβολή
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της επιμόρφωσης έγκειται στην παροχή των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων, με
σκοπό την πρόληψη του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών λόγω
της αδυναμίας ένταξης τους από τους εκπαιδευτικούς (Κουτσού, 2012). Είναι
σημαντικό να αναφερθεί πως συγχρόνως με τις επιμορφώσεις, θα πρέπει να υπάρξουν
οι κατάλληλες αλλαγές και τροποποιήσεις στα προγράμματα σπουδών και το
διδακτικό υλικό αλλά και η αναγνώριση και αξιοποίηση των βιωμάτων, των
εμπειριών και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αυτοί οι μαθητές για την
καλύτερη ενσωμάτωση τους (Καραγιάννη, 2018).
Στο πλαίσιο της προώθησης της συμπερίληψης, το μαθητικό δυναμικό ενός
τμήματος ενδεχομένως να έχει κάποιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες
απαιτούν έγκαιρη αναγνώριση και εξειδίκευση από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Είναι
πολύ σημαντικό να αποφευχθεί η διαρροή των εκπαιδευομένων και η απλή παρουσία
τους χωρίς συμμετοχή και εξέλιξη, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
εξειδίκευσης του εκπαιδευτικού ως προς τα αντίστοιχα ζητήματα. Η επιμόρφωση σε
αυτό το σημείο περιλαμβάνει τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με
εφαρμογές, αλλά και πληροφορίες σε ζητήματα διάγνωσης και αντιμετώπισης
μαθησιακών δυσκολιών ή άλλων εκπαιδευτικών αναγκών.
Επιπλέον, με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την αναγκαιότητα της
αξιοποίησης τους καθημερινά στο πλαίσιο της εργασίας, σημαντικό είναι να
καταστούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ψηφιακά εγγράμματοι με σκοπό να
ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και να μη
περιοριστούν απλά στην χρήση βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και του
διαδικτύου για την παραγωγή υλικού, ενώ προσφέρονται επιπλέον δυνατότητες. Οι
επιμορφώσεις σε αυτό το στάδιο επιδιώκουν την προώθηση την ανάπτυξη δεξιοτήτων
για την απόκτηση της ψηφιακής ενημερότητας, η οποία θεωρείται επιβεβλημένη πια
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Selwyn, 2008).
Τέλος, καταδεικνύεται η άρρηκτη σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης με την
εκπαίδευση και ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Η συμβολή τους στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών από την αρχή της ανάληψης των υπηρεσιών τους έως
και τη συνταξιοδότηση τους θεωρείται δεδομένη (Henderson, 1989). Η διαρκής
ενασχόληση με τυπικές ή άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της
άσκησης του επαγγέλματος αποτελεί χρέος του κάθε εκπαιδευτικού. Επιτυγχάνεται
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τόσο η προσωπική ανάπτυξη, όσο και η επαγγελματική με την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και τη ενίσχυση ή τη βελτίωση των
ήδη υπαρχουσών. Επιπλέον, ισχυροποιείται η θέση του, αποκτώντας επιπλέον
προσόντα, τα οποία συνδέονται με την καριέρα του, αλλά και με ευκαιρίες για
ανέλιξη στον χώρο εργασίας.
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Κεφάλαιο 2ο
2. ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ

2.1 Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
Η ευαλωτότητα προσδιορίζει εκείνες τις ομάδες πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν
ιδιαίτερης

μεταχείρισης, προστασίας και φροντίδας. Ο Νόμος 4430/2016

(ο οποίος αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 1 του νόμου 4019/2011)
κατηγοριοποιεί δύο τέτοιες ομάδες πληθυσμού, τις ευάλωτες και τις ειδικές, σύμφωνα
με τα χαρακτηριστικά τους αλλά και τους λόγους που προκαλούν δυσκολίες στην
κοινωνική, οικονομική ή επαγγελματική τους ένταξη.
Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες περιλαμβάνουν άτομα με σωματικές, ψυχικές,
νοητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από
ψυχοτρόπες ουσίες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους και ανήλικους που
εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά. Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω ομάδων
σε ένα πλαίσιο ειδικής μεταχείρισης οφείλεται στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν
στην κοινωνική και οικονομική ένταξη. Αντίθετα, η δυσκολία ένταξης στην αγορά
εργασίας λόγω κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών κριτηρίων προσδιορίζει
τις

ειδικές

κοινωνικές

ομάδες,

στις

οποίες

περιλαμβάνονται

θύματα

ενδοοικογενειακής βίας, θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
άτομα που ζουν κάτω από τις συνθήκες φτώχειας, άστεγοι, οικονομικοί μετανάστες,
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και μακροχρόνια άνεργοι έως 25 ετών και άνω των 50
(ν. 4430/2016).
Από

μια

προσεκτική

ανάγνωση

των

παραπάνω

ευπαθών

ομάδων,

διαπιστώνεται διάχυτη η ύπαρξη του κοινωνικού αποκλεισμού που τις ακολουθεί
(Αθανασίου, Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014) και την επιρροή που ασκεί σε
διάφορους τομείς της ζωής τους. Καθώς ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο και συνδέεται με πολλές καταστάσεις της ζωής των αυτών
των ομάδων, επηρεάζει τις ευκαιρίες που έχει ένα άτομο για κοινωνική και
επαγγελματική ένταξη και περιορίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες, οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας
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ζωής και

της

εργασίας

(Papageorgiou, 2007 ·Μπαλούρδος κ.α., 2014). Η ύπαρξη συγκεκριμένων στάσεων
και αντιλήψεων που διαιωνίζονται άκριτα, αλλά και η άδικη ή μη ισότιμη
μεταχείριση κατά την προσπάθεια ένταξης οδηγούν πολλές φορές σε ανάρμοστες
συμπεριφορές

προς το μέρος τους, όπου η αποθάρρυνση από το εγχείρημα, η

απογοήτευση, η έλλειψη κινήτρων και οι ψυχολογικές μεταπτώσεις θεωρούνται κατά
κάποιο τρόπο δεδομένες.
Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ή αλλιώς «ομάδες υψηλού κινδύνου»
τυγχάνουν ειδικής μέριμνας σε ζητήματα φορολογίας, στέγασης, εργασίας,
εκπαίδευσης, ασφάλισης και νομικών ζητημάτων. Λόγω της κατάστασης στην
οποία βρίσκονται έχουν θεσπιστεί κάποια ειδικά καθεστώτα και ελαφρύνσεις
αναφορικά με τις παραπάνω ανάγκες. Σχετικά με την εκπαίδευση τους, υπάρχει η
δυνατότητα εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό όχι
μεγαλύτερο του 5% ανά τμήμα ή σχολή, η μετεγγραφή από ένα ανώτερο
εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα άλλο, το δικαίωμα εγγραφής ανήλικων αλλοδαπών στα
δημόσια ελληνικά σχολεία, ειδικές παροχές σε άτομα με αναπηρία και πρόσφυγες ως
προς την εκπαιδευτική διαδικασία (Συνήγορος του Πολίτη, 2015) αλλά και
εκπαίδευση υπό το καθεστώς των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων».

2.2 Ψυχοτρόπες ουσίες και χρήση
Οι ψυχοτρόπες ή ψυχοδραστικές ουσίες επηρεάζουν τις ψυχικές λειτουργίες και τη
λειτουργία του νου (Μαλλιώρη, 2010), αλλοιώνοντας τη συνείδηση, την αντίληψη
και

μεταβάλλοντας

τη

διάθεση

και

τη

συμπεριφορά.

Πολλές

φορές

κατηγοριοποιούνται με βάση τη νομιμότητα τους, τη δράση τους, χωρίς αυτά να
αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια κατηγοριοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης

για

τα

Ναρκωτικά

και

την

Τοξικομανία

(EMCDDA)

(https://www.emcdda.europa.eu) ορίζει ως «προβληματική χρήση των ναρκωτικών»
(Problem Drug Use) τη μακροχρόνια ή τη σχετικά συστηματική και ενέσιμη χρήση
οπιούχων, κοκαΐνης ή αμφεταμινών. Το ποσοστό των προβληματικών χρηστών
ουσιών υπολογίζεται μέσα από τα στοιχεία που παρέχουν τόσο οι θεραπευτικές δομές
σε ετήσια συχνότητα, όσο και υπηρεσίες όπως η αστυνομία, μέσα από τους φακέλους
των ατόμων που διαθέτουν για παραβατική συμπεριφορά. Μέσα όμως σε αυτό το
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ποσοστό των «ενταγμένων» προβληματικών χρηστών αποκλείονται αυτόματα οι
προβληματικοί χρήστες, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι κάπου, καθώς δεν έχουν
προσεγγίσει κάποια υπηρεσία από τις παραπάνω. Η προσπάθεια εκτίμησης του
συνόλου των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χρήση είναι απαραίτητη
για την αποτελεσματική απεξάρτηση τους, καθώς τα θεραπευτικά προγράμματα θα
μπορέσουν να ενσωματώσουν τις πραγματικές ανάγκες αυτού του πληθυσμού και να
εξοπλιστούν με όσα χρειάζεται για αυτό το σκοπό.

2.3 Η διαχρονική εξέλιξη του προφίλ ενός χρήστη ουσιών
Η εικόνα που έχει σχηματιστεί για ένα άτομο εξαρτημένο από ουσίες προέρχεται από
τους Δείκτες Αιτήσεων Θεραπείας (ΔΑΘ). Ο Δείκτης Αίτησης Θεραπείας έχει
σχεδιαστεί από την ομάδα Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης και συνιστάται
από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις Εξαρτήσεις
(EMCDDA) προς αξιοποίηση (ΚΕΘΕΑ, 2003). Με την παραπομπή ενός χρήστη
ουσιών στα εκάστοτε συμβουλευτικά κέντρα, συγκεντρώνονται με τη μορφή
ερωτηματολογίου αλλά και μέσα από συνεντεύξεις -εάν διεξαχθούν- διάφορα
κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία που αφορούν το άτομο και τη χρήση ουσιών. Η
συνολική

επεξεργασία

των

Δεικτών

Αιτήσεων

Θεραπείας

καταλήγει

σε

συμπεράσματα αναφορικά με το προφίλ των χρηστών ουσιών και τις τάσεις που
αναπτύσσονται διαχρονικά (ΕΚΤΕΠΝ, 2019).
Κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση σε όσους ζήτησαν βοήθεια σε
θεραπευτικά κέντρα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, διαπιστώνεται πως τα
στοιχεία που έχουν συλλεχθεί διαμορφώνουν ένα διαφορετικό προφίλ ατόμου ανά
χρονικές περιόδους, το οποίο επηρεάζεται αρκετά από τις συνθήκες που επικρατούν
σε αυτές. Από το 1994 έως το 2001, σε έρευνα που διεξήχθη για την αναζήτηση των
χαρακτηριστικών των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, η Σιπητάνου (2004),
αξιοποιώντας τα στοιχεία από το ΕΚΤΕΠΝ , συμπέρανε πως όσοι προσεγγίζουν τα
θεραπευτικά κέντρα είναι άντρες ηλικίας 19 έως 40 ετών, άνεργοι, με χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο που φτάνει μέχρι το Γυμνάσιο και κατοικία σε μεγάλες αστικές
πόλεις. Σε αντίστοιχη μελέτη που διεξήγαγαν στελέχη του ΚΕΘΕΑ (2003) περίπου
το ίδιο διάστημα (1995-2002), τα πορίσματα της έρευνας συμφωνούν με εκείνα της
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Σιπητάνου (2004). Στην έρευνα του ΚΕΘΕΑ (2003) διαπιστώθηκε επιπλέον πως πηγή
παραπομπής των χρηστών σε προγράμματα θεραπείας υπήρξε σε μεγάλο ποσοστό το
οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον και ακολουθούσε η προσωπική επιλογή
ένταξης. Αναφορικά με την υπηκοότητα, το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που
προσήλθε το 2002 ήταν Έλληνες με ποσοστό 98,3% και με μικρότερο ποσοστό
ακολουθούσαν οι αλλοδαποί, κάτι που ήρθε σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετοί
από αυτούς συνδέονται με τη χρήση και τη διακίνηση ναρκωτικών (EMCDDA,
2002). Αξίζει να αναφερθεί πως εκείνη η ουσία, στην οποία ήταν εθισμένα τα
περισσότερα άτομα το παραπάνω διάστημα ήταν η ηρωίνη με ενδοφλέβια χρήση,
ξεκινώντας με 82,9 % το 1995 και κλείνοντας με 82% το 2002, με σχετικά υψηλή
αλλά σταθερή συχνότητα.
Η αλλαγή στα χαρακτηριστικά των χρηστών ουσιών παρουσιάστηκε από το
2008 με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, και αυτό ήταν εμφανές τόσο σε
ψυχολογικό, όσο και σε σωματικό επίπεδο. Η υγεία πολλών χρηστών ουσιών
κλονίστηκε με τη χρήση νέων οικονομικότερων ουσιών και σκευασμάτων. Στον
απολογισμό που εξέδωσε το ΚΕΘΕΑ για το 2012 διαπιστώθηκε η αύξηση των
προβλημάτων υγείας των χρηστών, η οποία πιθανόν να συνδέεται με τις αμφιβόλου
ποιότητας ουσίες που καταναλώνουν, η χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης,
όπως η απουσία στέγης και εισοδήματος αλλά και η έλλειψη κινήτρων για την ένταξη
σε προγράμματα θεραπείας, καθώς

δεν θεωρούν πως έχουν κάποιο λόγο να το

κάνουν, λόγω της μελλοντικής αβεβαιότητας που επικρατούσε. Επιπλέον,
αναδείχτηκε η θετική συσχέτιση χαμηλού εισοδήματος και χρήσης ναρκωτικών, με
τη μείωση της πρώτης μεταβλητής και την παράλληλη αύξηση της δεύτερης (Fryers
et al, 2003).
Σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ετήσιου απολογισμού του
ΕΚΤΕΠΝ για το 2017, μπορεί να αναφερθεί με ακρίβεια πως πολλά από τα πρόσφατα
χαρακτηριστικά συμφωνούν με παλιότερες έρευνες που αναφέρθηκαν. Η επικράτηση
των ανδρών συνεχίζει να υφίσταται, με μέσο όρο τα 34,3 έτη και απουσιάζει η
σταθερή εργασία και η στέγη. Κύριες ουσίες παραμένουν τα οπιοειδή, με την ηρωίνη
να έχει την πρώτη θέση (35%) και έπειτα να ακολουθούν η κάνναβη (31%), που
αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων, και η ηρωίνη με ποσοστό 16% (ΕΚΤΕΠΝ,
2019).
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Το διάστημα 2004-2019 δεν υλοποιήθηκε κάποια μεγάλη έρευνα, η οποία να
αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των χρηστών ουσιών με παράλληλες πληροφορίες για
τη χρήση. Η τελευταία έρευνα μεγάλου μεγέθους που διεξήχθη ήταν εκείνη του
ΕΠΙΨΥ το 2004, στην οποία συμμετείχαν 4.500 άτομα γενικού πληθυσμού.
Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές αλλά και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας με βάση το
μεθοδολογικό πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και
την Τοξικομανία (EMCDDA). Στόχος της υπήρξε η αναζήτηση της επικράτησης των
νόμιμων και παράνομων ουσιών στη χώρα, οι απόψεις και οι αντιλήψεις για τη χρήση
και τους χρήστες ουσιών αλλά και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν σε
αυτή. Έκτοτε, γίνονται άλλες πιο μικρές έρευνες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και σχετίζονται με τα επίπεδα των ουσιών σε λύματα των πόλεων ( SCORE)
αλλά και με τη χρήση ουσιών από εφήβους (ESPAD) (EMCDDA, 2017). Η
αναγκαιότητα μιας έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο που να μην περιλαμβάνει μόνο
επιδημιολογικά στοιχεία και γενικό πληθυσμό είναι εμφανής, καθώς οι επαγγελματίες
του χώρου, ελλείψει των συγκεκριμένων στοιχείων, αδυνατούν να μεθοδεύσουν με
αντικατοπτριστικό τρόπο όσα προσφέρουν και δεν μπορούν να κάνουν συγκρίσεις σε
διεθνές επίπεδο.

2.4 Μορφωτικό επίπεδο και χαρακτηριστικά προσωπικότητας
Η προσπάθεια για την επίτευξη της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των
πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών τόσο από τους ίδιους, όσο και από τα
θεραπευτικά προγράμματα συναντά αρκετά εμπόδια, με κάποια από αυτά να
πηγάζουν από το ίδιο το άτομο. Οι Δείκτες Αιτήσεων Θεραπείας (ΔΑΘ) έχουν
αναδείξει το φαινόμενο της ελλιπούς εκπαίδευσης όσων ζητούν στήριξη στον αγώνα
της απεξάρτησης. Βέβαια, από το 1995 μέχρι το 2002 παρατηρήθηκε μια βελτίωση
ως προς το μορφωτικό επίπεδο, καθώς το 1995 οι περισσότεροι είχαν αποφοιτήσει
από το δημοτικό σχολείο, ενώ το 2000 η εκπαίδευση άγγιζε τη βαθμίδα του
γυμνασίου (ΚΕΘΕΑ, 2003 · Σιπητάνου, 2004). Η Σαριδάκη (2019), καταγράφοντας
τα κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία όσων προσήλθαν για πραγματογνωμοσύνη
το διάστημα 2007-2017 ενώ έκαναν χρήση ουσιών, διαπίστωσε αντίστοιχα με τις
παραπάνω έρευνες τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς από τα 550 άτομα που
ερευνήθηκαν, μόλις το 31,6 % είχε απολυτήριο λυκείου, ενώ ακολουθούσαν με
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26,3% όσοι είχαν απολυτήριο γυμνασίου. Τα τελευταία στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ που
αφορούν το 2017 αναφέρουν ότι το 47,4 % των ατόμων που προσήλθαν στα
συμβουλευτικά κέντρα δεν είχε απολυτήριο λυκείου. Το ΚΕΘΕΑ, στον απολογισμό
έργου που εξέδωσε για το 2018 και το 2019 και αυτά αποτελούν κάποια από τα πιο
πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία , αναφέρει πως 5 από τους 10 που προσέγγισαν
τον οργανισμό έχουν τελειώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ μόλις το 17,6 %
συνεχίζει ή έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση σε τριτοβάθμια ιδρύματα (ΚΕΘΕΑ, 2020).
Κατά την ίδια αναλογία, ο απολογισμός του 18 ΑΝΩ για το 2019 αναφέρει το 51,5 %
των προσερχόμενων ως αποφοίτων λυκείου (Τομέας Έρευνας και Τεκμηρίωσης 18
ΑΝΩ, 2020).
Φαίνεται λοιπόν πως η διακοπή της σχολικής φοίτησης συνδέεται άμεσα με τη
χρήση και κατάχρηση ουσιών, χωρίς όμως να μπορούν να αποδοθούν με ακρίβεια
αιτιακές σχέσεις, καθώς η προσφυγή στις ουσίες αποτελεί πολυπαραγοντικό
φαινόμενο με αναγωγή σε πολλά περιβάλλοντα. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
από τα θεραπευτικά προγράμματα είναι αυτός ο συνδετικός κρίκος του ατόμου με την
κοινωνία αλλά και με την απασχόληση . Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι πρώην
χρήστες ουσιών βρίσκονται στην εκπαίδευση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας τους, τα οποία έχουν διαμορφωθεί τόσο από τις εμπειρίες τους, όσο
και ε από τις μνήμες που έχουν από την προηγούμενη φοίτηση.
Η χαμηλή αυτοπεποίθηση (Πουλόπουλος, 2005) αλλά και η αντίληψη πως δεν
πρόκειται να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν τόσο στη ζωή, όσο και στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που συνταιριάζει τόσο στους πρώην
χρήστες

ουσιών, όσο

και στις

ευάλωτες ομάδες γενικότερα. Αισθήματα

κατωτερότητας, ντροπής και περιθωριοποίησης (Ήλιού, 2002 · Κυρίτση και Αρμάος,
2011) τους καθιστούν αντικοινωνικούς, καθώς προτιμούν να μην συναναστρέφονται
με άλλα άτομα, πλην των ομοίων τους, καθώς εκεί νιώθουν αποδεκτοί όπως ακριβώς
είναι. Η έλλειψη εκπαίδευσης και κοινωνικών δεξιοτήτων τους εμποδίζει να
ενταχθούν σε κοινωνικά περιβάλλοντα και η παθητικότητα που διακατέχει τους
περισσότερους λόγω αδυναμίας διεκδίκησης και επιχειρηματολογίας τους καθιστά
αντικείμενα εκμετάλλευσης από πιθανούς εργοδότες αλλά και από φιλικά
περιβάλλοντα.
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία της προσωπικότητας των χρηστών ψυχοτρόπων
ουσιών γίνονται αντιληπτά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και δεν είναι λίγες οι
φορές όπου λειτουργούν ως τροχοπέδη για την πρόοδο και της εξέλιξη τους, από τη
στγμή που ως ενήλικες είναι δύσκολο να μετασχηματιστούν και να μετασχηματίσουν
όσα έχουν διαμορφώσει μέχρι σήμερα.
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Κεφάλαιο 3Ο
3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

3.1 Το μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων
Οι

θεραπευτικές κοινότητες χαρακτηρίζονται ως η πρώτη ολοκληρωμένη και

δομημένη προσπάθεια εφαρμογής ενός μοντέλου υπηρεσιών κατά της χρήσης ουσιών
στον ελληνικό χώρο. Παρόλο που το πλέγμα υπηρεσιών τους διαφοροποιείται σε
κάποια σημεία από τις αντίστοιχες θεραπευτικές κοινότητες στην Αμερική και την
Ευρώπη, η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα κρίθηκε επιτυχής (Παπαναστασάτος,
2007) και η αποτελεσματικότητα τους ενισχύεται και δοκιμάζεται κάθε φορά με τις
υπάρχουσες συνθήκες και τάσεις στο χώρο των εξαρτήσεων.
Το καθεστώς των θεραπευτικών κοινοτήτων ως μοντέλων θεραπείας
ανάγεται στην Αμερική το 1958 και παρουσιάζεται ως συνέχεια των τότε ομάδων
αυτοβοήθειας. Η ονομασία «Synanon» σηματοδοτεί αυτό το εγχείρημα, το οποίο
ξεκινά από ένα πρώην μέλος των Ανώνυμων Αλκοολικών και στη συνέχεια
αναλαμβάνει να συνεχίσει το «Daytop»στη Νέα Υόρκη, με την σταδιακή εξάπλωση
των θεραπευτικών κοινοτήτων τις δεκαετίες του 1970 και 1980 σε όλο τον κόσμο
(Καλαμπαλίκης, 2016). Η στελέχωση τους περιελάμβανε ως επί το πλείστον πρώην
χρήστες ουσιών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η δική τους γνώση, λόγω της ίδιας
κατάστασης που έχουν βιώσει, θα βοηθήσει πολύ περισσότερο από τον ιατρικό
κλάδο. Σήμερα, επαγγελματίες υγείας που ενδεχομένως να βρισκόντουσαν στη χρήση
παλιότερα, υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα, όπως και άλλες ειδικότητες που
συνδέονται με τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.
Ως σημείο αναφοράς για αυτό το μοντέλο θεραπείας είναι ότι ένα σύνολο από
άτομα ζουν και εργάζονται με έναν κοινό στόχο : να αλλάξουν τόσο τον εαυτό τους,
όσο και τη ζωή των υπόλοιπων μελών (Clark, 1977). Προσφέρεται ένα σύνολο
υπηρεσιών με πρωταρχικό στόχο την αποχή από οποιαδήποτε ψυχοτρόπα ουσία και
παράλληλα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή . Τα μέλη επιλέγουν να
παραμείνουν για ένα διάστημα στις εγκαταστάσεις της κοινότητας, με τη
συγκατάθεση ότι θα συμμετέχουν ενεργά και θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις
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τους προγράμματος. Καθίστανται υπεύθυνοι για όλη την ομάδα, αναλαμβάνουν
ρόλους και καθήκοντα και λειτουργούν υπό ένα καθεστώς αλληλοεξάρτησης
(Κουτρουβίδης, 2015, 2010). Έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν οποιαδήποτε
στιγμή αλλά εάν αποφασίσουν να μείνουν, οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους
κανόνες ως προς τη συμπεριφορά, οι οποίοι σχετίζονται με την κοινή συμβίωση.
Η φιλοσοφία των θεραπευτικών κοινοτήτων ακολουθεί την ψυχοκοινωνική
διάσταση της εξάρτησης και όχι την ιατρική (Λαινάς, 2013· Κουτρουβίδης, 2015) με
την πρώτη να αναθέτει τους λόγους που οδηγούν στη χρήση ουσιών σε ψυχολογικούς
και κοινωνικούς παράγοντες που έχουν επιβαρύνει το άτομο, ενδεχομένως από μικρή
ηλικία. Στόχος των θεραπευτικών κοινοτήτων δεν είναι μόνο η σωματική
απεξάρτηση, αλλά και η ψυχική (Μάντση, 2014), η οποία επιτυγχάνεται μέσω των
ατομικών και ομαδικών ψυχοθεραπειών αλλά και των παλινδρομήσεων στο παρελθόν
τους. Η διεξαγωγή των παραπάνω δράσεων οδηγεί στη διερεύνηση, τη συζήτηση και
την αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων που ενδεχομένως να οδήγησαν
στην εξάρτηση. Επιπλέον, αξιοποιούνται τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης και τα μέλη
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται τόσο στο
πλαίσιο της κοινωνικής επανένταξης, όσο και της επαγγελματικής. Η δυνατότητα
φοίτησης στο σχολείο της κοινότητας αλλά και η ενεργοποίηση και απόκτηση
επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω των καλλιτεχνικών και των αθλητικών
δραστηριοτήτων, αλλά και της μαθητείας στις παραγωγικές μονάδες δίνουν το
πλεονέκτημα της εξεύρεσης ταλέντων και της επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία
πολλές φορές αξιοποιείται αργότερα, με το τέλος της «θητείας» τους. Τα μέλη δεν
επιδιώκουν μόνο την αποχή από τις ουσίες και την εξάλειψη της παραβατικής
συμπεριφοράς, αλλά τη συνειδητή αλλαγή του τρόπου ζωής, από την οποία δε θα
απέχουν μόνο οι ουσίες, αλλά και οι προηγούμενες στάσεις και αντιλήψεις για το ίδιο
το άτομο, την πορεία του και τις κακές καταστάσεις που έχει βιώσει. Η δημιουργία
ενός συστήματος αξιών λειτουργεί ως προστασία για την αποφυγή της υποτροπής
,όπως και η προσπάθεια για την αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων αλλά και
την επαγγελματική και τη νομική αποκατάσταση αντίστοιχα.
Στην Ελλάδα, η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου χώρου με τη
συγκεκριμένη οργάνωση ξεκίνησε με τη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ
ΙΘΑΚΗ, η οποία στεγάζεται μέχρι και σήμερα στη Σίνδο του Νομού Θεσσαλονίκης.
Η λειτουργία της ξεκίνησε από το 1983, αλλά το 1987 συστάθηκε επίσημα ο
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συγκεκριμένος οργανισμός θεραπείας, στον οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν για
πρώτη φορά όσοι αντιμετώπιζαν προβλήματα με τη χρήση, ενώ έως τότε το σύνηθες
ήταν να βρίσκονται σε κάποιο ψυχιατρικό κέντρο ή υπό επίβλεψη, απομονωμένοι από
το σύνολο (Tsiboukli & Wolff, 2003). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του
ΕΚΤΕΠΝ (2019), το 2017 λειτουργούσαν 11 «στεγνά» προγράμματα εσωτερικής
διαμονής για άτομα που είτε από επιλογή θέλουν να ενταχθούν είτε δε διαθέτουν
υποστηρικτικό περιβάλλον. Αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι θεραπευτικές κοινότητες
διακρίνονται για την ευελιξία τους, αλλά οφείλουν να ακολουθούν τις κατευθύνσεις
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (Παπαναστασάτος, 2007).
Για την ένταξη ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει ζητήματα χρήσης ουσιών σε
ανοιχτά ή κλειστά προγράμματα θεραπείας, το ΚΕΘΕΑ (2020) ορίζει τα εξής στάδια.
Το πρώτο στάδιο είναι η επαφή με το συμβουλευτικό σταθμό, όπου έμπειροι
επαγγελματίες αξιολογούν την κατάσταση του ατόμου και με βάση αυτή προτείνουν
τρόπους για τον περιορισμό της χρήσης, αλλά και προετοιμάζουν αντίστοιχα όσους
θέλουν να συμμετέχουν σε ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα. Έπειτα,
ακολουθεί η κύρια φάση της θεραπείας, η οποία είναι και η είναι η πιο σημαντική και
περιλαμβάνει την πλήρη αποστασιοποίηση από τις ουσίες και την παραμονή σε αυτό
το καθεστώς. Εδώ, με βάση το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο –εισαγωγή στη
θεραπευτική κοινότητα ή άλλου τύπου- δέχεται τις κατάλληλες παρεμβάσεις και
βρίσκει υποστήριξη σε προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά , επαγγελματικά και
νομικά ζητήματα. Εάν επιλέξει τη διαμονή σε κλειστό πρόγραμμα, η διάρκεια
κυμαίνεται από 9 έως 12 μήνες, εκτός αν υπάρξει επαναεισαγωγή στη κύρια φάση,
όπου ενδέχεται να ενταχθεί εκ νέου εκεί βραχυπρόθεσμα. Τέλος, έπεται η φάση μεταθεραπευτικής φροντίδας ή αλλιώς «επανένταξη», όπως αποκαλείται από τα μέλη, όπου
προωθείται με κάθε μέσο η ισότιμη ένταξη τους, κοινωνική και επαγγελματική. Τα
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης προσφέρουν υπηρεσίες όπως συμβουλευτική,
φιλοξενία

στους

ξενώνες,

εκπαίδευση

και

κατάρτιση,

επαγγελματικό

προσανατολισμό και νομική υποστήριξη, με σκοπό την επίτευξη της ομαλής
προσαρμογής στα κοινωνικά δρώμενα και το σταδιακό χτίσιμο μιας καινούριας ζωής,
Η κάλυψη των αναγκών των ατόμων που ζητούν βοήθεια και η διαδικασία
επαναφοράς στις επικρατούσες συνθήκες θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα και η
ευελιξία των θεραπευτικών προγραμμάτων έγκειται στην άμεση παροχή υπηρεσιών
και εξεύρεση λύσεων όπου χρειάζεται.
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Δεδομένου ότι κάποιοι φορείς απεξάρτησης προσφέρουν προγράμματα με τη
μορφή εσωτερικής διαμονής και την περίληψη του ομαδικού πνεύματος στην πράξη,
ένα συγκεκριμένο μοντέλο δε μπορεί να περιγράψει τη λειτουργία όλων, καθώς
υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε όσα παρέχονται και στον τρόπο που λαμβάνουν χώρα.
Παρ όλη την κριτική που δέχτηκαν οι θεραπευτικές κοινότητες εξ αρχής λόγω της
αυστηρότητας των κανόνων που τις διέπουν, των ποινών και του προγράμματος που
επιτρέπει την ελευθερία και την έκφραση μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, εγγυήθηκαν
και απέδειξαν στην πράξη πως μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη παραμονή για ένα
διάστημα, το άτομο μαθαίνει να αναλαμβάνει ευθύνες, να πειθαρχεί, να υπακούει, να
χαλιναγωγεί τον εαυτό του και να πετυχαίνει την αποδέσμευση από τον κύκλο της
εξάρτησης, μέσω της ενασχόλησης του με τα ζητήματα της κοινότητας και της
ομάδας.

3.2 Κοινωνικός αποκλεισμός

Τα ποσοστά του πληθυσμού της Ελλάδας που βρίσκονται κάτω από τον κίνδυνο της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν παρουσιάσει σταδιακή μείωση από
το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2019) το 2018 το ποσοστό αυτό
ανήρθε στο 31,8 % του πληθυσμού, μειωμένο κατά τρεις μονάδες σε σύγκριση με το
2017. Αντίστοιχα, στις χώρες της Ευρώπης, το ποσοστό του πληθυσμού που
απειλείται ανέρχεται στο 21,8 % για το 2018 (Eurostat, 2019). Από τη στιγμή που ο
κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μια πρόκληση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη
πραγματικότητα, φαίνεται να ενσωματώνει πολλές κατηγορίες ανθρώπων που την
υφίστανται. Οι χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών είναι μία από τις ομάδες που
βιώνουν την περιθωριοποίηση και δέχονται της συνέπειες της. Αν αναλογιστεί κανείς
τον τρόπο σύνδεσης της χρήσης ουσιών και του κοινωνικού αποκλεισμού, θα
αντιληφθεί πως ο κοινωνικός αποκλεισμός αντικατοπτρίζεται σε αρκετές διαστάσεις
της ζωής τους και ενδέχεται να είναι είτε αποτέλεσμα της χρήσης ουσιών είτε αιτία
για την έναρξη της (Carpentier, 2002).
Για να μπορέσει να καταστεί σαφής η σύνδεση του κοινωνικού αποκλεισμού
και των ατόμων που λαμβάνουν ή λάμβαναν για ένα διάστημα ψυχοτρόπες ουσίες,
ακολουθεί η οριοθέτηση του φαινομένου. Ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά τη
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δυσκολία πρόσβασης ατόμων με συγκεκριμένα δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία, η
πρόνοια, η κοινωνική φροντίδα, ακόμα και η ψυχαγωγία. Οι Levitas κ.α. (2007)
αναφέρονται στον κοινωνικό αποκλεισμό με τρεις προσεγγίσεις, συνυφασμένες με
τους λόγους εμφάνισης του. Κατά την αναδιανεμητική προσέγγιση, ως αιτία
προσδιορίζεται η έλλειψη υλικών πόρων και η κακή διανομή του εισοδήματος, η
οποία οδηγεί στην υποβάθμιση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής. Στη δεύτερη
προσέγγιση, εκείνη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, το βάρος δίνεται στα εμπόδια που
δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και καταλήγουν στον αποκλεισμό
και η τρίτη προσέγγιση εστιάζει στα αποκλεισμένα άτομα, τη συμπεριφορά τους και
τις δεξιότητες που δεν αναπτύσσουν, βιώνοντας τον αποκλεισμό. Ο άνθρωπος που
ζει στο περιθώριο -όχι από επιλογή, αλλά λόγω συνθηκών- είναι εκείνος που δεν
ακολουθούσε τις κοινωνικές νόρμες και αντιπροσωπεύει την αρνητική πλευρά αυτών
(Castel, 1996).
Η χρήση ουσιών, είτε πραγματοποιείται στη παρούσα φάση της ζωής του
ατόμου είτε πραγματοποιούνταν για ένα διάστημα στο παρελθόν, αποτελεί τροχοπέδη
για την κάλυψη βασικών αναγκών και την ενεργή συμμετοχή των (απ)εξαρτημένων
σε διάφορους τομείς της ζωής. Ο αντίκτυπος στη κοινωνία είναι μεγάλος, καθώς για
πολλούς, τα άτομα αυτά αποτελούν απειλή τόσο για τη δημόσια τάξη, όσο και για την
ασφάλεια της (Μάτσα, 2006). Η αφαίρεση του κοινωνικού χαρακτήρα των
εξαρτήσεων προωθεί την επίρριψη ατομικών καθαρά ευθυνών για την είσοδο τους
στο μονοπάτι των εξαρτήσεων, καθιστώντας τους (πρώην) χρήστες ουσιών
«φταίχτες» για τον αποκλεισμό που βιώνουν και υποχρεωμένους να τον υφίστανται
για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εάν δεν τροποποιηθούν τόσο οι συμπεριφορές, οι
κυρίαρχες απόψεις και οι αντιλήψεις για αυτούς, όσο και η αποδοχή και η ένταξη
τους σε κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα επίπεδα που
αναφέρθηκαν αλλά και η πολιτιστική και συμβολική διάσταση του αποκλεισμού,
σύμφωνα με τους Mareš και Sirovátka (2008) παρουσιάζουν τις συνέπειες του
κοινωνικού αποκλεισμού σε προσωπικό επίπεδο αλλά και τους περιορισμούς που
δυσχεραίνουν τη προσπάθεια επιστροφής σε υγιείς συνθήκες ζωής.
Οι Mareš και Sirovátka (2008) αναφέρουν την κοινωνική διάσταση του
προβλήματος, δίνοντας έμφαση στη περιθωριοποίηση των (απ)εξαρτημένων ατόμων
από τα κοινωνικά δίκτυα και τις συναναστροφές αντίστοιχα. Ο στιγματισμός και οι
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στερεοτυπικές αντιλήψεις προς το πρόσωπο τους έχουν εντρυφήσει στους ανθρώπους
και αναπαράγονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και από γενιά σε γενιά. Ως απόρροια, η
παρακώλυση της ενεργούς συμμετοχής των (απ)εξαρτημένων στα κοινά αλλά και σε
παρέες και κύκλους δυσχεραίνουν την ένταξη τους και προκαλούν προβλήματα σε
διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους. Έτσι, αναγκάζονται να συναναστρέφονται με το
δικό τους κύκλο (η πολιτισμική διάσταση θα αναφερθεί στη συνέχεια) ο οποίος ως
επί το πλείστον αποτελείται από χρήστες ουσιών με κοινά ενδιαφέροντα και θέματα
σχετικά με τη χρήση. Η αποδοχή από ομότιμους θεωρείται δεδομένη, χωρίς
διακρίσεις και στερεότυπα. Βέβαια, σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν ολοκληρώσει
θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης και είναι εγκρατείς ως προς τις ουσίες, εκεί
ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς σύμφωνα με έρευνες (Karapetyan, 2019)
συνηθίζουν να απομακρύνονται από τις προηγούμενες συναναστροφές που
σχετίζονται με την προηγούμενη ζωή τους και είναι πιθανό να τους επηρεάσουν για
ενδεχόμενη επιστροφή στη χρήση ουσιών. Όμως, και σε αυτήν την περίπτωση, το
γεγονός ότι δεν είναι αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνολο επειδή θεωρούνται
επικίνδυνοι, αναξιόπιστοι, αποτυχημένοι, ανήθικοι και παραβάτες συνεχίζει να
παραμένει (Ahern κ,α., 2007 · Μάτσα, 2006).
Ακολούθως, η πολιτισμική διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού εμπεριέχει
σε ένα βαθμό τις συνέπειες της κοινωνικής διάστασης. Η μη αποδοχή και ένταξη από
το κοινωνικό σύνολο οδηγεί στη δημιουργία ενός άλλου συνόλου ατόμων που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ζητήματα της χρήσης ουσιών. Οι χρήστες ουσιών
συναναστρέφονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια ομάδα που οι Mareš και
Sirovátka (2008) αποκαλούν «υποκουλτούρα των ναρκωτικών». Σε αυτή, η ύπαρξη
κοινών κωδίκων, ανησυχιών και ενδιαφερόντων όπως η ζήτηση ναρκωτικών ουσιών,
η πρόσβαση σε αυτές, ο τρόπος χρήσης, η αποφυγή των προβλημάτων υγείας (Faupel
κ.α., 2003) αλλά και η προσωρινή κάλυψη βασικών αναγκών είναι τα στοιχεία που
συνδέουν τους χρήστες ουσιών. Αξίζει να αναφερθεί πως σε αυτούς τους
σχηματισμούς δε νιώθουν περιθωριοποιημένοι αλλά αντιθέτως, ενταγμένοι και
αποδεκτοί από τους ομοίους τους.
Επιπλέον, οι (απ)εξαρτημένοι χρήστες ουσιών αντιμετωπίζουν ζητήματα
μεγίστης σημασίας για τον βιοπορισμό τους. Το ΕΚΤΕΠΝ (2019) κατέγραψε ένα
ποσοστό ανέργων 56,4 % σύμφωνα με τις αιτήσεις θεραπείας ενενήντα πέντε (95)
μονάδων με υπηρεσίες θεραπείας στην Ελλάδα το 2017. Αν αναλογιστεί κανείς πως
33

ένας στους πέντε χρήστες ουσιών ανέφερε σταθερή εργασία και ένας στους τέσσερις
περιστασιακή, αναδύονται οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες
ουσιών. Τα παραπάνω ποσοστά επιβεβαιώνουν την οικονομική διάσταση του
κοινωνικού αποκλεισμού με την περιορισμένη πρόσβαση τους στις αγορές (Brandová
και Kajanová, 2015) , τόσο κατά το διάστημα της χρήσης, όσο και το διάστημα μετά
την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θεραπείας. Οι χρήστες ουσιών, λόγω της
κατάστασης στην οποία βρίσκονται αλλά και της έλλειψης επαγγελματικής
εκπαίδευσης και προσόντων, παραμένουν εκτός απασχόλησης και αδυνατούν να
βρουν σταθερή επαγγελματική στέγη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η ανασφάλεια, ο
φόβος αλλά και η καχυποψία από τη μεριά των εργοδοτών συμβάλλουν στην
απομάκρυνση τους από την αγορά εργασίας και κατά συνέπεια στη δυσκολία
επιβίωσης, καθώς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους. Έτσι,
καταφεύγουν σε παράνομες ενέργειες και μέσα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες τους. Οι ίδιες συνθήκες επικρατούν και στους πρώην χρήστες ουσιών,
καθώς αν και έχουν περάσει το στάδιο της απεξάρτησης και δεν κάνουν χρήση
ουσιών, υφίστανται τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τον αποκλεισμό από αγαθά και
υπηρεσίες. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 600 συμμετέχοντες στο πλαίσιο του
Κοινοτικού Προγράμματος Equal το 2003 με σκοπό τη διερεύνηση της απασχόλησης
των χρηστών και πρώην χρηστών ουσιών και της προώθησης της, οι πρώην χρήστες
ουσιών ανέφεραν ως προϋπόθεση για το δεύτερο σκοπό της έρευνας τον
προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για να αρθούν οι διακρίσεις
προς το μέρος τους και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στον επαγγελματικό τομέα. Το
μισό ποσοστό των πρώην χρηστών ουσιών καταφέρνει να εργαστεί, με τους άνδρες
να αναλαμβάνουν ως επί το πλείστον θέσεις ανειδίκευτων εργατών και τις γυναίκες
να δέχονται μεγαλύτερο εργασιακό αποκλεισμό λόγω φύλου.
Τέλος, η συμβολική διάσταση του αποκλεισμού είναι εκείνη που γίνεται
αντιληπτή στο άτομο μέσα από τις άλλες διαστάσεις του. Το (απ)εξαρτημένο άτομο
γίνεται δέκτης των κοινωνικών στερεοτύπων, διακρίσεων και αντιλήψεων για τον
εαυτό

του.

Στιγματίζεται

μέσα

από

την

θεώρηση

του

ως

«αιώνια άρρωστος» ή ασθενής και αυτόματα αποκλείεται από αγαθά και πρόσβαση
σε υπηρεσίες (Μάτσα, 2006). Ως εκ τούτου, διακρίνεται από χαμηλή αυτοπεποίθηση,
ντροπή, ενοχή και αποτυχία. Τιμωρεί τον εαυτό του, αυτοκατηγορείται και είναι
αρκετά επιρρεπής να αναπτύξει εκ νέου εξαρτητικές διαθέσεις και βίαιες
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συμπεριφορές προς την ίδια την κοινωνία, η οποία του απαγορεύει οποιαδήποτε
προσπάθεια επαφής και επιστροφής σε αυτή.
Στα προγράμματα απεξάρτησης, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επιδιώκεται
η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη μέσω διαφόρων υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση
και κατάρτιση, συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και νομική στήριξη
(ΚΕΘΕΑ, 2020). Είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος πως όση διάθεση και να έχει
ένας πρώην χρήστης ουσιών να επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες ζωής, πολλές
φορές η κοινωνία είναι αυτή που τον εμποδίζει. Για να αρθούν οι περιορισμοί που
υφίσταται, πρέπει η κοινωνία να έρθει σε ρήξη με την ίδια της τη σύσταση και να
επαναπροσδιοριστεί εκ νέου, επιδιώκοντας μια ειλικρινή ισότιμη κοινωνική
επανένταξη αυτής της ομάδας ανθρώπων, η οποία είναι η πρώτη που έρχεται σε ρήξη
με τον ίδιο της τον εαυτό για αυτή της την επιλογή.

3.3 H θέση της εκπαίδευσης στην κοινωνική επανένταξη
Η είσοδος ενός χρήστη ουσιών σε μια μονάδα απεξάρτησης αποσκοπεί πρώτα από
όλα στον τερματισμό της χρήσης ουσιών. Ως αναμφισβήτητα πρωτεύων στόχος,
επακόλουθο της επίτευξης του είναι τόσο η διατήρηση της αποχής από αυτές, όσο και
η επιστροφή ή η εκ νέου δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και υγιούς ζωής σε
προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός των σταδίων
απεξάρτησης των μονάδων μεριμνά για την ομαλή και ισότιμη κοινωνική και
επαγγελματική επανένταξη, και ως εκ τούτου, προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης στα μέλη σε όλα τα στάδια της προσπάθειας τους.
Η κοινωνική επανένταξη εμφανίζεται ως απάντηση στο πρόβλημα του
κοινωνικού αποκλεισμού. Η επιδίωξη της τόσο από τους πρώην χρήστες ουσιών, όσο
και από εκείνους που αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα χρήσης, αλλά και από
άλλες ομάδες που πλήττονται από μορφές αποκλεισμού, έχει κατορθώσει την χάραξη
πολιτικών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την εξάλειψη του
φαινομένου. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την
Τοξικομανία (EMCDDA) χαρακτηρίζει το φαινόμενο της κοινωνικής επανένταξης ως
κάθε κοινωνική παρέμβαση με στόχο την ένταξη πρώην ή νυν χρηστών ουσιών στην
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κοινότητα (EMCDDA, 2012 · ΕΚΤΕΠΝ, 2019). Η στέγαση, η εκπαίδευση και η
απασχόληση αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν για
την επίτευξη της ένταξης ενδεχομένως συμβουλευτικές συναντήσεις αλλά και
δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Ο όρος «κοινωνική επανένταξη» έχει υιοθετηθεί από
τους οργανισμούς που προωθούν την ένταξη των ομάδων που απειλούνται από
αποκλεισμό με σκοπό την καλύτερη δυνατή λήψη μέτρων. Παρόλα αυτά, πολλοί
οργανισμοί και ενώσεις που ασχολούνται με την υγεία ή τα ναρκωτικά δεν τον έχουν
προσδιορίσει επαρκώς ή και καθόλου, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(WHO) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα
(UNODC), καθώς δεν περιλαμβάνεται στα γλωσσάρια που έχουν δημιουργήσει, ούτε
προστέθηκε αργότερα. (WHO, 1998 · UNODCCP, 2000 · ΕΜCDDA, 2012)
Το δικαίωμα στη γνώση καταλογίζεται στη «Χάρτα» των δικαιωμάτων του
πρώην χρήστη ουσιών , σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά
(2008-2012) στην Ελλάδα. Παρά το μεγάλο ποσοστό που καταλαμβάνουν κάθε χρόνο
με βάση τους Δείκτες Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ), το ποσοστό των ατόμων που δεν
έχουν απολυτήριο Λυκείου μειώνεται την τελευταία δεκαετία (ΕΚΤΕΠΝ, 2019). Οι
προεκτάσεις του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ανάγονται σε μειωμένες ευκαιρίες
εύρεσης απασχόλησης και κοινωνικής κινητικότητας. Η ένταξη όμως σε
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δίνει τη δυνατότητα στους πρώην χρήστες
ουσιών για επανασύνδεση με την σχολική και κοινωνική πραγματικότητα, την
ανάδειξη των κλίσεων τους και την απόκτηση εκείνων των γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων με σκοπό τη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας (Ζήση,
2014).
Στόχος των θεραπευτικών οργανισμών δεν είναι μόνο η θεραπεία αλλά και η
κοινωνική επανένταξη και η επαγγελματική κατάρτιση (ν. 1729/87). Όπως
αναφέρθηκε, η εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνική επανένταξη
των πρώην και νυν χρηστών ουσιών, είτε πραγματοποιείται σε τυπικό πλαίσιο είτε σε
άτυπο (Κουτρουβίδης, 2010 · Μπουρδάκη & Δεληγιάννης, 2020). Στο ξεκίνημα των
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και
συγκεκριμένα περίπου στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, η έμφαση δινόταν
περισσότερο στη θεραπεία, χωρίς να υπάρχει ένα σταθερό εκπαιδευτικό πλαίσιο για
τα μέλη. Το είδος της εκπαίδευσης ήταν καθαρά ενισχυτικό, όπου χρειαζόταν, και μη
οργανωμένο, ακολουθώντας τη κοινωνική διάσταση του οργανισμού. Ειδικότερα,
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υπήρξαν προσπάθειες επανασύνδεσης των μελών με τη σχολική πραγματικότητα
μέσω της συνέχισης της φοίτησης σε νυχτερινά γυμνάσια και λύκεια κατά το
διάστημα 1988-1998 από τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ - το οποίο αποτελείται από
εφήβους- με τη στήριξη του οργανισμού στη μελέτη τους. Αξιολογώντας τα
αποτελέσματα του εγχειρήματος αυτού, οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφόρησαν,
καθώς το πλαίσιο στο οποίο φοιτούσαν τα μέλη δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες
τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός «φαύλου κύκλου» που περιελάμβανε την
επανάληψη των δυσμενών εμπειριών της προηγούμενης σχολικής εκπαίδευσης που
είχαν δεχτεί. Επιπλέον η εναλλαγή του περιβάλλοντος της κοινότητας και του
σχολείου προκαλούσε σύγχυση στα μέλη, καθώς είχαν κληθεί να βρίσκονται εκτός
του κοινωνικού συνόλου για ένα διάστημα λόγω της θεραπείας και δεν ήταν εύκολο
να προσαρμοστούν στις συνθήκες του σχολείου (Δεληγιάννης, 2016). Επιπλέον,
διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις που λάμβαναν χώρα, όπως projects ή κάποιου τύπου
σεμινάρια για κάποια γνωστικά αντικείμενα, είχαν μεν θετική ανταπόκριση από τα
μέλη, αλλά δε διεξάγονταν σε υγιείς συνθήκες, καθώς δεν υπήρχε ο κατάλληλος
χώρος αλλά ούτε και η σοβαρή ενασχόληση των μελών για κάποιου είδους δέσμευση
ή ενδιαφέρον για ενδεχόμενη παραπομπή σε δομές τυπικής εκπαίδευσης.
Έτσι, με την διαπίστωση της αναγκαιότητας της ύπαρξης ενός σχολείου με
τις κατάλληλες προδιαγραφές για να ανταποκριθεί στα αιτήματα και τις ανάγκες των
μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων, στάλθηκε αίτημα από το προσωπικό στο
διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ για το σχεδιασμό δομημένης εκπαίδευσης. Με την
έγκριση του αιτήματος, ξεκίνησε η διαδικασία διαμόρφωσης ενός εσωτερικού
τυπικού εκπαιδευτικού πλαισίου, όπου με τη αξιοποίηση του καθεστώτος των «κατ’
ιδίαν διδαχθέντων», τα μέλη των προγραμμάτων θα προετοιμάζονταν συστηματικά
από το εκπαιδευτικό προσωπικό σε ένα χώρο φοίτησης αποκλειστικά για αυτούς, ο
οποίος θα λαμβάνει υπόψη όσα χρειάζονται τόσο ως θεραπευόμενοι, όσο και ως
φοιτούντες. Η πρόσληψη ενός κατάλληλα καταρτισμένου υπεύθυνου εκπαίδευσης
βοήθησε στη προώθηση και τη συστηματοποίηση αυτής της διαδικασίας αλλά και
στη διευθέτηση όλων εκείνων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την
ευδοκίμηση ενός καινοτόμου εγχειρήματος για την εποχή, αν αναλογιστεί κανείς τη
μεγάλη σημασία που δινόταν τότε αποκλειστικά στη θεραπεία. Έκτοτε, έχουν
συσταθεί τέσσερα Εναλλακτικά Σχολεία από το ΚΕΘΕΑ, με πρώτο εκείνο του
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, το οποίο απευθύνεται σε εφήβους πρώην χρήστες ουσιών.
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Έπειτα, το 2000 συστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εναλλακτικό Σχολείο
Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, το 2001 το Εναλλακτικό Σχολείο του
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη και εκείνο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στο Ηράκλειο
της Κρήτης. Εξόν του ΚΕΘΕΑ, σήμερα λειτουργούν αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές
και σε άλλους οργανισμούς που παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα, όπως το 18
ΑΝΩ και η ΑΡΓΩ. Η σταθερότητα ενός προγράμματος για τα μέλη, οι καθιερωμένες
ώρες και συνθήκες αλλά και τα προγράμματα σπουδών διευκολύνουν τα μέλη να
προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν πιο εύκολα το ρυθμό του σχολικού πλαισίου
με ό,τι αυτό περιλαμβάνει και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους πορεία από εκεί
που την είχαν αφήσει, με διαφορετικά συστατικά.
Οι αυξημένες απαιτήσεις της επανένταξης στην κοινωνία της συγκεκριμένης
ομάδα πληθυσμού σε συνδυασμό με το προφίλ των ατόμων που ανήκουν σε αυτή
καθιστούν αναγκαία τη σύσταση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από
τα

θεραπευτικά

προγράμματα

που

παρακολουθούν

(Κουτρουβίδης,

2015).

Αξιοποιώντας τα δεδομένα των ετήσιων εκθέσεων του ΕΚΤΕΠΝ, διαπιστώνει κανείς
πως σύμφωνα με τις αιτήσεις θεραπείας που δέχονται τα κέντρα απεξάρτησης τα
τελευταία 15 χρόνια, το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν απολυτήριο λυκείου, αν
και παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση, παραμένει αρκετά υψηλό (ΕΚΤΕΠΝ, 2019).
Αυτό το γεγονός αυτόματα δυσκολεύει την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο,
καθώς είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς να μην διαθέτουν βασικές γνώσεις,
απαραίτητες για την επιβίωση μέσα στην κοινότητα αλλά και δεξιότητες που
αφορούν την κοινωνικοποίηση, τη συνύπαρξη και την επικοινωνία με άλλους.
Επιπλέον, οι εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα
είναι ως επί το πλείστον αρνητικές ή αδιάφορες (Κουτρουβίδης & Κούτρας, 2007 ·
Κατσαρού, 2018 ), οπότε η πιθανή ένταξη μέσα σε ένα σύνολο σε οποιαδήποτε
περίσταση και η συνεργασία με άλλους συναντά αυτομάτως εμπόδια.
Η εκπαίδευση έρχεται να προλάβει και να γεφυρώσει αυτό το κενό που είναι
πολύ πιθανό να υπάρξει και να αποτελέσει τροχοπέδη στην ομαλή ενσωμάτωση. Τα
άτομα

που

συμμετέχουν

στις

εκπαιδευτικές

δραστηριότητες

του

κέντρου

απεξάρτησης δοκιμάζουν τους εαυτούς τους στην πράξη στην ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων αλλά και την ενίσχυση παλιών. Γνωρίζουν τον εαυτό τους ακολουθώντας
μια διαφορετική και ίσως πιο ελεύθερη διαδρομή από αυτή που ακολουθούσαν μέσα
στις κοινότητες (Ζήση, 2014). Μέσα από μικρά βήματα και επιτυχίες, ενισχύεται η
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αυτοπεποίθηση (Τσιμπουκλή, 2008) και η πίστη στον εαυτό τους. Χαράζονται
πολιτικές αντιμετώπισης προβλημάτων, αλλάζουν και διαμορφώνονται εκ νέου οι
σχέσεις τους με τους γύρω και τα άτομα έρχονται σε ρήξη με τον εαυτό τους και όσα
πιστεύουν μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, συζητήσεις, δραστηριότητες και
αναζητήσεις στο πλαίσιο των αντικειμένων. Στόχος είναι η πίστη στην ισότιμη
ένταξη και ανταπόκριση σε όσα θα «απαιτήσει» η εκ νέου ένταξη στην κοινωνία. Η
αλλαγή της συμπεριφοράς τους, του τρόπου σκέψης τους αλλά και των
προβληματικών τους συμπεριφορών με τη συμβολή της μάθησης και της εκπαίδευσης
αναντίρρητα λειτουργεί και θεραπευτικά (Κατσαρού, 2018). Το σχολείο πάντοτε
αποτελούσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα τη μικρογραφία της κοινωνίας, οπότε εάν
ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ανταπεξέλθει, θα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα
για την μετ’ έπειτα πορεία του στη πραγματική ζωή. Το χτίσιμο της καινούριας
ταυτότητας συνάδει παράλληλα και με την απόκτηση γνώσεων, όχι απαραίτητα πάνω
στα αντικείμενα που διδάσκονται, αλλά γενικού ενδιαφέροντος για ό,τι υπάρχει και
συμβαίνει γύρω.
Όλη αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό με την επαγγελματική κατάρτιση που
θα έχουν την ευκαιρία να δεχτούν-ενδεχομένως και σε συνθήκες πραγματικής
εργασίας- αλλά και την απόκτηση του απολυτηρίου θα δώσει στους πρώην χρήστες
ουσιών το έναυσμα για πραγματική, ισότιμη ένταξη και παροχή ευκαιριών. Είναι
σημαντική η γνώση της δυσκολίας του εγχειρήματος λόγω των στερεοτυπικών
απόψεων και φόβων που επικρατούν στην κοινωνία, αλλά σίγουρα είναι ένα πρώτο
βήμα για τη διευκόλυνση της επανένταξης. Η εκπαίδευση αποτελεί εκείνο το
έναυσμα πρωτίστως για την προσωπική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα και για την
κοινωνική και επαγγελματική.
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Κεφάλαιο 4ο
4. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Η σημασία που δίνεται στην εκπαίδευση των μελών που παρακολουθούν
προγράμματα απεξάρτησης στις δομές του ΚΕΘΕΑ είναι ευρέως γνωστή, καθώς η
εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και ως εκ τούτου
προωθείται η ενθάρρυνση και η εξεύρεση κινήτρων των πρώην χρηστών ουσιών για
τη συμμετοχή σε αυτές. Τα Εναλλακτικά και Μεταβατικά Σχολεία, τα οποία
εντάσσονται στο πλαίσιο των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, αποτελούν
μια ολοκληρωμένη προσπάθεια επαναπροσέγγισης της εκπαίδευσης με αποδέκτες
τους πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, παράλληλα με τη θεραπεία τους
(Κουτρουβίδης 2010, 2015). Με αυτόν τον τρόπο τους προσφέρεται μια δεύτερη
ευκαιρία για να ανακτήσουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους και να μάθουν να
επιλέγουν συνειδητά στο υπόλοιπο αυτής (ΚΕΘΕΑ, 2004).
Ο προσδιορισμός που τους αποδίδεται αυτομάτως υποδηλώνει τη
διαφοροποίηση από τις τυπικές εκπαιδευτικές δομές, στις οποίες φοιτούν μαθητές. Ο
Ξωχέλλης (2005) προσδιορίζει ένα εναλλακτικό σχολείο ως ένα χώρο, μέσα στον
οποίο ενισχύεται η πρωτοβουλία και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αλλά και συνδέεται
η μάθηση με την πραγματική ζωή. Γίνεται αντιληπτός ένας διαφορετικός τρόπος
προσέγγισης της μάθησης, σύμφωνος με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, οι οποίοι
ενδεχομένως να έχουν αναπτύξει αρνητικές στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική
διαδικασία, με τον τρόπο που την έχουν βιώσει. Η ύπαρξη τεσσάρων (4) σχολείων
στο πλαίσιο των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ καταδεικνύει την
εκπαίδευση ως ένα μέσο θεραπείας, πέρα από ένα μέσο κοινωνικής και
επαγγελματικής επανένταξης. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα κι η Κρήτη
διαθέτουν στο πλαίσιο των μονάδων θεραπείας μια τέτοιου είδους σχολική μονάδα
και υποστηρίζουν τόσο τις λειτουργίες της, όσο και το εκπαιδευτικό και μαθητικό
προσωπικό.
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4.1 Τυπική Εκπαίδευση
Η

αξιοποίηση

του

νομικού

(ΥΑ Γ2/3560/25.9.1989)
οποίοι

παρακολουθούν

πλαισίου

των

«κατ’

ιδίαν

διδαχθέντων»

δίνει τη δυνατότητα στους πρώην χρήστες ουσιών, οι
ή

παρακολούθησαν

αναγνωρισμένα

θεραπευτικά

προγράμματα, μέσα από τη εγγραφή τους σε ημερήσια ή εσπερινά Γυμνάσια και
Λύκεια, να αποκτήσουν τυπικά προσόντα, όπως απολυτήριο γυμνασίου, λυκείου ή
να εισαχθούν σε δομές μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Η φοίτηση τους διεξάγεται σε Εναλλακτικά Σχολεία, σχολεία αποκλειστικά
για αυτούς, τα οποία καλύπτουν τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα γενικής
εκπαίδευσης και διεξάγουν κανονικά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
αλλά και τις αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων. Η χρήση του δικαιώματος αυτού
μπορεί να γίνει από τη στιγμή που έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία
εγγραφή σε σχολική μονάδα για την απόκτηση του τίτλου που επιθυμούν (ΦΕΚ Β’
/450 14.2.2018). Για όσους δεν έχουν αποκτήσει το απολυτήριο γυμνασίου -το οποίο
εντάσσεται στο πλαίσιο της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης- δίνεται η
δυνατότητα να το αποκτήσουν, αλλά όχι ως προϋπόθεση από τη στιγμή εισαγωγής
τους στη μονάδα απεξάρτησης. Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή στις τάξεις του
Λυκείου είναι προαιρετική, για όσους το επιθυμούν.

4.2 Άτυπη Εκπαίδευση
Η παραπάνω περιγραφή ανήκει στην τυπική εκπαίδευση. Οι δυνατότητες που
προσφέρει το σχολείο όμως δεν περιορίζονται εκεί, από τη στιγμή που οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν και την άτυπη εκπαίδευση και
συγκεκριμένα τις δραστηριότητες των αθλητικών ομάδων και των καλλιτεχνικών
τάξεων. Ο Ζαφειρίδης (2009) υποστηρίζει πως τα μέλη των θεραπευτικών
κοινοτήτων θα πρέπει να ενθαρρύνονται ως προς τη συμμετοχή τους σε τέτοιου
είδους δραστηριότητες, καθώς ενισχύεται η αίσθηση της ομαδικότητας και της
συλλογικότητας, αλλά και είναι πολύ πιθανόν να ξεπεραστούν συμπεριφορές που
προκαλούσαν προβλήματα μέχρι τώρα, ενώ οι αθλητικές δραστηριότητες ωθούν το
άτομο να αποβάλλει όση ένταση έχει μέσα του και να ασχοληθεί με το σώμα του
(Γεωργάκας, 2007). Με τη συμμετοχή και την ενασχόληση αναπτύσσονται κλίσεις
και ενδιαφέροντα, αλλά και δεξιότητες, οι οποίες ενδεχομένως να αξιοποιηθούν
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μεταγενέστερα και σε επαγγελματικό επίπεδο (Μάτσα, 2008). Παράλληλα,
προσφέρονται και μαθήματα εκμάθησης ελληνικών (σε όσους δεν γνωρίζουν ή
θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους αλλά και σε μετανάστες και πρόσφυγες),
αγγλικών αλλά και πληροφορικού γραμματισμού. Πολλές από τις παραπάνω παροχές
οδηγούν -αρκετές φορές μέσω υποτροφιών- σε εξετάσεις πιστοποίησης με σκοπό την
απόκτηση πιστοποιητικών, εθνικά

αναγνωρισμένων,

για όποιον το επιθυμεί.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι φοιτούντες στα Εναλλακτικά Σχολεία
δέχονται υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά το τέλος της φοίτησης τους (ΚΕΘΕΑ, 2020).

4.3 Στόχοι και Λειτουργία
Τα ζητήματα που προέκυψαν για τη σύσταση των Εναλλακτικών Σχολείων ήταν
αρκετά και περιελάμβαναν τη σύνδεση του σχολείου με το θεραπευτικό προσωπικό,
τις ανάγκες των εκπαιδευομένων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την ικανοποίηση
τους, την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων και
την ολιστική προσέγγιση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων (Δεληγιάννης, 2006). Βέβαια, με συλλογική προσπάθεια,
ενασχόληση και προσδοκίες για την εκπαίδευση αυτών των μαθητευόμενων, όσα
ζητήματα προέκυψαν διευθετήθηκαν με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός
κατάλληλου, ελκυστικού και φιλικού περιβάλλοντος για όσους πρόκειται να
φοιτήσουν εκεί.
Η προσπάθεια επιτυχούς επανασύνδεσης των εκπαιδευομένων με την
εκπαίδευση, ως ένας από τους βασικούς στόχους των Εναλλακτικών Σχολείων,
συνδέεται με κάθε πτυχή της λειτουργίας του, καθώς για να επιτευχθεί ,πρέπει να
μην θυμίζει την προηγούμενη σχολική φοίτηση που είχαν οι εκπαιδευόμενοι.
Επιδιώκεται η σταδιακή αποδοχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Πλαίσιο
Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχολείου Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ), ο επαναπροσδιορισμός
των υπαρχουσών αντιλήψεων και η υιοθέτηση θετικών στάσεων ως προς τη μάθηση
και τη γνώση (Πλαίσιο Λειτουργίας ΕΣΕ Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) , αν αναλογιστεί
κανείς πως ως επί το πλείστον, οι πρώην χρήστες ουσιών έχουν σχηματίσει μια
αρνητική εικόνα για το σχολείο, η οποία συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, τα
συστατικά της και όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων (Λεοντίτση,
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2017). Η παραπάνω επιδίωξη για την αποδοχή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας
και την μεταστροφή των υπαρχουσών αρνητικών αντιλήψεων για αυτή προϋποθέτει
την ενσωμάτωση του προφίλ του εκπαιδευομένου και των αναγκών του στην
εκπαίδευση που θα δεχτεί. Τα Εναλλακτικά Σχολεία λαμβάνουν υπ όψιν τόσο το
ιδιαίτερο θεραπευτικό πλαίσιο των θεραπευτικών κοινοτήτων στο οποίο βρίσκονται ή
βρέθηκαν οι εκπαιδευόμενοι όσο και τις δυσκολίες που συναντούν ή πρόκειται να
συναντήσουν λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού. Το εκπαιδευτικό προσωπικό
προσπαθεί να διευκολύνει τη μάθηση, να αναδείξει την αναγκαιότητα της
εκπαίδευσης αλλά και να άρει τα εμπόδια που ενδεχομένως να προκύψουν, μέσω της
ανάπτυξης στρατηγικών και μηχανισμών αντιμετώπισης. Πολλές φορές, λειτουργούν
και ως θεραπευτές, καθώς προσπαθούν να ανακουφίσουν τους πρώην χρήστες ουσιών
από δυσκολίες που μπορεί

να προκληθούν, σχετικές με την επανένταξη τους

(Γεωργοπούλου & Αρμάος, 2017).
Η αποδοχή της εκπαιδευτικής διαδικασία όμως, για να επιτευχθεί, συνδέεται
άμεσα

με

τον

τρόπο

που

αυτή

διεξάγεται.

Ενάντια

σε

οποιεσδήποτε

δασκαλοκεντρικές πρακτικές, απλές μεταδόσεις των γνώσεων που ορίζονται από τα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και τη στείρα
αξιολόγηση, την περιορισμένη ελευθερία λόγου και τις τυπικές και αυστηρές σχέσεις
μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τα Εναλλακτικά Σχολεία προσπαθούν να
προσεγγίσουν τους εκπαιδευομένους με τις αντίθετες από τις παραπάνω πρακτικές. Η
θέση του πρώην χρήστη ουσιών, ως εκπαιδευόμενου, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο
και η ευελιξία των μαθημάτων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου
(Πλαίσιο Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχολείου Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) καθώς οι
εκπαιδευτές προχωρούν σύμφωνα με το επίπεδο του στο γνωστικό αντικείμενο που
διδάσκεται, έπειτα από διερεύνηση αναγκών. Οι μέθοδοι που αξιοποιούνται για τη
διδασκαλία είναι ομαδικές και συμμετοχικές και ο εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται σε
μεγάλο βαθμό να εκφράσει τη γνώμη του αλλά και να συνεισφέρει στη δημιουργία
της γνώσης, με γνώμονα όσα έχει ζήσει ή γνωρίζει. Εξάλλου, τα οφέλη της ομαδικής
εργασίας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έγκεινται στη πάταξη του φόβου της
αποτυχίας, αλλά και στην ανάπτυξη αξιών όπως η αλληλεγγύη, και η αμοιβαιότητα,
μέσα από την έκφραση συναισθημάτων, απόψεων και εμπειριών (Κόκκος &
Λιοναράκης, 1998 · Noye & Piveteau, 1999· Tσιμπουκλή, 2010). Επίσης, είναι
σημαντικό να επισημανθεί πως οι εκπαιδευτές του σχολείου είναι διαθέσιμοι ανά
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πάσα στιγμή να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο, εάν αντιμετωπίζει δυσκολίες σε
αυτό το εγχείρημα, αλλά και να συζητήσει μαζί του αλλά και με τους συμβούλους
εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού ζητήματα που αφορούν την
πορεία του αλλά και το μέλλον του στην εκπαίδευση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία,
οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν να νιώθουν πως είναι ενταγμένοι σε μια ομάδα που τους
στηρίζει και τους προετοιμάζει για μια ομαλή, εκ νέου ένταξη στην κοινωνία με την
παροχή ευρύτερης μόρφωσης. Ενισχύεται η αυτοεικόνα τους και η αυτοπεποίθηση
τους (Γιαννακοπούλου, 2015) και μέσα από αυτή η ελπίδα ότι αποκτώντας κάποια
εφόδια, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όσα θα συναντήσουν αργότερα.

4.4 Η Εκπαίδευση στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
Τα θεραπευτικά προγράμματα των ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υπήρξαν
από τα πρώτα που ενέταξαν το Εναλλακτικό Σχολείο για Ενήλικες στο πλαίσιο της
θεραπευτικής παρέμβασης στην Ελλάδα. Η αναγνώριση της συμβολής της
εκπαίδευσης στη θεραπεία έδωσε τη θέση της στην τυπική και την άτυπη μάθηση και
την κατάρτιση, με την ίδια στοχοθεσία και τις ίδιες παροχές και δυνατότητες.
Το Εναλλακτικό Μεταβατικό Σχολείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 2001 και ενσωματώνει τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (κλειστής και ανοιχτής δομής) , του ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ (υπό
προϋποθέσεις), το οποίο απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες αλλά και του
ΚΕΘΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,

το

οποίο

περιλαμβάνει

φυλακισμένους

και

αποφυλακισμένους χρήστες ουσιών. Επιπλέον, από το σχολείο υποστηρίζονται και
μέλη άλλων θεραπευτικών προγραμμάτων του νομού Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση
που τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένα
αντικείμενα που ζητούνται. Η τυπική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους
φοιτούντες να παρακολουθήσουν κανονικά τις τάξεις, οι οποίες ακολουθούν το
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, να διδαχτούν όλα τα μαθήματα που
προβλέπονται και να προχωρήσουν σε προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλαδικές
εξετάσεις. Η εγγραφή με κάποιο από τα πλησιέστερα γενικά σχολεία, ημερήσια ή
εσπερινά καθίσταται υποχρεωτική. Επιπλέον, για όποιον τις χρειάζεται, λειτουργούν
και ενισχυτικές τάξεις για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Αντίστοιχα,
αναφορικά με τους τομείς της κατάρτισης και των ξένων γλωσσών, προσφέρεται η
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εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και η διδασκαλία αγγλικών και
ελληνικών. Η παρακολούθηση των παραπάνω τάξεων οδηγεί, για όποιον το επιθυμεί,
στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, έπειτα από εξετάσεις.
Από την άλλη μεριά, στην άτυπη εκπαίδευση του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
εντάσσονται οι τομείς των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Ο τομέας
των καλλιτεχνικών περιλαμβάνει το θέατρο, τη μουσική, τη φωτογραφία και τα
εικαστικά, ενώ ο τομέας των αθλητικών δραστηριοτήτων ποδόσφαιρο και τζούντο.
Τις τελευταίες δύο χρονιές λειτούργησε και τμήμα yoga και τη χρονιά 2018-2019
υλοποιήθηκε ένα project Υπερρεαλιστικής Ποίησης και Δημιουργικής Γραφής, το
οποίο διήρκησε πέντε μήνες. Αξίζει να αναφερθεί πως και οι δύο τομείς είναι άμεσα
συνδεδεμένοι με την κοινωνία και τα δρώμενα που πραγματοποιούνται σε αυτή,
καθώς οι ομάδες συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ, διαγωνισμούς και
πρωταθλήματα (εθνικά και διεθνή). Η συμμετοχή αυτή προετοιμάζει και καλλιεργεί
την επανένταξη και την ομαλή ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Τέλος, τέσσερις
(4) παραγωγικές μονάδες και συγκεκριμένα ένα ξυλουργείο, ένα εργαστήριο
κεραμικής και γυαλιού, μια μονάδα γραφικών τεχνών και ένα αγρόκτημα τίθενται
προς αξιοποίηση για τους πρώην χρήστες ουσιών από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στο
πλαίσιο της μαθητείας , όπου οι πρώην χρήστες εργάζονται για χρονικό διάστημα
πέντε μηνών, με χρηματικές απολαβές και ένσημα, μαθαίνοντας τον τρόπο εργασίας
από το προσωπικό της μονάδας που επέλεξαν (on the job training)
Το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων (ΕΣΕ) του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ξεκίνησε να
λειτουργεί ολοκληρωμένα τη χρονιά 2000-2001. Μαζί με τα άτομα που έχουν
ενταχθεί στο παραπάνω θεραπευτικό πρόγραμμα, υποστηρίζει και πρώην χρήστες
ουσιών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, όταν καθίσταται ανάγκη υποστήριξης αλλά και
ενηλίκους της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας όλων των ηλικιών. Η
τυπική εκπαίδευση στο ΕΣΕ περιλαμβάνει ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω στο πλαίσιο
του

Εναλλακτικού Σχολείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. Στελεχώνεται από οκτώ

εκπαιδευτικούς και δύο εθελοντές και ως Εναλλακτικό Σχολείο προσφέρει τη
δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων των σχολικών τάξεων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για την απόκτησης απολυτηρίων ή την εισαγωγή σε μετα-δευτεροβάθμια
ή τριτοβάθμια ιδρύματα. Η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τη φοίτηση τους
στο ΕΣΕ γίνεται κατά τους μήνες Ιούνιο με Αύγουστο και μέχρι τον Ιανουάριο του
επόμενου έτους έχουν το περιθώριο να ξεκινήσουν τη φοίτηση. Επιπλέον, ενδέχεται
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να προσφέρονται και ενισχυτικά μαθήματα σχετικά με μαθήματα τμημάτων
πανεπιστημίων, εάν υπάρχουν πρώην χρήστες, οι οποίοι φέρουν την ιδιότητα του
φοιτητή.
Είναι φανερό πως για να υπάρχει πλήθος μαθημάτων, καταρτίσεων,
δραστηριοτήτων και δράσεων, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κοινωνία,
τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από την συμμετοχή σε αυτά και την
παρακολούθηση θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν τόσο σε δυσκολίες που
μπορεί να βιώνουν σε αυτή τη προσπάθεια, όσο και μεταγενέστερα σε όσα θα
συναντήσουν. Έρευνες έχουν αποδείξει πως η φοίτηση και η συμμετοχή σε
δραστηριότητες τους βοήθησε να επανέλθουν εκπαιδευτικά (Δεληγιάννης, 2006 ·
Κουτρουβίδης,

2010),

να

αναπτύξουν

κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα.
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την

προσωπικότητα

τους

και

να

Κεφάλαιο 5ο
5. Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Οι ιδιαιτερότητες των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών ως εκπαιδευομένων
απαιτούν εκπαιδευτές οι οποίοι δε θα τους παρέχουν απλά βασικές γνώσεις και
δεξιότητες στο πλαίσιο των αντικειμένων που χρήζουν εκπαίδευσης. Αν και ανήκουν
στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τυπικές ομάδες
εκπαίδευσης αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να εντοπιστούν και να
αξιοποιηθούν κατάλληλα με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία
μάθησης (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). Η θέση της εκπαίδευσης στην θεραπεία
αναγνωρίζεται εκ των υστέρων για πολλούς εκπαιδευομένους, καθώς είναι δύσκολο
στην αρχή της εκπαιδευτικής προσπάθειας να καταστεί σαφής η σύνδεση της
μάθησης με όσα διαπράττουν στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος. Ως εκ
τούτου, αναγνωρίζεται η βαρύτητα του ρόλου του εκπαιδευτή που αναλαμβάνει να
διδάξει σε αυτή την ομάδα, είτε στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης είτε σε
αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες είτε σε καταρτίσεις, όπως τα μαθήματα
αγγλικών ή η πληροφορική. Καλείται να αποδείξει πως δεν ταυτίζεται με εκείνον τον
εκπαιδευτικό των σχολικών χρόνων, από τον οποίο ενδεχομένως πηγάζουν αρνητικές
εικόνες, αλλά ταυτόχρονα και να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον τους και να
προκαλεί την περιέργεια τους για μάθηση, μηχανευόμενος διάφορους τρόπους.
Αν αναζητήσει κανείς τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή που έχει αναλάβει
μια ομάδα πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, ενδέχεται να διαπιστώσει δυο
επικρατούσες απόψεις ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά που οφείλει να έχει. Η
πρώτη ακολουθεί τη λογική της προσεκτικής διαχείρισης ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, όπου ο εκπαιδευτής φέρεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσαρμόζει τη
συμπεριφορά του, «αγνοώντας» μέχρι ενός σημείου τα προγράμματα σπουδών και
δείχνοντας κατανόηση στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους. Η δεύτερη άποψη
αντιτίθεται στη πρώτη και υποστηρίζει πως κακώς γίνεται η διάκριση αναφορικά με
τις ιδιαιτερότητες της ομάδας και την προσεκτική αντιμετώπιση της, καθώς εφόσον
είναι μια ομάδα ενταγμένη σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, δεν υπάρχει
λόγος να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης, γιατί και αυτό αποτελεί μια μορφή
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διάκρισης. Όσο εύκολο και αν ακούγεται για κάποιον εκπαιδευτικό να διδάξει το
γνωστικό αντικείμενο, πάνω στο οποίο έχει ειδικευτεί, σε μια ευάλωτη κοινωνική
ομάδα, η δυσκολία του εγχειρήματος πολλές φορές έγκειται στην έλλειψη εμπειρίας.
Πρόθυμοι εκπαιδευτές επιλέγουν συνειδητά το ρόλο αυτό, εθελοντικά ή ως
δευτερεύουσα ασχολία, χωρίς κάποια γνώση του προφίλ των πρώην χρηστών και της
μεθόδευσης ως προς την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, με αποτέλεσμα την
απογοήτευση των ιδίων αλλά και την επιβεβαίωση της άποψης των πρώην χρηστών
ως προς τη στασιμότητα της εκπαίδευσης και την επαναφορά των αρνητικών
βιωμάτων που έχουν από αυτή όντας μαθητές. Όπως υποστηρίζει η Μάτσα (2009), ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος πρόληψης ή θεραπείας στο χώρο
των εξαρτήσεων δε μπορεί να βασίζεται σε εθελοντική εργασία. Ο επαγγελματισμός
είναι απαραίτητος στο πεδίο της εκπαίδευσης των πρώην χρηστών με σκοπό την
επιτυχία και την

επίτευξη των

στόχων

(Δεληγιάννης,

2006).

Παρακάτω

παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά γνωρίσματα αλλά και τις δεξιότητες που
«φωτογραφίζουν» εκείνον

τον εκπαιδευτή που

μπορεί να συναναστραφεί

εκπαιδευτικά με την ομάδα των πρώην χρηστών ουσιών.

5.1 Γνωρίσματα και δεξιότητες
5.1.1 Απόκτηση γνώσεων για τις εξαρτήσεις
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των θεραπευτικών προγραμμάτων

δε μπορεί να

περιοριστεί στην απλή κατοχή και μεταφορά της γνώσης στο αντικείμενο που έχει
ειδικευτεί. Η γνώση του αντικειμένου που διδάσκει θεωρείται δεδομένη, αλλά το
γνωστικό τους υπόβαθρο είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πρώτα από όλα
πληροφορίες σχετικές με τη χρήση ουσιών, τη δράση τους και τις επιπλοκές που
προκαλούν στο σύνολο τους. Έρευνες έχουν αποδείξει πως οι ίδιοι οι
εκπαιδευόμενοι, μέσα από τις εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική διαδικασία,
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των γνώσεων αυτών, όπως και των γνώσεων
ψυχολογίας (Κατσαρού, 2018). Ο εκπαιδευτής οφείλει να μην αγνοεί αντιδράσεις και
συμπεριφορές που δεν αρμόζουν σε έναν εκπαιδευόμενο και σε συνεργασία με το
θεραπευτή να επιδιώκει την κατανόηση του λόγου εμφάνισης τους, καθώς πολλές
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φορές είναι πιθανό να είναι απόρροια της κατάχρησης ή άλλων κοινωνικών και
ψυχολογικών παραγόντων. Η αγνόηση ή ο ακατάλληλος χειρισμός τέτοιων
συμβάντων δυσχεραίνει την επίτευξη των στόχων της παιδευτικής διαδικασίας και
φέρνει αντίθετα αποτελέσματα με τα πιο συνήθη την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το
πρόσωπο

του

και

την

απομάκρυνση

τους

από

την

εκπαίδευση.

5.1.2 Βούληση για αναθεώρηση στάσεων και αντιλήψεων
Η ολοκληρωμένη προσωπικότητα ενός εκπαιδευτή εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τη
δυνατότητα της αναθεώρησης. Η έννοια της αναθεώρησης συνδέεται με την «άρση»
και την «από-μάθηση». Τα τρία επίπεδα στερεοτύπων που έχουν διαμορφωθεί
σύμφωνα με τη UKDPC (2010), λόγου χάρη πως οι ναρκομανείς είναι επικίνδυνοι,
εγκληματίες και δεν θεραπεύονται (επίπεδο 1) αλλά και πως είναι άξιοι της μοίρας
τους (επίπεδο 3) επιβάλλονται κατά κάποιο τρόπο από φορείς κοινωνικοποίησης ως
παραδείγματα αποφυγής, οίκτου αλλά και ρίψης ευθυνών. Επομένως καλλιεργείται ο
κοινωνικός αποκλεισμός και η στέρηση των δικαιωμάτων τους, από τη στιγμή που σε
ένα στερεοτυπικό και εχθρικό περιβάλλον είναι δύσκολη η υποστήριξη και η άσκηση
τους. Η ρήξη του εκπαιδευτή με τον εαυτό του έρχεται υποχρεωτικά από τη στιγμή
που καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις για τις οποίες είτε έχει απλά ακούσει και
δεν έχει αντίστοιχη εμπειρία είτε πιστεύει πως είναι εύκολα διαχειρίσιμες με βάση
όσα γνωρίζει είτε έχει σχηματίσει a priori απόψεις για τους πρώην χρήστες ουσιών
και αυτό-εκπληρούμενες προφητείες σύμφωνα με πολιτικές ή πολιτισμικές επιρροές
των καιρών. Η κρίση που θα αναπτύσσει κάθε φορά που θα βρίσκεται σε κρίσιμες
καταστάσεις αμφισβήτησης, η αναθεώρηση που θα κάνει βασισμένη σε ορθολογική
σκέψη και υγιείς αντιλήψεις και έπειτα οι κατευθύνσεις που θα επιλέγει για μία εκ
νέου προσέγγιση απαρτίζουν έναν οδηγό. Ο οδηγός αυτός θα διαμορφώνει τον
επαναπροσδιορισμό των παραδοχών ως προς τη

θέση που έχει η ομάδα των

εκπαιδευομένων του στην κοινωνία και τις δυνατότητες που θα αναπτύξει μέσω της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κέκκερης & Γεωργιάδου, 2010). Αν ο ίδιος μένει
αμετάβλητος σε όσα πιστεύει, δε θα καταφέρει να κάνει και τους πρώην χρήστες
ουσιών με αρνητικές μνήμες από την εκπαίδευση να αλλάξουν γνώμη για αυτή και
για όσα πρόκειται να τους αποφέρει, οπότε τόσο το δικό του εγχείρημα, όσο και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας πρόκειται να ναυαγήσει.
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5.1.3 Υπευθυνότητα και ευσυνειδησία
Η υπευθυνότητα αποτελεί μια συνθήκη, την οποία καλούνται να αναπτύξουν τα
άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης μέσα από τη συμβίωση (εάν είναι
σε δομές εσωτερικής διαμονής), τις ομαδικές συναντήσεις αλλά και στις
δραστηριότητες που συμμετέχουν, με σκοπό να επωφεληθούν κατά την επανένταξη
στην κοινωνία αλλά και στον εργασιακό τομέα. Σε έρευνα της Φωστέρη (2009)
αναφορικά με τις αντιλήψεις των ατόμων σε θεραπεία για το θεραπευτικό σύστημα
του ΚΕΘΕΑ για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του, οι ερωτώμενοι
δήλωσαν πως η υπευθυνότητα που ανέπτυξαν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
αρετές, η οποία θα τους βοηθήσει στην αντιμετώπιση κρίσεων κατά τη διάρκεια της
ζωής τους. Η ανάπτυξη αυτής της αρετής δεν λαμβάνει χώρα μόνο εντός των καθαρά
θεραπευτικών σταδίων των προγραμμάτων, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Για να προβούν όμως τα μέλη στην ανάληψη ευθυνών, πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι
εκπαιδευτές να είναι συνεπείς και υπεύθυνοι σε όσα πρόκειται να γίνουν στο πλαίσιο
των αντικειμένων. Η Μάτσα (2009) τονίζει την υπεύθυνη στάση που οφείλουν να
επιδεικνύουν οι επαγγελματίες του χώρου, τόσο ως προς τη θέση που έχουν αναλάβει,
όσο και ως προς τους εκπαιδευομένους, οι οποίοι θεωρούν τον εκπαιδευτή πρότυπο
και ενεργούν με βάση αυτόν. Η ευσυνειδησία των πράξεων τους και η
καταλληλότητα αυτών αναλογικά με τις ανάγκες της ομάδας παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο. Σε έρευνα της Ξυλούρη (2014) οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζουν πως οι
εκπαιδευτές είναι υπεύθυνοι και για την παρουσία και παραμονή τους εκεί. Το
καθήκον

ή

αλλιώς

υποχρέωση

των

δεύτερων

εντοπίζεται

τόσο

στους

εκπαιδευόμενους, όσο και στον εαυτό τους.

5.1.4 Διερεύνηση εκπαιδευτικών (και μη) αναγκών ομάδας
Η κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας θεωρείται προαπαιτούμενο για
την επιτυχή έκβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αντίστοιχα μια διαδικασία,
στην οποία θα πρέπει να προβεί το εκπαιδευτικό προσωπικό εξ αρχής. Εξασφαλίζει
την παραμονή των πρώην χρηστών ουσιών στα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης και την αποφυγή των διαρροών, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος από
μεριάς τους αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους. Καθώς αποτελεί μια από τις
υψίστης σημαίας ενέργειες από τη μεριά του εκπαιδευτή με οφέλη και για τα δύο
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μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες συναντήσεις με
την ομάδα, έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων για το
πρόγραμμα.
Η Ανδραγωγική Θεωρία του Knowles υποστηρίζει πως με βάση τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων μπορούν να επιλεγούν τόσο οι στόχοι, όσο
και μέθοδοι διδασκαλίας και το περιεχόμενο της (Κόκκος, 2005). Ξεκινώντας από την
ανίχνευση όλων των αναγκών που έχουν οι εκπαιδευόμενοι, ο εκπαιδευτής προσπαθεί
να τις κατηγοριοποιήσει με βάση τις υπάρχουσες προσεγγίσεις (π.χ. Ιεραρχία
Αναγκών κατά τον Maslow) αλλά και να τις συνδέσει με τις εκπαιδευτικές και τις
κατευθύνσεις που θα έχει η διδασκαλία του. Είναι αναγκαίο να αντιληφθεί πως οι
εκπαιδευτικές ανάγκες των απεξαρτημένων ατόμων είναι ιδιαίτερες και αυξημένες
(Τσιμπουκλή, 2008) και ότι χρειάζεται να δείξει την κατάλληλη ευαισθησία σε αυτές
(Bennett, 2000). Είναι πολύ πιθανόν ακόμα και οι ίδιοι οι πρώην χρήστες ουσιών να
μην μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους, λόγω του μεγάλου διαστήματος της
χρήσης αλλά και της απουσίας από την εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό
να γίνει μία υπενθύμιση του πλαισίου, στο οποίο βρίσκονται, του περιεχομένου του
αλλά και των απαιτήσεων που υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο, συνάπτοντας ένα
μαθησιακό συμβόλαιο εξ αρχής, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν, σύμφωνα με αυτά
που θα ακούσουν, να παραθέσουν όλα όσα επιζητούν να μάθουν και όσα χρειάζονται
ενίσχυση.
Βέβαια, η ικανότητα του εκπαιδευτή να ανιχνεύει τις ανάγκες αυτές δεν είναι
πάντα εύκολη υπόθεση. Η δυσκολία έγκειται σε πολλούς εκπαιδευομένους, οι οποίοι
είτε δυσκολεύονται να εκφράσουν τις ανάγκες τους ρητά, είτε σκόπιμα δεν τις
εμφανίζουν είτε δεν γίνονται αντιληπτές από τον εκπαιδευτή. Ένας καλός
εκπαιδευτής ενήλικων οφείλει να εφευρίσκει τρόπους να αναγνωρίζει και να
εκμαιεύει τις ανάγκες, ακόμα και όταν αυτές κρύβονται. Εκπαιδευόμενοι με γνώμονα
τη χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που έχουν ενδεχομένως να αισθάνονται
πως θα κριθούν, αν αναφέρουν κάτι που αφορά την προσωπική του ζωή ή κάτι που
δεν γνωρίζουν λόγω της μακρόχρονης απουσίας τους από την εκπαίδευση. Νιώθουν
πως θα εκτεθούν μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα και πολλές φορές ίσως αποφύγουν
να δηλώσουν πως δεν ξέρουν ή δε θυμούνται κάτι. Για αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτές
προτιμούν να συζητούν με τον κάθε εκπαιδευόμενο ατομικά, έτσι ώστε να
συγκεντρώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικές με το οικογενειακό και το κοινωνικό
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του περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται έτσι ώστε να έχουν οι εκπαιδευτές
μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον κάθε εκπαιδευόμενο. Ως προς τις εκπαιδευτικές
του ανάγκες, προτείνονται οι ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις (Τσιμπουκλή, 2008).

5.1.5 Αποφυγή επίκρισης
Η προσπάθεια που κάνουν οι πρώην χρήστες ουσιών μετά το τέλος της θεραπείας
τους με σκοπό την απόκτηση εφοδίων για μια καλύτερη ένταξη και ένα καλύτερο
μέλλον αξίζει επιβράβευση από τους εκπαιδευτές, ανεξαρτήτως ρυθμού και προόδου.
Σημαντική είναι η αποφυγή της επίκρισης όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν το
πλαίσιο των μαθημάτων, αλλά και σε όλα όσα εμπιστεύονται σε αυτόν, καθώς ο
εκπαιδευτής

αντιμετωπίζεται

ως

πηγή

ανακούφισης

(Tennant,

1997).

Οι

εκπαιδευόμενοι συζητούν πολλές φορές μαζί του για σκέψεις, αναζητήσεις και
πράγματα που συνέβησαν στις ζωές τους και τους απασχολούν ή συμβαίνουν αυτό το
διάστημα που φοιτούν. Συχνά γίνεται λόγος για τις επιδόσεις και την αντιμετώπιση
που είχαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μια
κρατούμενη, σε ένα γράμμα της προς τους επίδοξους εκπαιδευτές που εργάζονται με
ευάλωτες ομάδες εκπαιδευομένων, τους προτρέπει να εκλάβουν όλα όσα θα
ακούσουν και θα τους εκμυστηρευτούν σε διάφορες στιγμές ως «αλήθειες» και να
μην μπουν στη διαδικασία να τους ειρωνευτούν και αμφισβητήσουν, έστω φανερά
(Ρηγούτσου, 2005). Ακόμα και αν μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν περεταίρω
για ένα γεγονός, η άποψη τους θα πρέπει να δίνεται με εποικοδομητικό τρόπο
(Ryback, 1998). Κύριο μέλημα του εκπαιδευτή είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα
ασφάλειας, οικειότητας και εμπιστοσύνης, με την απουσία του φόβου της έκθεσης ή
της κρίσης από τον ίδιο ή από τους συνεκπαιδευόμενους. Σε αυτό θα συμβάλλει η
καλλιέργεια της αρχής του σεβασμού της διαφορετικότητας από μεριάς του.

5.1.6 Άσκηση εμψυχωτικών και συμβουλευτικών δεξιοτήτων
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και των
μαθητών σήμερα οδηγούν σε εναλλαγές αρκετών ρόλων από τη μεριά των
εκπαιδευτών εν γένει. Ο μετασχηματισμός του τυπικού παραδοσιακού εκπαιδευτή σε
εμψυχωτή και σύμβουλο (Δεληγιάννης, 2006) -από απλό μεταδότη γνώσης που
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ήταν

σε διαφορετικές εκπαιδευτικές

ομάδες

και περιβάλλοντα-

θεωρείται

αυτονόητος, όταν γίνεται λόγος για την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Η έννοια της εμψύχωσης γίνεται περισσότερο κατανοητή στο πλαίσιο της
ικανότητας του εκπαιδευτή να αναπτύξει εκείνα τα κίνητρα έτσι ώστε να εμπεδωθεί η
γνώση που μεταδίδεται και να αντιστοιχηθεί με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων
(Γιαννακοπούλου, 2008). Προϋποθέτει την ειλικρινή πίστη στις δυνατότητες των
πρώην χρηστών ουσιών στην προσπάθεια που κάνουν τόσο για την επανασύνδεση
τους με την εκπαίδευση, όσο και για την πρόοδο που επιδιώκουν μέσω της
απόκτησης των εφοδίων με σκοπό την καλύτερη κοινωνική και επαγγελματική
ενσωμάτωση. Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Κουτρουβίδης (2010) αναφορικά με τη
σχέση των έφηβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών με το θεσμού του σχολείου
εντοπίζεται διάχυτη η απαξίωση για το σχολείο, επισημαίνοντας την αδιαφορία των
εκπαιδευτών τόσο ως προς το πρόβλημα τους, όσο και ως προς το να κάνουν ένα
μάθημα ελκυστικό, καθώς εργάζονται καθαρά μηχανιστικά. Αντίθετα, σχετικά με τη
φοίτηση ορισμένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των εκάστοτε θεραπευτικών
κέντρων,

όλοι

τους

αναγνώρισαν

την

προσπάθεια

των

καλλιεργήσουν τα προσωπικά κίνητρα των εκπαιδευομένων, να

εκπαιδευτών

να

ενισχύσουν την

αυτοεκτίμηση τους και να τους οδηγήσουν να ονειρευτούν ξανά και να σχεδιάσουν
το μέλλον τους. Η Μποκάρη (2019) διαπιστώνει στην έρευνα της την ύπαρξη
ενθάρρυνσης από τους εκπαιδευτές που εργάζονται με πρώην χρήστες ουσιών, αλλά
και την επιζήτηση των τελευταίων να προχωρήσουν και να μην εγκαταλείψουν την
προσπάθεια. Είναι φανερό, με βάση τα παραπάνω, πως οι επικοινωνιακές ικανότητες
του εκπαιδευτή, όπως και οι κατάλληλες τεχνικές εμψύχωσης διαδραματίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο, ανάλογα με την περίπτωση (Γιαννακοπούλου, 2008). Με τη
διάσταση του εκπαιδευτή ως συμβούλου και την αξιοποίηση του από τους πρώην
χρήστες ουσιών, θεσμοθετείται κατά κάποιο τρόπο η στήριξη, η καθοδήγηση αλλά
ταυτόχρονα και η ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων σε ζητήματα που σχετίζονται με
την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τις δυνατότητες που έχουν μέσα από αυτή. Οι
επιδιώξεις ενός εκπαιδευτή-συμβούλου περιλαμβάνουν την καλλιέργεια της
αυτογνωσίας των εκπαιδευομένων μέσω της ανάπτυξης των κλίσεων, των
ικανοτήτων και των ορίων τους, την σκέψη αναφορικά με το επαγγελματικό
περιβάλλον που θα ήθελαν να εργαστούν και της ικανότητας να επιλέγουν σωστά με
βάση την κρίση τους για να προσεγγίσουν την προσωπική αλλά και την
53

επαγγελματική ανάπτυξη (Μπρούζος, 2009). Φυσικά, στο στάδιο της επανένταξης
λειτουργούν υπηρεσίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και νομικής συμβουλευτικής
αλλά και συμβουλευτικής ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν, και
όπου είναι δυνατό, αν κρίνεται σκόπιμο από τον εκπαιδευτή, παραπέμπονται οι
εκπαιδευόμενοι σε περισσότερες συναντήσεις , έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
που έχουν (Αθανασίου κ.α., 2014). Η Μποκάρη (2019) σε έρευνα που διεξήγαγε με
σκοπό να διαπιστώσει τα κίνητρα συμμετοχής και τους παράγοντες που εμποδίζουν
την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων των μελών των θεραπευτικών
προγραμμάτων, διαπίστωσε πως οι πρώην χρήστες ουσιών που βρίσκονταν στη
φυλακή αλλά παρακολουθούσαν προσφερόμενα εκπαιδεύσεις παρουσιάζουν ως
απαραίτητο στοιχείο την καθοδήγηση και την συμβουλευτική, με την παροχή
δυνατοτήτων και εναλλακτικών στον εκπαιδευόμενο και την κατάληξη του ιδίου σε
κάποια από αυτές. Η οικειότητα και η έκφραση χωρίς ενδοιασμούς παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο, καθώς σταδιακά με την επαφή και την αλληλεπίδραση
καλλιεργείται η εμπιστοσύνη. Ας μην ξεχνάμε πως ο εκπαιδευτής στα μάτια των
πρώην χρηστών εμφανίζεται ως πρότυπο (Tennant, 1997) , οπότε οποιαδήποτε υγιής
συμβουλή ή παραίνεση θα ήταν αξιοποιήσιμη για αυτόν.
Σημαντική είναι η οριοθέτηση που πρέπει να υφίσταται μεταξύ των ρόλων του
διδάσκοντος και του συμβούλου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πρώην χρήστες
δράττονται της ευκαιρίας μέσα από εκπαιδευτικές συναντήσεις να παραθέσουν
πληροφορίες για αυτούς ή για κάποιες δυσκολίες πάσης φύσεως που ενδεχομένως να
αντιμετωπίζουν. Προσδοκούν από τους εκπαιδευτές να καταλάβουν τις ανάγκες τους,
τις

προσδοκίες

που

έχουν

από

την

παρακολούθηση

των

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων αλλά και τους στόχους τους, συζητώντας μαζί τους διάφορα
συμβάντα και σκέψεις, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αναμφισβήτητα, δε μπορεί
κανείς να αναλάβει αυτό το ρόλο χωρίς να αφουγκραστεί όλα όσα έχει να πει η
ομάδα των εκπαιδευομένων και να κατανοήσει τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τις
ανάγκες τους. Αν ο εκπαιδευτής δε μπει στη διαδικασία να αναλάβει και καθήκοντα
συμβουλευτικής (φυσικά με συνεπικουρία από τους αρμόδιους φορείς του
προγράμματος), τότε ο εκπαιδευτικός χώρος καθίσταται αποκλειστικά χώρος
μαθήματος και υποβαθμίζεται ο ρόλος του και η παιδεία που παρέχεται (Μπρούζος,
2009). Το ζήτημα είναι όμως ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση να θέσει κάποια όρια
και να χειριστεί τέτοια περιστατικά έτσι ώστε να μην ταυτίσουν οι εκπαιδευόμενοι
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την ώρα των μαθημάτων με την ώρα με των θεραπευτικών συναντήσεων, από τις
οποίες έχουν περάσει και μπορεί ακόμα να συμμετέχουν. Η συναισθηματική εμπλοκή
είναι απαραίτητη ως χαρακτηριστικό (Corey, 1990), αλλά προτείνεται να μη φτάνει
στο σημείο όπου ο εκπαιδευτής ξεχνά τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στη θέση του
διδάσκοντος. Το κλειδί είναι να αποσαφηνιστεί από την αρχή των μαθημάτων πως ο
χαρακτήρας των συναντήσεων είναι εκπαιδευτικός με κύριο προσανατολισμό τη
μάθηση, την ευρύτερη καλλιέργεια και την ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών.
Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης τόσο των εσωτερικών
συγκρούσεων

όσο

και

των

διαπροσωπικών

σχέσεων

εκπαιδευτών

και

εκπαιδευομένων (Tennant, 1997).

5.2 Πιθανές προκλήσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος
Καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων δεν είναι μονοδιάστατος και χρειάζεται
ανακατεύθυνση και αναπροσδιορισμό από τη στιγμή που απευθύνεται σε πρώην
χρήστες ουσιών, αξίζει να αναφερθούν οι προκλήσεις που ενέχει, έτσι όπως
αναφέρονται στον οδηγό για την κατάρτιση των εκπαιδευτών στο πλαίσιο του project
RECOVEU, ένα έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Grundtvig. Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά
μαθημάτων με γνώμονα την «Πρόσβαση στη Μάθηση» με αποδέκτες και
συμμετέχοντες τους πρώην χρήστες ουσιών. Σύμφωνα με αυτό, οι εκπαιδευτές
ενδείκνυται να είναι προετοιμασμένοι για τα εξής : μη ρεαλιστικές προσδοκίες των
εκπαιδευομένων, έλλειψη κινήτρων συμμετοχής στα μαθήματα, φόβοι για αποτυχία
και ανάπτυξη νέων στρατηγικών αντιμετώπισης καταστάσεων από τους ίδιους.

5.2.1 Μη ρεαλιστικές προσδοκίες και στόχοι
Τα προγράμματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν
πρώην χρήστες ουσιών, οι οποίοι είτε βρίσκονται στην ολοκλήρωση του
θεραπευτικού σταδίου εντός θεραπευτικών κοινοτήτων ή άλλου τύπου μονάδων
απεξάρτησης, είτε στη μετά-θεραπευτική φροντίδα, όπου προσεγγίζουν τις υπηρεσίες
κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης (ΚΕΘΕΑ, 2020). Οι θεραπευτικές
μέθοδοι που ακολουθήθηκαν μέσα στις μονάδες απεξάρτησης τους έδωσαν τη
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δυνατότητα για μια παραγωγική και λειτουργική ζωή. Η επιθυμία να αναπληρώσουν
τον χαμένο χρόνο κυριαρχεί με αποτέλεσμα να σχεδιάζουν πώς θα βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η
παραπάνω ανάγκη για επανασύνδεση με την πραγματικότητα και την επιστροφή στη
ζωή είναι αναμενόμενη για ένα άτομο που δεν λαμβάνει πια ψυχοτρόπες ουσίες και
ενθαρρύνεται για αυτή του την πράξη τόσο από τους θεραπευτές, όσο και από τους
εκπαιδευτές του. Ο Κόκκος (2005) αναφέρει πως μέσω της συμμετοχής τους στα
εκπαιδευτικά προγράμματα προχωρούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την
επίτευξη των στόχων τους. Έπειτα από συζήτηση της ερευνήτριας με εκπαιδευτές στα
θεραπευτικά προγράμματα, αναφέρουν πως οι πρώην χρήστες ουσιών τους βλέπουν
ως «αυθεντίες», προσπαθώντας να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν, ρωτώντας για
ο,τιδήποτε δεν έχουν γνωρίσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, με σκοπό τόσο να
αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο, όσο και να δουν τι μπορούν να αξιοποιήσουν από
όσα θα ακούσουν μελλοντικά.
Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που όσα σχεδιάζουν και ονειρεύονται οι πρώην
χρήστες ουσιών να είναι μη επιτεύξιμα, έως και άπιαστα ως προς την προσέγγιση
τους. Ο Caporoso (2004) αναφέρει πως εξαιτίας της χρήσης ουσιών δε διαθέτουν τις
απαιτούμενες εμπειρίες σε επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά ούτε και
την ικανότητα αντίληψης των γνώσεων, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων
τους. με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν προσδοκίες και στόχους που δεν
ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες και δεν μπορούν οι ίδιοι με τους
περιορισμούς που υφίστανται να τους προσεγγίσουν. Ο Αλοσκόφης (2013),
διερευνώντας το κοινωνικό προφίλ των έγκλειστων κρατουμένων, αναφέρει πως
τρέφονται μη ρεαλιστικές προσδοκίες και ως προς την εξασφάλιση νόμιμης εργασίας,
καθώς αναμένουν πως μια ιδανική δουλεία με ικανοποιητικό εισόδημα και συνθήκες
εργασίας τους αναλογεί μετά την αποϊδρυματοποίηση τους.
Οι προσδοκίες αυτές γίνονται γνωστές στον εκπαιδευτή, κάποιες φορές και
από την εναρκτήρια συνάντηση αλλά και στη διάρκεια του προγράμματος, καθώς
είναι πολύ πιθανό να διαφοροποιηθούν από τις αρχικές (Λεοντίτση, 2017). Δεν
προσανατολίζονται μόνο στον εκπαιδευτικό τομέα, όπου αρκετές φορές είναι πιθανό
να εκφράζονται ανέφικτες επιθυμίες από μεριάς τους με βάση τις δυνατότητες τους
και το ιστορικό τους, αλλά και γενικότερα στη μετ’ έπειτα ζωή τους. Η αντίληψη των
εκπαιδευομένων πως αυτό που έχουν στο μυαλό τους θα υλοποιηθεί χρειάζεται
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ιδιαίτερο χειρισμό από την μεριά των εκπαιδευτών. Ξεκινώντας από την ενεργητική
ακρόαση όλων όσων θα αναφέρει ο εκπαιδευόμενος, τα οποία ίσως δεν
ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες, καλό θα είναι να αποφεύγεται η κριτική
και η άμεση απόρριψη της μη ρεαλιστικής προσδοκίας τους, η οποία προσδιορίζεται
από τον Johnson (2018) ως «προκατειλημμένη δυσαρέσκεια». Η μεθόδευση θα είναι
σταδιακή, με την προσπάθεια επανασύνδεσης με τις υπάρχουσες κοινωνικές
συνθήκες. Προτείνεται σε πρώτο βαθμό να συζητηθεί σε κοινωνικό επίπεδο ο
αποκλεισμός που είναι πιθανό να βιώσουν και να αναφερθούν κάποια περιστατικά
περιθωριοποίησης που έχουν βιώσει πρώην χρήστες ουσιών, με σκοπό να γίνει
περισσότερο κατανοητό ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι να τους εμποδίσει να
υλοποιήσουν κάποια από τα σχέδια τους. Επιπλέον, ακολουθούν τα στερεότυπα και
προκαταλήψεις που επικρατούν, η δυσπιστία των ανθρώπων αλλά και οι υφιστάμενες
συνθήκες στην αγορά εργασίας με τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας και τον κορεσμό
κάποιων ειδικοτήτων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να «απορροφηθούν» από την
αγορά. Σε δεύτερο στάδιο, είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να
υπολογίσουν αν είναι ικανοί να προσεγγίσουν σε ατομικό επίπεδο όλα όσα επιζητούν
σύμφωνα με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους. Ο Johnson (2018)
αναφέρει πως οι πρώην χρήστες ουσιών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες των άλλων λόγω της επιβαρυμένης χρήσης που έχουν υποστεί. Πολλές
φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις προσδοκίες που διατηρούν οι ίδιοι.
Το κλειδί έγκειται στην αναζήτηση εκείνων των χαρακτηριστικών, τα οποία θα τους
κάνουν να εξασφαλίσουν την καθαρότητα και την επίτευξη του στόχου. Θα μπορούσε
ο εκπαιδευτής να χρησιμοποιήσει τεχνικές στοχοθεσίας και να αξιοποιήσει
ενδεχομένως το μοντέλο SMART, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν σταδιακά να
θέτουν

αποτελεσματικούς

στόχους

με

βάση

κάποια

κριτήρια,

τα

οποία

παρουσιάζονται με το κάθε γράμμα της ονομασίας του μοντέλου (Specific,
Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound) (Doran, 1981) αλλά και με άλλα
κριτήρια, όπως έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς διαφορετικές ερμηνείες βασισμένες
σε αυτό το μοντέλο (Rubin, 2002).
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5.2.2 Φόβοι για αποτυχία
Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους ενήλικους εκπαιδευομένους κατά την
πρωτοβουλία τους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η σκέψη
μήπως δε τα καταφέρουν και εγκαταλείψουν. Ο φόβος της αποτυχίας αποτελεί ένα
φαινόμενο που απορρέει από ψυχολογικούς παράγοντες και δυσχεραίνει την πορεία
του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα από την αρχή έως την ολοκλήρωση του (Rogers,
1999).
Οι μελέτες για την ανάδειξη των αιτιών ως προς την πρόκληση του φόβου
ποικίλουν, με τις περισσότερες να ανάγουν αυτό το αίσθημα σε προηγηθείσες
εμπειρίες, οι οποίες έχουν διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο τη σκέψη των πρώην
χρηστών ουσιών με αποτέλεσμα να προκαλούνται κωλύματα στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Βεργίδης, 2014). Η σχολική αποτυχία ακολουθεί τους περισσότερους
εκπαιδευομένους, κουβαλώντας το στίγμα της έως την παρούσα συμμετοχή σε μια
αντίστοιχη διαδικασία. Οι προσωπικοί φόβοι για μια πιθανή επανάληψη της τους
ταλανίζουν με κυρίαρχο συναίσθημα την ανασφάλεια (Κατσαρού, 2018), την ύπαρξη
της πεποίθησης πως είναι ανεπαρκείς, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες και πως θα
απογοητεύσουν τόσο τον εαυτό τους, όσο και τους γύρω τους (Rogers, 1999) αλλά
και την έλλειψη αυτοπεποίθησης σε συνδυασμό με τη αρνητική αυτοεικόνα. Αυτού
του είδους οι σκέψεις γνωστοποιούνται στον εκπαιδευτή,

είτε από τον ίδιο τον

εκπαιδευόμενο, ο οποίος μόλις αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του, θα τις
εκμυστηρευτεί, είτε θα το αντιληφθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτής από τη στάση του
τελευταίου. Ο μετασχηματισμός αυτής της αντίληψης συνιστά έργο πολλών
παραγόντων που συνδέονται μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτής αρχικά οφείλει να
καλλιεργήσει ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ της ομάδας και εκείνου,
χωρίς ενδοιασμούς στην έκφραση με την ύπαρξη της πιθανότητας του λάθους και την
αξιοποίηση του προς όφελος του. Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που βασίζεται στην
πρωτοβουλία, τη συμμετοχή και τη σύνδεση της μάθησης με τη ζωή και την αγορά
εργασίας έχει αρκετές πιθανότητες να αντικαταστήσει εκείνο που ενδεχομένως να
προκάλεσε, μαζί με άλλους παράγοντες, τη σχολική αποτυχία (Ξωχέλλης, 2005).
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να ξεκινήσουν να πιστεύουν στον εαυτό
τους και τις δυνατότητες τους. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους μέσα από
διάφορες δραστηριότητες αλλά και η υψηλή αυτεπάρκεια θα οδηγήσουν σε
καλύτερες επιδόσεις, καθώς τα επίπεδα αυτεπάρκειας επηρεάζουν την επιλογή, την
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προσπάθεια αλλά και την επιμονή πάνω σε ένα εγχείρημα (Bandura, 1997). Οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να μάθουν να συζητούν τους φόβους τους. Άλλωστε, στο
μαθησιακό συμβόλαιο με τους εαυτούς τους πρωτίστως εντάσσεται η εκμάθηση της
διαχείρισης και της αντιμετώπισης των φόβων τους, με την εισαγωγή τους σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. (Noye & Piveteau, 1999 · Μάτσα, 2001). Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η επανασύνδεση με την εκπαίδευση γίνεται επιτυχώς
(Αγραφιώτης & Καμπριανή, 2002).

5.2.3 Έλλειψη Κινήτρων Συμμετοχής
Οι Bauld, Hay, McKell και Carroll (2010) αναφέρουν πως κάποια από τα εμπόδια
που υπάρχουν ως προς την επαγγελματική επανένταξη των χρηστών ουσιών, όπως η
έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και η χρήση ουσιών μπορούν να
δρομολογηθούν με παρακίνηση έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τον χαμένο χρόνο και
να προσπαθήσουν ξανά. Η συμμετοχή ενός ατόμου σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
είναι απόρροια των κινήτρων που έχει για το τί θα κερδίσει από αυτή. Πολλές φορές,
είναι πιθανό το κίνητρο το οποίο τον έκανε να συμμετέχει σε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα να χαθεί ή να διαφοροποιηθεί από αυτό που είχε στην αρχή (Rogers,
1999).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Bauld, Hay, McKell και Carroll
(2010) διαπιστώθηκε πως πρώην χρήστες ουσιών βρίσκουν βαρετό το σχολείο, καθώς
δεν εντόπισαν τίποτε ενδιαφέρον όταν φοιτούσαν εκεί, ούτε υπήρξε κάτι που τους
κίνησε την περιέργεια. Ίσως η απουσία ενδιαφέροντος να έγκειται είτε στο γνωστικό
αντικείμενο, είτε στη μεθόδευση του, είτε ακόμα και στον ίδιο τον εκπαιδευτή. Οι
εκπαιδευτές γνωρίζουν πως πρέπει να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να
κατορθώσουν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον της ομάδας τους για όσα προσπαθούν
να τους μεταφέρουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ικανότητα ανάπτυξης
κινήτρων για όλους τους εκπαιδευομένους προφυλάσσει τη διαδικασία της
εκπαίδευσης ή κατάρτισης από περιπτώσεις αποχώρησης, εξασφαλίζοντας την
παραμονή και την ενεργό συμμετοχή (Παπασταμάτης, 2010). Η ευαλωτότητα αυτής
της ομάδας, σε συνδυασμό με κάποια χαρακτηριστικά της όπως η αντίληψη της
ματαιότητας και της δυσκολίας του εγχειρήματος, η ηλικία, η χαμηλή αυτοπεποίθηση
και ο φόβος της απόρριψης (Κανδυλάκη, 2004) απαιτεί την εξεύρεση κινήτρων για να
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συνεχίσουν την προσπάθεια και την μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων σε
εσωτερικά. Η Μπουρδάκη και ο Δεληγιάννης (2020) αναφέρουν πως οι εκπαιδευτές
θεωρούν ότι το αρχικό κίνητρο των πρώην χρηστών ουσιών ως εκπαιδευομένων είναι
η αποφυγή των καθηκόντων στα θεραπευτικά προγράμματα που παρακολουθούν,
αλλά αυτό το κίνητρο στην πορεία αντικαθίσταται από κάποιο άλλο κίνητρο. Η
Μποκάρη (2019) αναζητώντας τα κίνητρα συμμετοχής αλλά και αποτροπής από τη
συμμετοχή των πρώην χρηστών ουσιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, διαπίστωσε
πως πρωτίστως το κίνητρο των εκπαιδευμένων για την παραμονή τους και την
ολοκλήρωση των παρακολουθήσεων είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η
άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, και ακολουθούν προσδοκίες, κάποιες εκ των
οποίων είναι η απόκτηση ενός τίτλου, η αίσθηση του «ανήκειν», η ανάληψη ευθυνών,
η πειθαρχεία, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η διδασκαλία με καινοτόμες
μεθόδους και η συνεργασία. Επιπλέον, οι Γεωργοπούλου και Αρμάος (2017) έπειτα
από μια μελέτη περίπτωσης στο Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ
ΕΞΟΔΟΣ αναφορικά με την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού με την αξιοποίηση
της τέχνης και της τεχνολογίας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευόμενοι
ενθουσιάστηκαν και βρήκαν σε μεγάλο βαθμό ελκυστική την ένταξη των νέων
τεχνολογιών αλλά και το συνδυασμό της ποίησης με τη μουσική. Εκπαιδευόμενοι, οι
οποίοι δυσκολευόντουσαν στην κατανόηση ποιημάτων και ομολογουμένως δε τα
έβρισκαν ιδιαίτερα θελκτικά σε σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα, κατάφεραν να
ασχοληθούν με αυτή τη προσέγγιση που τους δόθηκε, επιζητώντας αντίστοιχες
προσεγγίσεις στο μέλλον. Το κίνητρο σε αυτή την περίπτωση ήταν πως οι νέες
τεχνολογίες και συγκεκριμένα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι υπηρεσίες του
διαδικτύου κινητοποίησαν τους εκπαιδευομένους για το πώς μπορούν να
αξιοποιηθούν με την ποίηση, αλλά και το πώς μπορεί να συνδυαστεί η μουσική με τα
παραπάνω στοιχεία. Οι πρώην χρήστες ουσιών δεν επιθυμούν να επαναλάβουν την
εκπαίδευση που έχουν δεχτεί στα σχολικά τους χρόνια.
Πολλές φορές, καθώς οι εκπαιδευτές ακολουθούν μια αυστηρή στάση προς
τους εκπαιδευομένους με σκοπό να θέσουν όρια στη συμπεριφορά τους αλλά και να
αποτρέψουν συμπεριφορές που αντιβαίνουν των κανονισμών και του μαθητικού
συμβολαίου, χάνεται το κίνητρο από την μεριά των τελευταίων. (Τσιμπουκλή, 2008).
Είναι φανερό πως ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αναζητήσει εκείνο το στοιχείο το οποίο
θα άρει ουσιαστικά τις προκαταλήψεις και τις αρνητικές αντιλήψεις που διακατέχουν
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τους εκπαιδευόμενους για το αντικείμενο που διδάσκει αλλά και για την εκπαίδευση
γενικότερα και θα εξασφαλίσει τη συνεχή παρουσία τους, αλλά και το ενδιαφέρον
τους. Οι δυνατότητες του θα φανούν εκεί όπου θα καταφέρει να κρατήσει το
ενδιαφέρον των απρόθυμων εκπαιδευομένων που αρνούνται ακόμα και να
συνεργαστούν μαζί τους, αποφεύγοντας να προσαρμοστούν και να συμβαδίσουν με
τις απαιτήσεις των προγραμμάτων (Λιάππας, 2009). Αρκετές φορές θα απογοητευτεί,
καθώς θα καταλάβει πως η προσπάθεια που κάνει δεν βρίσκει ανταπόκριση από την
ομάδα. Αυτή όμως η συνθήκη είναι εκείνη που θα πρέπει να τον κάνει να
συνειδητοποιήσει πως είναι απαραίτητη η εμφάνιση του διαφορετικού και του
εναλλακτικού, εκείνου του στοιχείου που διαφοροποιείται από όσα έχει βιώσει
εκπαιδευτικά η ομάδα αλλά και η σύνδεση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
τόσο με την καινούρια γνώση που παρέχεται, όσο και με το αντίκρισμα που θα έχει
στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η κατηγοριοποίηση, επίσης, των
εκπαιδευομένων με βάση τον προσανατολισμό τους στη μάθηση, σύμφωνα με την
τυπολογία του Houle, ίσως βοηθούσε στην εξεύρεση κινήτρων αλλά και τη
διατήρηση τους ατομικά για τον κάθε από αυτούς.

5.2.4 Ανάπτυξη νέων στρατηγικών αντιμετώπισης καταστάσεων
Ως «στρατηγικές αντιμετώπισης ή αντίδρασης» ορίζονται εκείνες οι σκέψεις και οι
συμπεριφορές που πραγματοποιούνται ως απάντηση σε στρεσσογόνες καταστάσεις,
που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και είναι πιθανό να αλλάζουν κατά τη
διάρκεια του χρόνου και να εξαρτώνται από τις συνθήκες που τις ενεργοποιούν
(Piemontesi et al., 2012). Το κάθε άτομο διαμορφώνει το δικό του στυλ
αντιμετώπισης, συνήθως σταθερό για καταστάσεις που συναντά (Carver & ConnorSmith, 2010). Το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικών ή της χρήσης τους παρουσιάζεται
σε περίπτωση που τα άτομα δεν μπορούν να χειριστούν καταστάσεις ή προβλήματα
που προέκυψαν, χρησιμοποιώντας αυτές που μέχρι πριν μπορούσαν να διευθετήσουν
καταστάσεις. Οι πρώην χρήστες ουσιών, ως εκπαιδευόμενοι πια και στην προσπάθεια
τους να καταστούν ενεργοί πολίτες μετά από μακρόχρονη αποχή από τα κοινά,
μπαίνουν στη διαδικασία, μέσω της εκπαίδευσης, να βρεθούν σε πλαίσια
αντιμετώπισης καταστάσεων. Αυτή η συνθήκη για αρχή λαμβάνει χώρα μέσα στην
εκπαίδευση, αλλά ουσιαστικά είναι ένας αρωγός για καταστάσεις που θα
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συναντήσουν από εδώ και πέρα στη ζωή τους, σε προσωπικό, κοινωνικό και
επαγγελματικό επίπεδο. Η αποχή τους από τη διαδικασία αντιμετώπισης
καταστάσεων και λήψης πρωτοβουλιών δυσχεράνει τη διαδικασία της επανένταξης
τους.
Σε συνθήκες εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής αντιλαμβάνεται με τη βοήθεια των
δραστηριοτήτων που αξιοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυτή την δυσκολία.
Αναμφισβήτητα, αποτελεί εκπαιδευτική ανάγκη, η οποία δε μπορεί απλά να
προσπελαστεί, καθώς θα δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην προσπάθεια που
γίνεται για την επανασύνδεση με την εκπαίδευση, όσο και στη μετ’ έπειτα πορεία των
εκπαιδευομένων. Καθήκον του αποτελεί η διευκόλυνση των τελευταίων και η
στήριξη τους στη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των προηγούμενων στρατηγικών
επίλυσης και αντιμετώπισης καταστάσεων, οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Ο
εκπαιδευτής οφείλει να προσδιορίσει ποιο είδος στρατηγικής δεν μπορεί πια να
αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο και να τον οδηγήσει στη χρήση άλλων ειδών [π.χ.
στρατηγικές προσανατολισμένες στο πρόβλημα, στο συναίσθημα ή

στρατηγικές

αποφυγής (Ticona et al., 2010 · Hung, 2011) ]. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση
που θα λάβει θα συμβάλλει στην αλλαγή σκέψεων και αντίληψης των καταστάσεων
(Καραλής, 2018). Εδώ έγκειται η αναγκαιότητα «από-μάθησης» των βημάτων που
ακολουθούσαν οι εκπαιδευόμενοι πριν, σύμφωνα με τις στρατηγικές που είχαν
υιοθετήσει. Είναι φανερό πως οι γνώσεις που θα μεταφέρει ο εκπαιδευτής και οι
στρατηγικές που θα αναπτύξουν εκ νέου, με την καθοδήγηση του πρώτου θα είναι
άμεσα εφαρμόσιμες και πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με αυτές που
αποδείχτηκαν ατελέσφορες (Evans & Waring, 2006).
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Κεφάλαιο 6ο
6. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

H διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού ποικίλει με
βάση τις αρχές, τη φιλοσοφία αλλά και την εποπτεία του κάθε θεραπευτικού
προγράμματος. Το ΕΚΤΕΠΝ (2019) αναφέρει πως οι περισσότερες θεραπευτικές
δομές φροντίζουν για την επιμόρφωση του προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών Η εκπαίδευση όμως του προσωπικού που είναι αρμόδιο για
την παροχή εκπαίδευσης στους πρώην χρήστες ουσιών δεν έχει ερευνηθεί και
καταγραφεί στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα.
Όσο αφορά το ΚΕΘΕΑ, ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες αναφορές
για την εκπαίδευση του θεραπευτικού προσωπικού τόσο κατά την πρόσληψη του
( βλ. Tsiboukli & Wolff, 2003) , όσο και κατά τη διάρκεια της εργασίας του, δεν
έχουν υπάρξει αναφορές ή έρευνες για το καθεστώς εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού και την επαγγελματική του ανάπτυξη από τον συγκεκριμένο οργανισμό
θεραπείας. Έπειτα από έρευνα της ερευνήτριας αναφορικά με τα προσφερόμενα
προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του οργανισμού τα τελευταία χρόνια,
διαπιστώθηκε ποικιλία θεματικών ενοτήτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά ως
επί το πλείστον αφορούσαν το θεραπευτικό προσωπικό, με τη δυνατότητα από ένα
χρονικό σημείο και μετά να παρακολουθούνται και από το προσωπικό του τομέα
εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και του επαγγελματισμού των
εκπαιδευτών αναγνωρίζεται με αναφορές από κάποιους ερευνητές στο πλαίσιο
ερευνών ( βλ. Δεληγιάννης, 2006 · Κατσαρού, 2018), με τις περισσότερες που
πραγματοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης να αφορούν την εκπαίδευση των
πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και μελέτες
περίπτωσης πάνω σε αυτές αλλά και την αναζήτηση των χαρακτηριστικών και των
αναγκών των εκπαιδευτών. Ενδεικτικά, ο Βαμβάκας (2012) αναζήτησε

τις

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών που εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και
στο ΕΚΚΕΕ του ΟΚΑΝΑ, με πορίσματα σχετικά με ζητήματα στα οποία χρειάζονται
ενίσχυση. Επιπλέον, η Λεοντίτση (2017), σε έρευνα που διεξήγαγε στο ΚΕΘΕΑ
Αττικής αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτών που εργάζονται εκεί σχετικά με
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τη συμβολή της εκπαίδευσης στους θεραπευόμενους διαπίστωσε την ανεπαρκή
επιμόρφωση των εκπαιδευτών και την έλλειψη προγραμμάτων επιμόρφωσης από το
κράτος αλλά και τον οργανισμό εργασίας τους, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές.
Δεδομένου του γεγονότος πως η πιο πρόσφατη επιμόρφωση μεγάλης
εμβέλειας του ΚΕΘΕΑ που απευθυνόταν σε στελέχη εκπαίδευσης και επιμορφωτές
με θεματικές ενότητες που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και όχι τη θεραπεία
πραγματοποιήθηκε το 2010 με τη μορφή σεμιναρίου και δια ζώσης παρακολούθηση,
η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας βασίζεται στον εντοπισμό της έλλειψης
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών αναφορικά με χαρακτηριστικά και πτυχές της
εκπαίδευσης των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών και τη σύνδεση με τα
γνωστικά τους αντικείμενα, τόσο από το θεραπευτικό οργανισμό που εργάζονται όσο
και από εξωτερικούς φορείς. Η αποσπασματικότητα της εκπαίδευσης αξίζει
διερεύνησης εκ βαθέων, με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση των εκπαιδευτών στις
ανάγκες των εκπαιδευομένων, την ενίσχυση του επαγγελματισμού της ειδικότητας
τους αλλά και τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού περιγράμματος,
με αντίκρισμα ειδικότερες σπουδές για την δημιουργία ενός μητρώου εκπαιδευτών με
χαρακτηριστικά, στάσεις και δεξιότητες για τη συγκεκριμένη ομάδα
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Κεφάλαιο 7ο
7. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Το εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει στον τομέα εκπαίδευσης βρίσκεται εκεί
συνειδητά, με την ανάληψη ενός καίριου ρόλου. Τα προσόντα που θα πρέπει να
διαθέτει αποτελούν αντικείμενο έρευνας για τους ερευνητές που ασχολούνται με το
κομμάτι του εκπαιδευτικού δυναμικού, αν και οι έρευνες περί αυτού είναι ιδιαίτερα
περιορισμένες. Οι έρευνες δε που αφορούν την εκπαίδευση αυτών των εκπαιδευτών
είναι ελάχιστες, με κάποιες αναφορές από πορίσματα στο πλαίσιο άλλων σχετικών
ερευνών. Σκοπός της παρούσας ερευνάς είναι να αποσαφηνιστεί το καθεστώς της
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στο
στάδιο της πρόσληψης τους αλλά και κατά τη διάρκεια του έργου τους, τόσο από τον
οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Γνώμονα αποτελεί το αντίκρισμα που
ενδεχομένως θα έχει αυτή στον επαγγελματισμό των ιδίων και στην καλύτερη
ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η ερευνητική αυτή προσέγγιση
στοχεύει στην τοποθέτηση για την υπόσταση ενός εκπαιδευτή που εργάζεται με τη
συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων, για το καθεστώς πρόσληψης του και τη
διαδικασία αυτής και για την εκπαίδευση και τη γενικότερη υποστήριξη που δέχεται
κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος.
Ως εκ τούτου και για την καλύτερη και σαφέστερη διερεύνηση του θέματος,
ακολουθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αποτελούν εκείνο το
γνώμονα για την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και την κριτική αποτίμηση τους:

1. Ποια είναι η διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης των εκπαιδευτών στους
τομείς εκπαίδευσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με εκπαιδευομένους
πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών;
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή που εργάζεται με πρώην
χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών;
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3. Συνδέονται οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτές κατά την εκτέλεση
του εκπαιδευτικού τους έργου με ελλείψεις σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων
και στάσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων;
4. Με ποιους τρόπους υποστηρίζονται οι εκπαιδευτές από το ΚΕΘΕΑ;
5. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εκπαίδευσης κατά την πρόσληψη και κατά
τη διάρκεια της εργασίας των εκπαιδευτών; Ποιο είναι το περιεχόμενο των
εκπαιδεύσεων που έχουν προσφερθεί από το ΚΕΘΕΑ κατά καιρούς και ποιες
είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών;
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιθυμητής εκπαίδευσης για τους
εκπαιδευτές;
7. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί η απόδοση των εκπαιδευτών;
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Β’ Μέρος : Εμπειρική Έρευνα
Κεφάλαιο 8ο
8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
8.1 Επιλογή του πληθυσμού
Η επιλογή των συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας αποτέλεσε
μια πολύ προσεκτική διαδικασία, καθώς η δειγματοληψία ευκολίας δε θα παρείχε
στην ερευνήτρια δεδομένα από εκπαιδευτές διαφορετικών ειδικοτήτων. Για το σκοπό
αυτό και έπειτα από αναζήτηση στη βιβλιογραφία (Creswell, 2012· Gay, Mills &
Airasian, 2012· Ζαφειρόπουλος, 2015) προτιμήθηκε η δειγματοληψία κριτηρίου. Στο
συγκεκριμένο είδος δειγματοληψίας που προσιδιάζει σε ποιοτικές μεθόδους έρευνας,
οι συμμετέχοντες επιλέγονται με βάση ένα συγκεκριμένο κριτήριο ή χαρακτηριστικό
(Gay, Mills και Airasian, 2012).
Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της έρευνας επιλέχθηκε ένα
πλήθος συμμετεχόντων από το τμήμα εκπαίδευσης των θεραπευτικών προγραμμάτων
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, τα οποία εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και τη
Λάρισα αντιστοίχως. Δώδεκα (12) άτομα κλήθηκαν να συμμετάσχουν, εκ των οποίων
τα επτά (7) ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα τέσσερα (4) αποτελούν πρώην
χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών που δέχτηκαν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο
των Εναλλακτικών Σχολείων και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και δύο
(2) οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης των θεραπευτικών προγραμμάτων, ένας από κάθε
θεραπευτικό πρόγραμμα. Να σημειωθεί πως ένας εκπαιδευτής που εργάζεται σε ένα
από τα δύο Εναλλακτικά Σχολεία εκτελούσε και χρέη υπεύθυνου εκπαίδευσης μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου έληξε η θητεία του και εξακολουθεί να βρίσκεται σε
αυτή τη θέση καθώς δεν έχει οριστεί νέος υπεύθυνος εκπαίδευσης μέχρι τη στιγμή
που διεξήχθη η έρευνα.
Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού- η οποία αποτελεί και την κύρια
ομάδα στόχου- έγινε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει, αν όχι όλες τις
ειδικότητες εκπαιδευτών που στελεχώνουν το τμήμα εκπαίδευσης, τις περισσότερες ,
δίνοντας βάση σε αυτές που απασχολούνται στο εκάστοτε Εναλλακτικό Σχολείο.
Αντίστοιχα, η επιλογή των εκπαιδευομένων είχε ως προϋποθέσεις είτε να φοιτούν
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ακόμη στο Εναλλακτικό Σχολείο, είτε να εξετάστηκαν σε απολυτήριες εξετάσεις τη
χρονιά διεξαγωγής της έρευνας.
Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τέσσερα (4) από τα επτά (7)
άτομα είναι άντρες και τρεις (3) γυναίκες. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι κάτοχοι
πανεπιστημιακού προπτυχιακού τίτλου και δύο (2) εξ αυτών διαθέτουν μεταπτυχιακό
τίτλο σχετικό με την εκπαίδευση. Ο χρόνος εργασίας τους εντός του ΚΕΘΕΑ είναι
αρκετός και χαρακτηρίζει το πλήθος των εκπαιδευτών, καθώς διαπιστώθηκε η
μακρόχρονη πορεία τους στο συγκεκριμένο οργανισμό και σε αυτή τη θέση. Τα
είκοσι (20) χρόνια χαρακτηρίζουν τον περισσότερο χρόνο εργασίας σε αυτή τη θέση
και τα δέκα (10) το λιγότερο, με τα έτη προϋπηρεσίας των υπολοίπων να κυμαίνονται
ανάμεσα σε αυτά. Αξιοσημείωτο είναι πως και οι επτά (7) εργάζονται παράλληλα σε
άλλους φορείς σχετικούς με τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ευάλωτων
ομάδων,

όπως

φροντιστήρια

μέσης

εκπαίδευσης,

Κέντρα

Επαγγελματικής

Κατάρτισης (ΚΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και σε δομές που
υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα ανέργους, φυλακισμένους,
ρομά και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και κάποιοι από αυτούς παρέχουν
ιδιαίτερα μαθήματα.
Αναφορικά με την εκπαίδευση που έχουν λάβει, το σύνολο των εκπαιδευτών
έχει αποκτήσει γνώσεις και έχει αναπτύξει δεξιότητες και στάσεις στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων

αλλά

και

στην

Εκπαίδευση

Ευάλωτων

Κοινωνικών

Ομάδων,

παρακολουθώντας αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης είτε μέσω του ΚΕΘΕΑ είτε
από άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Οι γνώσεις αυτές στους περισσότερους
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο ΚΕΘΕΑ. Δύο (2) εκπαιδευτές
είναι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ (σήμερα : ΕΟΠΠΕΠ), ενώ κάποιοι από αυτούς
φαίνεται να έχουν παρακολουθήσει κατά καιρούς προγράμματα που διοργανώνονται
από το ΚΕΘΕΑ αναφορικά με την τοξικοεξάρτηση, τη συμβουλευτική, τη δυναμική
της ομάδας και τον κοινωνικό σχεδιασμό των θεραπευτικών μονάδων, τη διαχείριση
ζητημάτων που αφορούν τους πρώην χρήστες ουσιών και τις τεχνικές εκπαίδευσης .
Επιπλέον, ένας (1) εκπαιδευτής δήλωσε πως εξακολουθεί να παρακολουθεί
επιμορφώσεις σχετικές με την εκπαίδευση ενηλίκων από τη Επιστημονική Ένωση
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλος ένας (1) πως συμμετείχε σε πρόγραμμα Erasmus +
ως εργαζόμενος του ΚΕΘΕΑ αναφορικά με την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων σε άλλες χώρες.
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Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν αποτελούνται από δύο (2) άντρες και
δύο (2) γυναίκες. Είχαν ιστορικό κατάχρησης ουσιών και έχουν απεξαρτηθεί με τη
βοήθεια των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Δύο (2) από αυτούς ήταν
ενταγμένοι στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ένα (1) άτομο ήταν
ενταγμένο στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, το οποίο
υποστηρίζεται εκπαιδευτικά από το Εναλλακτικό Σχολείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και
μια εκπαιδευόμενη άνηκε στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ.
Βρίσκονται όλοι στο στάδιο της Επανένταξης και αποφοίτησαν το 2020 από τα
Εναλλακτικά Σχολεία, πλην ενός που αποφοίτησε το 2019. Δύο (2) εκπαιδευόμενοι
φοίτησαν ένα χρόνο στην Γ’ Λυκείου, ένας (1) εκπαιδευόμενος φοίτησε στη Β’ και
τη Γ’ Λυκείου και μια (1) εκπαιδευόμενη παρακολούθησε την τάξη της Γ’ Γυμνασίου
και τις τρεις τάξεις του Λυκείου.
Ως προς τους υπευθύνους εκπαίδευσης, ο ένας βρίσκεται σε αυτή τη θέση τα
τελευταία οκτώ (8) χρόνια και ο άλλος τα τελευταία πέντε (5). Ο ένας (1) εκ των δυο
εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου ενώ έχει λήξει η θητεία του καθώς δεν έχει οριστεί
ακόμα νέος υπεύθυνος εκπαίδευσης ενώ και οι δύο (2) στο παρελθόν έχουν αναλάβει
διάφορες

θέσεις

μέσα

στα

θεραπευτικά

προγράμματα

του

ΚΕΘΕΑ.

8.2 Συγκέντρωση Δεδομένων : Η ποιοτική έρευνα
Η διάκριση μεταξύ ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας και η επιλογή μίας εκ των
δύο ή και των δύο εξαρτάται από τους στόχους της έρευνας που πρόκειται να
διεξαχθεί και την καταλληλότητα της έτσι ώστε να μπορέσει να απαντήσει στα
ερωτήματα (Creswell, 2012 · Gay, Mills & Airasian, 2012). Για τις ανάγκες της
παρούσας έρευνας, αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος για τη συγκέντρωση

των

δεδομένων.
Η προσπάθεια ορισμού της έρευνας αυτού του είδους δεν είναι μια εύκολη
διαδικασία, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί που υιοθετούνται. Η σύγχυση που
επικρατεί σχετικά με αυτόν και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έρευνας (Ίσαρη
& Πουρκός, 2015) οδηγεί στην παράλληλη παράθεση με την ποσοτική, έτσι ώστε να
γίνουν σαφέστερα τα γνωρίσματα της πρώτης. Ο Creswell (2012) αποδίδει στην
ποιοτική έρευνα μια βαθιά διερεύνηση και κατανόηση του φαινομένου που
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μελετάται. Η περιγραφή ,η κατανόηση και η ερμηνεία του φαινομένου, αλλά και της
θέσης και της λειτουργίας του μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Ίσαρη και
Πουρκός, 2015) συνδέεται άμεσα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, όπου
παραθέτουν τις δικές τους υποκειμενικές απόψεις και μελετώνται συνήθως στο
φυσικό τους χώρο.

Αξίζει να αναφερθεί πως στο συγκριμένο είδος έρευνας, η

βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει καθαρά βοηθητικό ρόλο, καθώς δε παρέχει κάποια
ιδιαίτερη κατεύθυνση ούτε συμβάλλει στη δημιουργία των ερευνητικών ερωτημάτων.
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας αναφορικά με την ανάληψη του
ρόλου ενός εκπαιδευτή πρώην ψυχοτρόπων ουσιών και την επαγγελματική του
ανάπτυξη, η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου έρευνας κατέστη η πιο κατάλληλη. Λόγω
της έλλειψης βιβλιογραφικού κορμού και ερευνών για το συγκεκριμένο θέμα,
απαιτείται εμβάθυνση για τη διερεύνηση του φαινομένου με σκοπό τη συλλογή
πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συγκεκριμένη ομάδα
ερευνώμενων. Αντίθετα, η ποσοτική έρευνα ίσως να ανέδειχνε κάποιες τάσεις ή
προβλέψεις σε αυτή την αναζήτηση, αλλά σίγουρα θα χρειαζόταν να ακολουθήσει
μια ποιοτική έρευνα για την κατανόηση και ερμηνεία τους.

8.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων : ημιδομημένη συνέντευξη
Με σκοπό τη συλλογή των δεδομένων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με το
θέμα της παρούσας έρευνας, ως μέσο επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Η
συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, όπου το ένα
αντλεί πληροφορίες από το άλλο αναφορικά με τις εμπειρίες τους και τα
συναισθήματα τους (Gay, Mills & Airasian, 2012). Η διαφορά της από τα άλλα είδη
συνέντευξης (δομημένη, μη δομημένη) είναι η ύπαρξη ενός οδηγού ανοιχτών
ερωτήσεων, τις οποίες

έχει προετοιμάσει ο ερευνητής και τις απευθύνει στον

συνεντευξιαζόμενο. Ο οδηγός της συνέντευξης ενέχει μια μορφή ευελιξίας, καθώς
είναι εφικτό να μεταβληθεί η σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν οι ερωτήσεις
αλλά επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να ενταχθούν και άλλες κατά τη διάρκεια
αυτής, λόγω της δυναμικότητας και της αλληλεπίδρασης που θα υπάρξει (Robson,
2010). Οι συμμετέχοντες καλούνται να είναι ενεργητικοί, καθώς απαντούν άμεσα
στις ερωτήσεις ,αλλά μπορούν ανά πάσα στιγμή να διακόψουν τη συνέντευξη, εάν
αισθανθούν άβολα. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ένα κλίμα οικειότητας, έτσι
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ώστε ο συμμετέχων να νιώσει άνετα και να αποκριθεί χωρίς φόβο και ενδοιασμούς σε
ότι τίθεται (Robson, 2010). Επιπλέον, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα ερευνητικά
ερωτήματα αλλά και να μη φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ερωτώμενο.
Η ερευνήτρια ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να εξασφαλίσει
την είσοδο της στο ΚΕΘΕΑ με σκοπό την έρευνα, παραπέμποντας τα απαραίτητα
στοιχεία στον τομέα έρευνας του οργανισμού με σκοπό να εγκριθεί η άδεια για την
εκκίνηση της έρευνας. Μόλις εγκρίθηκε η άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας, η
ερευνήτρια προέβη στις απαραίτητες επικοινωνίες με τα θεραπευτικά προγράμματα
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για να προχωρήσει στο στάδιο των
συνεντεύξεων.
Οι οδηγοί συνέντευξης της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκαν από την
ερευνήτρια, βασιζόμενη στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τα ερευνητικά
ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης. Επιπλέον, οι ερωτήσεις διέφεραν για κάθε
ομάδα, ακολουθώντας πάντα τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι θεματικοί άξονες
συνδέονταν άμεσα με τις ανοιχτές ερωτήσεις που τίθενται στους συμμετέχοντες, με
την ελευθερία διερεύνησης και άλλων θεμάτων που μπορεί να προκύψουν, λόγω της
δυναμικότητας της διαδικασίας και της αλληλεπίδρασης των μελών της (Creswell,
2012 · Ζαφειρόπουλος, 2015).
Η διάρκεια των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτές και τους υπευθύνους
εκπαίδευσης

εκτεινόταν

περίπου

στα τριάντα (30)

λεπτά,

ενώ

με

τους

εκπαιδευομένους στα δέκα (10). Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν κατά το διάστημα
Μαΐου- Ιουνίου 2020 δια ζώσης, εξ αποστάσεως μέσω Skype αλλά και τηλεφωνικά,
καθώς η ερευνήτρια έδωσε την επιλογή του τρόπου διεξαγωγής στους συμμετέχοντες
από τη στιγμή που η πανδημία του COVID-19 ήταν εν εξελίξει και ήθελε να
δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους. Όσες πραγματοποιήθηκαν με δια
ζώσης παρουσία, τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα και τις αποστάσεις και
αξιοποίησαν το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων αλλά και των

θεραπευτικών

κοινοτήτων.
Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, και οι τρεις ομάδες ενημερώθηκαν για
τον σκοπό της έρευνας, τη διάρκεια αυτής, όπως και για την τήρηση της ανωνυμίας
τους, την αξιοποίηση των δεδομένων που θα συλλεχθούν μόνο στο πλαίσιο της
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έρευνας αλλά και την εγγύηση πως θα ενημερωθούν από την ερευνήτρια για τα
αποτελέσματα αυτής. Ακολουθήθηκε κατά γράμμα το ερευνητικό πρωτόκολλο και οι
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να σταματήσουν τη συνέντευξη, εάν δεν ένιωθαν
άνετα. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν έπειτα από άδεια των συμμετεχόντων και
κατά τη διάρκεια αυτών η ερευνήτρια κρατούσε κάποιες σημειώσεις. Όλα τα θέματα
προς συζήτηση ορίστηκαν με σαφήνεια και το κλίμα ήταν αρκετά οικείο. Κανείς από
τους συμμετέχοντες δε χρειάστηκε να διακόψει τη συνέντευξη, ούτε να
διαμαρτυρηθεί για τη διαδικασία και η ανατροφοδότηση που λήφθηκε στο τέλος
αυτών ήταν αρκετά θετική.

8.4 Ανάλυση των δεδομένων : Θεματική ανάλυση περιεχομένου
Η παρούσα έρευνα δεν βασίστηκε σε κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ούτε
σκοπός της ήταν να εξαχθούν αποκλειστικά οι πιο σημαντικές πληροφορίες από
αυτές που αντλήθηκαν από τους συμμετέχοντες με σκοπό να επιβεβαιώσουν ή να
απορρίψουν τη βιβλιογραφία. Η αναζήτηση της επαγγελματικής πορείας και
ανάπτυξης των εκπαιδευτών βασίστηκε σε μια επαγωγική μέθοδο, η

οποία

κατηύθυνε ουσιαστικά την ανάλυση, από τη στιγμή που για το θέμα το οποίο
ερευνάται υπάρχουν λίγες πληροφορίες (Γαλάνης, 2018).
Η θεματική ανάλυση περιεχομένου αποτελεί μια τεχνική ανάλυσης, η οποία
αξιοποιείται κυρίως από την ποιοτική έρευνα. Οι Braun και Clarke (2012) την
τοποθετούν στο πλαίσιο της ψυχολογικής έρευνας, η οποία στοχεύει στην αναζήτηση,
την αναγνώριση αλλά και την ταξινόμηση μοτίβων που επαναλαμβάνονται μέσα στα
συλλεχθέντα δεδομένα, με σκοπό την περιγραφή και την ερμηνεία τους πάντα μέσα
στο πλαίσιο των ερευνητικών ερωτημάτων. Η ευελιξία είναι χαρακτηριστικό της
συγκεκριμένης

μεθόδου

ανάλυσης,

είτε

κάποιος

ερευνητής

αξιοποιεί

μια

συγκεκριμένη θεωρία, είτε όχι. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός
κατά την κωδικοποίηση και την αναζήτηση των θεμάτων, και συνιστάται να
πραγματοποιεί αυτή τη διαδικασία χωρίς άγχος για την πιθανότητα λάθους, ειδικά αν
είναι νέος ερευνητής (Τσιώλης, 2018).
Ως προς τη διαδικασία της ανάλυσης, οι Braun και Clarke (2012) προτείνουν
την ακολουθία κάποιων σταδίων για την επίτευξη της ανάλυσης. Τα έξι στάδια αυτά
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αποτελούνται με χρονολογική σειρά από την εξοικείωση με τα δεδομένα της έρευναςεφόσον έχει προηγηθεί η μετεγγραφή τους-, την αρχική κωδικοποίηση τους, την
αναζήτηση των θεμάτων και των υποθεμάτων και την αναθεώρηση τους με σκοπό
την τελειοποίηση τους (Flick, 2017), την ονοματοποίηση των θεμάτων και των
υποθεμάτων και την παραγωγή και συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων.
Αξίζει να αναφερθεί πως η ερευνήτρια προχώρησε στην ανάλυση με γνώμονα τα
ερευνητικά ερωτήματα, γνωρίζοντας μεν την ευελιξία της μεθόδου αλλά και την
προτροπή των Braun και Clarke (2012) να μην αποτελούν μόνο αυτά τη βάση για την
κωδικοποίηση και τα θέματα. Η προσέγγιση του Τσιώλη (2018) διευκόλυνε κατά
πολύ τη διαδικασία ανάλυσης, η οποία είναι ορμώμενη από την προσέγγιση των
παραπάνω ερευνητών με τα αντίστοιχα στάδια ανάλυσης και την προσθήκη της
μετεγγραφής των δεδομένων σε αυτά, χωρίς να απορρίπτει βέβαια οτιδήποτε άλλο
άξιζε να αξιοποιηθεί, πέραν των ερευνητικών ερωτημάτων.
Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των δεδομένων
των συνεντεύξεων και η δημιουργία θεμάτων και υποθεμάτων, όπως θα
παρουσιαστούν στη συνέχεια. Τα θέματα ή οι θεματικές κατηγορίες που
αναδείχθηκαν είναι επτά (7) και συμβαδίζουν με τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως θα
φανεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Αναφορικά

με

την

κωδικοποίηση

των

συμμετεχόντων,

εκείνη

πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία όλων
και να αποφευχθεί η ταυτοποίηση τους από άτομα που εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ και
σε άλλους φορείς ή τους είναι οικείο το περιβάλλον. Έτσι, όλοι οι εκπαιδευτές
κωδικοποιήθηκαν αποκλειστικά με το γράμμα «Ε», δε χωρίστηκαν ως προς το
θεραπευτικό πρόγραμμα στο οποίο εργάζονται και ως προς τη σειρά αριθμήθηκαν με
βάση τη θέση που είχαν κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Για παράδειγμα, ο
συμμετέχων Ε1 ανήκει στο ένα από τα δύο θεραπευτικά προγράμματα και ήταν
εκείνος που συμμετείχε πρώτος στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η ίδια
κωδικοποίηση έγινε και στην ομάδα των εκπαιδευομένων, όπου χαρακτηρίζονται από
τη συντομογραφία «Εκπ» για να ξεχωρίζουν από τους εκπαιδευτές, ενώ σημαντική
είναι και η κωδικοποίηση των υπευθύνων εκπαίδευσης. Για την αποφυγή
αναγνώρισης λόγω φύλου, κωδικοποιήθηκαν με το γράμμα «Υ» και από εδώ και στο
εξής, καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας θα αναφέρονται ως «ο/η Υ1» και «ο/η Υ2»
αντίστοιχα. Η ερευνήτρια εγγυήθηκε για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των
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συμμετεχόντων, καθώς τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στελεχώνονται
από σταθερό προσωπικό εργασίας τα τελευταία χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν
επιθυμείται η αναγνώριση τους.
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Κεφάλαιο 9ο
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

9.1 1η Θεματική Ενότητα : Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Καθώς

οι

υπεύθυνοι

συμπεριλαμβάνονται

εκπαίδευσης

των

θεραπευτικών

προγραμμάτων

στην επιτροπή για την επιλογή εκπαιδευτών με σκοπό τη

στελέχωση του τμήματος εκπαίδευσης, περιέγραψαν τη διαδικασία στην ερευνήτρια
με σκοπό να προσδιοριστούν τα ιδιαίτερα προσόντα, τα οποία θα πρέπει να έχει ένας
υποψήφιος

εκπαιδευτής

για

να

επιλεγεί

για

τη

θέση

εργασίας.

9.1.1 Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού
Αρχικά, και οι δύο υπεύθυνοι εκπαίδευσης, λόγω του γεγονότος πως έχουν να γίνουν
μόνιμες προσλήψεις στον οργανισμό πάνω από δέκα χρόνια και τότε δε
βρισκόντουσαν στη θέση του υπευθύνου, δεν ήταν ποτέ παρόντες σε διαδικασίες
επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού και οι απαντήσεις τους δόθηκαν με βάση όσα
ήξεραν για εκείνη την περίοδο. Ανέφεραν χαρακτηριστικά πως όταν υπήρξε ανάγκη
για τη μόνιμη στελέχωση του εκπαιδευτικού τομέα, σε πρώτο στάδιο όλοι οι
υποψήφιοι εκπαιδευτές κατέθεταν κάποιο φάκελο, ο οποίος περιελάμβανε όλα όσα
απαιτούσε η προκήρυξη για τη κάλυψη της θέσης. Από εκεί και έπειτα, ακολουθούσε
το στάδιο των συνεντεύξεων, όπου καλούνταν όσοι υποψήφιοι πληρούσαν κάποιες
προϋποθέσεις. Χαρακτηριστικά, ο/η Υ2, ο οποίος τυγχάνει να είναι και εκπαιδευτής,
αναφέρει πως οι υποψήφιοι περνούσαν από δύο επιτροπές διαδοχικά, μέχρι να μείνει
αυτός που αξίζει να αναλάβει τη θέση εργασίας.
« Καταρχήν, έχουμε από το 2009 να πάρουμε κάποιον. Η φιλόλογος που
έχουμε είναι η τελευταία που ήρθε στο πρόγραμμα. Δεν έχει προσληφθεί
κανένας άλλος. Οπότε η επιλογή των ανθρώπων έγινε σε φάση που εγώ δεν
ήμουν εδώ, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ποια είναι η διαδικασία.» (Υ1)
«Έστελνες το βιογραφικό, επιλέγανε κάποιους ανθρώπους που κάλυπταν τα
ελάχιστα που ζητούσε η προκήρυξη, μετά περνούσαν από μια πρώτη
συνέντευξη από όπου μένανε πολύ λίγοι και μετά περνούσαν από δεύτερη
επιτροπή, ανώτερο κλιμάκιο του ΚΕΘΕΑ και κατέληγαν σε αυτόν τον
έναν.» (Υ2)
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Σήμερα, μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας προσλήψεων εκπαιδευτών,
και οι δύο υπεύθυνοι εκπαίδευσης αναφέρουν πως με αφορμή την αλλαγή που έχει
γίνει στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ αλλά και των επικείμενων προσλήψεων εκπαιδευτών,
οι οποίοι που θα υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας, δε γνωρίζουν
ακόμα τον τρόπο διεξαγωγής τους και δεν μπορούν να πουν με σιγουριά πως θα
ακολουθηθεί ο ίδιος τρόπος που ακολουθούνταν μέχρι πριν δέκα χρόνια. Στηρίζουν
το προσοντολόγιο αλλά εικάζουν πως θα υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις.

9.1.2 Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού
Ακολούθως, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης, ως βασικά στελέχη των επιτροπών
αξιολόγησης των υποψηφίων, ρωτήθηκαν ποια είναι εκείνα τα προσόντα που θα
πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για να είναι ικανός να αναλάβει τη θέση του
εκπαιδευτή απεξαρτημένων ατόμων. Οι απαντήσεις που έδωσαν και οι δύο δεν
περιορίστηκαν μόνο στην απόκτηση τίτλων και εξειδικεύσεων σχετικών με το
αντικείμενο

και

την

ομάδα

εκπαιδευομένων,

αλλά

ανέδειξαν

ορισμένα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους και κάποιες κοινωνικές δεξιότητες που θα
πρέπει να έχουν αναπτύξει.
Ως προς την απόκτηση τίτλων, και οι δύο υπεύθυνοι εκπαίδευσης φαίνεται
να μην στέκονται σε μεγάλο βαθμό στον αριθμό των πτυχίων και των εξειδικεύσεων.
Θεωρούν απαραίτητη τη στοιχειώδη κατοχή των απαιτούμενων για τη θέση τίτλων,
αλλά δε θεωρούν αποκλειστικά πως για την ανάληψη αυτής της θέσης αυτοί
διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο.
«Στο ΚΕΘΕΑ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συνέντευξη και η επαφή. Να είναι
φυσικά καταρτισμένος (ο εκπαιδευτής), αν και τότε δεν είχε τόσο μεγάλη
σημασία εάν είχε εμπειρία με εξαρτημένους. Το προφίλ του όμως και η
προϋπηρεσία θα πρέπει να ταιριάζει με το δικό μας τρόπο εργασίας.» (Υ1)

Ειδικότερα, ο/η Υ2 αναφέρει πως κατά το διάστημα των προσλήψεων τα
προηγούμενα χρόνια, όπου το στήσιμο των Εναλλακτικών Σχολείων βρισκόταν σε
πιλοτικό στάδιο, η Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα σε μεγάλο
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βαθμό, και ως εκ τούτου οι απαιτούμενοι τίτλοι σχετίζονταν καθαρά με το
αντικείμενο και όχι τόσο με την εκπαίδευση ενηλίκων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων. Στην πορεία, με την ανάπτυξη του κλάδου και την καλύτερη οργάνωση της
εκπαίδευσης αυτής της ομάδας, κατάφεραν οι εκπαιδευτές να αποκτήσουν γνώσεις
και να εκπαιδευτούν κατάλληλα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της.
«Όταν φτιάχτηκαν τα σχολεία του ΚΕΘΕΑ [..] η εκπαίδευση
ενηλίκων ήταν ανύπαρκτη. Ξεκίνησε σχεδόν παράλληλα με το
σχολείο, που σημαίνει πως εμείς ψάχναμε στα τυφλά για το πώς
θα λειτουργήσουμε. Παράλληλα στηνόταν ο χώρος αυτός. [..]
Οπότε υποθέτω φτιάχτηκε ένα πειραματικό πλαίσιο για τους
εκπαιδευτές και στήθηκε πάνω στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, οι
οποίες τότε ήταν εισαγόμενες και δεν υπήρχε μεγάλη εμπειρία. Η
μόνη που είχαμε ήταν τα ΣΔΕ.» (Υ2)

Εκτός από τα τυπικά προσόντα για τη θέση,

κατά τη διάρκεια της

συνέντευξης των υποψηφίων διερευνώνται παράλληλα και τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας τους. Υπήρξε ομοφωνία αναφορικά με την ευελιξία την
προσαρμογή των εκπαιδευτών τόσο στο περιβάλλον όσο και στις συγκεκριμένες
συνθήκες μάθησης, οι οποίες συγκλίνουν σε έναν άνθρωπο ανοιχτό και εύκαμπτο, με
ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, ο/η Υ1 αναφέρει ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό
ενός εκπαιδευτή είναι η ευελιξία μαζί με την υπευθυνότητα. Ακολουθεί το να είναι
οριοθετημένος, να αποτελεί «πρότυπο» για τους εκπαιδευόμενους και να λειτουργεί
όπου χρειάζεται συμβουλευτικά, χωρίς να αναλαμβάνει καθαρά θεραπευτικό ρόλο.
«Πολλές φορές έρχονται στη τάξη θεραπευτικά ζητήματα και χρειάζεται ο
εκπαιδευτικός και να μην είναι αποστασιοποιημένος αλλά και να μην
πάρει το ρόλο του θεραπευτή. Θα τον υποστηρίξεις, θα πεις τη γνώμη σου,
θα του πεις να το μεταφέρει στην ομάδα, θα γίνεις σύμβουλος» (Υ1)

Συμπληρωματικά, ο/η Υ2 παραθέτει ως κυρίαρχα στοιχεία την εμπιστοσύνη,
το σεβασμό προς τους εκπαιδευόμενους, την απουσία κρίσης για τις επιλογές τους,
την παραδοχή των λαθών και της άγνοιας αλλά και την παροχή χώρου μαζί με την
απουσία της απολυτότητας. Επιπλέον, η αποδοχή της διαφορετικότητας αποτελεί
κομβικό σημείο για τη θέση αυτή.
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«Να εκπέμπεις εμπιστοσύνη, να σέβεσαι το μαθητή και να μην τον κρίνεις
για αυτό που τον έφερε εδώ. [..] Να παραδέχεσαι τα λάθη σου, [..] να
δίνεις χώρο και να μην είσαι δογματικός.» (Υ2)

Τέλος, οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος
στην τελική επιλογή των εκπαιδευτών, με τους υπευθύνους να υποστηρίζουν πως τις
περισσότερες φορές αναδεικνύουν περισσότερα στοιχεία για την εικόνα τους από
τους τίτλους. Η διαχείριση ομάδων και το αίσθημα της ομαδικότητας φαίνεται να είναι
πρωτεύοντα. Ειδικότερα, ο/η Υ1 αναφέρει πως οι κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα αυξημένες, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και την ομαδικότητα
τόσο με τους συναδέλφους, όσο και με τους εκπαιδευόμενους. Αντίστοιχα, ο/η Υ2
δίνει έμφαση στο επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και τη σωστή διαχείριση
καταστάσεων κρίσης.

9.2 2η Θεματική Ενότητα : Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτών
Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα
ρωτήθηκαν για το εάν οι εκπαιδευτές που εργάζονται με πρώην χρήστες ψυχοτρόπων
ουσιών διαφέρουν από έναν εκπαιδευτικό που εργάζεται με τυπικές ομάδες
εκπαιδευομένων. Οι έξι από τους επτά εκπαιδευτές δήλωσαν με βεβαιότητα πως
αναμφισβήτητα υπάρχουν διαφορές, καθώς είναι διαφορετικό να απευθύνεσαι σε
πρώην χρήστες ουσιών και πολύ διαφορετικό σε ένα απλό κοινό εκπαιδευομένων.
Αξίζει να αναφερθεί πως ένας από τους συμμετέχοντες (Ε1) θεωρεί όλων των ειδών
τους εκπαιδευτικούς ικανούς να ανταποκριθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
καθώς είναι «αντίστροφος» ρατσισμός το να διακρίνονται οι πρώην χρήστες ουσιών
ως προς την εκπαίδευση που δέχονται.
«Δηλαδή το ότι ένας άνθρωπος είναι χρήστης ή πρώην χρήστης
ψυχοτρόπων ουσιών δεν τον κάνει και πολύ διαφορετικό από έναν μαθητή
της τυπικής εκπαίδευσης. [..] Οπότε το ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ούτως ή
άλλως αποδεδειγμένα ευάλωτη κοινωνική ομάδα δε σημαίνει ντε και καλά
ότι θέλουν διαφορετική μεταχείριση από τον εκπαιδευτικό.» (Ε1)
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Η ίδια ερώτηση έγινε και στο σύνολο των εκπαιδευομένων. Δύο
εκπαιδευόμενοι (Εκπ 1, Εκπ 2), βασισμένοι σε όσα έχουν ζήσει στη σχολική τους
ηλικία, δήλωσαν πως οι εκπαιδευτές του Εναλλακτικού Σχολείου έχουν μεγάλες
διαφορές από τους εκπαιδευτικούς που απευθύνονται σε άλλα κοινά εκπαιδευομένων,
δίνοντας έμφαση στη συμπεριφορά τους, η οποία συνδυάζεται με το γεγονός ότι
βρίσκονται μέσα σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα όπου οι εκπαιδευόμενοι χρήζουν
ειδικής μεταχείρισης. Αντίθετα, οι υπόλοιποι δυο εκπαιδευόμενοι δήλωσαν με έντονο
τρόπο πως δεν υπάρχουν διαφορές από τη στιγμή που και αυτοί είναι απλοί
εκπαιδευόμενοι με τις δυσκολίες τους, όπως όλοι οι εκπαιδευόμενοι που συναντούν
οι εκπαιδευτικοί.
«[..] Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και από την κοινότητα που το
βλέπω δηλαδή. Κανονικοί άνθρωποι, με τις δυσκολίες μας.
Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι με τα χρόνια, εάν το
θέλεις, το κάνεις δικό σου. Μπαίνει σε ένα χώρο, συναντάς
κάποια πράγματα, και αν το θέλεις, συνεχίζεις.» (Εκπ 3).
«Όχι, δεν υπάρχουν (διαφορές). Δε χρειάζεται να ξέρεις κάτι παραπάνω
[..] γιατί οκέυ, εγώ μπορεί να είχα μια εξάρτηση κάπου, ο άλλος μπορεί να
είχε κάτι άλλο. Εκεί είναι η σχέση που θα δημιουργήσεις, δε χρειάζεται
κάτι άλλο.» (Εκπ 4)

Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να συνοψιστούν και από τα δύο
συναλλασσόμενα μέρη της εκπαίδευσης τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή που
εργάζεται με πρώην χρήστες ουσιών. Από τις απαντήσεις προέκυψαν τρεις
κατηγορίες ως προς αυτά και με αυτόν τον τρόπο θα κατηγοριοποιηθούν ως προς τις
γνώσεις, τα στοιχεία της προσωπικότητας τους και τις κοινωνικές δεξιότητες.

9.2.1 Γνώσεις
Θεωρείται δεδομένο από όλους τους εκπαιδευτές πως θα πρέπει να υπάρχει γνώση
του αντικειμένου τους ανάλογα με την ειδικότητα, χωρίς όμως να απαιτείται η ύψιστη
εξειδίκευση πάνω σε αυτό, όπως ένα διδακτορικό, καθώς δεν είναι σημαντικό ποιος
ξέρει πιο πολλά σε αυτή την περίπτωση για το αντικείμενο του, αλλά απαιτούνται
άλλες δεξιότητες.

79

«Ένας άνθρωπος ανοιχτός και δραστήριος με ενδιαφέροντα [..] έχει
πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσει αυτούς τους μαθητές από έναν
διδάκτορα πανεπιστημίου που μπορεί να είναι εξαιρετικός στο
αντικείμενο του. Ίσως η εξειδίκευση του εδώ δεν είναι χρήσιμη.» (Ε7)

Παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτές θεωρούν απαραίτητη τη γνώση των
διαστάσεων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (τέσσερις από τους επτά) αλλά και των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (δύο από τους επτά). Επιπλέον, ένας συμμετέχων (Ε3)
δήλωσε πως θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες για το προφίλ της ομάδας των
πρώην χρηστών ουσιών, για τις ψυχοτρόπες ουσίες και τις κατηγορίες τους αλλά
παράλληλα και για το τι μπορεί να προκαλέσει η κάθε ουσία.
Αντίστοιχα, από τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι υποστηρίζουν πως δε
χρειάζεται να οι εκπαιδευτές να γνωρίζουν κάτι παραπάνω για να αναλάβουν τη
διδασκαλία τους, ένας μόνο (Εκπ 1) δήλωσε πως το μοναδικό που θα πρέπει να
ξέρουν είναι το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται.
«[..] να γνωρίζει κάποια πράγματα για το πλαίσιο, όχι αυτά που έχω
κάνει.» (Εκπ 1)

9.2.2 Στάσεις
Οι εκπαιδευτές παρέθεσαν αναλυτικά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να απαρτίζουν
έναν εκπαιδευτή πρώην χρηστών ουσιών. Τα στοιχεία παρατίθενται, ξεκινώντας από
όσα αναφέρθηκαν από τους περισσότερους.
Σχηματίστηκε

λοιπόν

μια

εικόνα

ενός

ανοιχτού

ανθρώπου,

χωρίς

προκαταλήψεις και στερεότυπα για την ομάδα στην οποία απευθύνεται με παράλληλη
αποδοχή της διαφορετικότητας της.
«Θα πρέπει να κινηθείς εκτός προκαταλήψεων. Κουβαλάνε ένα
βαρύ φορτίο που κάποιος θα πρέπει να το καταλάβει, να το
εκλογικεύσει, να το αποδεχτεί και να το διαχειριστεί
γενικότερα.» (Ε3)
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«Να μην έχει προβλήματα με τις ευάλωτες ομάδες και τη
διαφορετικότητα, να μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις..» (Ε7)
Η ανάπτυξη κινήτρων και η στάση του διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο,
καθώς ο εκπαιδευτής καλείται να λειτουργήσει ως βοηθός και σύμβουλος,
εμπνέοντας εμπιστοσύνη αλλά και σεβασμό. Τρείς εκπαιδευτές (Ε3, Ε5, Ε7) δήλωσαν
πως θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε αλλαγές και διαλλακτικός, για να μπορέσει να
προσαρμοστεί στο περιβάλλον αλλά και να αναπτύξει σχέσεις με τους
εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, χαρακτηριστικά όπως η υπευθυνότητα, η θέση ορίων, η
υπομονή, η παρατηρητικότητα, ο προβληματισμός αλλά και η απουσία κρίσης
συμβάλλουν στη ανάπτυξη και διατήρηση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού
εκπαιδευτικού πλαισίου για τους πρώην χρήστες ουσιών κατά τη διάρκεια της
επανένταξης τους.
Από την άλλη μεριά, και οι τέσσερις εκπαιδευόμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο
βοηθητικό, ενθαρρυντικό αλλά και υποστηρικτικό ρόλο του εκπαιδευτή. Ειδικά για
τους δύο τελευταίους, αναφέρουν χαρακτηριστικά πως όσοι διδάσκουν στο
Εναλλακτικό Σχολείο πιστεύουν περισσότερο στους ίδιους παρά οι ίδιοι στον εαυτό
τους. Στη συνέχεια, ακολουθούν χαρακτηριστικά που δήλωσαν κατά μόνας, όπως η
επιείκεια, η τυπικότητα, ο αυθορμητισμός, η σωστή και αληθινή ανατροφοδότηση
(Εκπ 1). Συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευόμενος (Εκπ 1) δήλωσε πως δεν είναι μόνο η
εκπαίδευση στις αρμοδιότητες τους, αλλά και η διαμόρφωση των χαρακτήρων τους,
οι αρχές που θα τους μεταδώσουν, το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν αλλά και το
«πρότυπο που θα πρέπει να αποτελέσουν. Πρέπει να τους δίνουν το κατάλληλο χώρο
και χρόνο αλλά παράλληλα να ακολουθούν τις ανάγκες τους (Εκπ 3), τόσο
εκπαιδευτικά όσο και παιδευτικά.
«Δε ξέρω ποια είναι αυτά τα στοιχεία [..] αλλά πρέπει να είναι θετικά.
Μπορεί να είναι η προσοχή, το ενδιαφέρον, το νοιάξιμο, οι αρχές που θα
μου δώσει, αυτές που έχει ο ίδιος. Σωστός, τυπικός, όλο αυτό. Να είναι
πρότυπο.» (Εκπ 1)
«Αυτό που μου άρεσε και μου έδωσε λόγους να συνεχίσω σε αυτή τη
δύσκολη κατάσταση ήταν ότι οι καθηγητές προσάρμοζαν το πρόγραμμα
τους , γιατί εγώ δουλεύω το βράδυ σε φούρνο. Δηλαδή μόνο αυτό να
σκεφτείς.» (Εκπ 3)
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9.2.3 Κοινωνικές δεξιότητες
Οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να συμπληρώνουν τόσο το γνωστικό επίπεδο των
εκπαιδευτών όσο και τα χαρακτηριστικά τις προσωπικότητας τους. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης τις θεωρούν απαραίτητες για έναν εκπαιδευτή.
Οι εκπαιδευτές δεν αναφέρθηκαν στο σύνολο τους σε αυτές, με τρεις από αυτούς να
αναδεικνύουν δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση όσων παραθέτουν οι
εκπαιδευόμενοι (Ε4) και η διάθεση για πειραματισμό (Ε5). Ένας εκπαιδευτής (Ε7)
δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές, θεωρώντας την ευελιξία και τον εγκλιματισμό στο
περιβάλλον πρωταρχικά για την ένταξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕΘΕΑ,
και παράλληλα με αυτά τη σωστή επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους και τους
συναδέλφους αλλά και την ικανότητα σωστής διαχείρισης ομάδων και καταστάσεων
που προκύπτουν.
« Είμαι πιο ανοιχτός στο να ακούω. Γιατί και παλιά άκουγα, αλλά άκουγα
αλλιώς. Τώρα πραγματικά κάθομαι και το συζητάω αυτό το θέμα και
προσπαθώ να βρω λύσεις.» (Ε4)
«[..] Να είναι ανοιχτός να στο να δοκιμάζει καινούριες τεχνικές.» (Ε5)
«Ευελιξία και προσαρμογή. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και
πέρα από το αντικείμενο σου αρκεί να σε ενδιαφέρουν [..] Να
διαχειρίζεσαι ομάδες [..] και καταστάσεις κρίσης. » (Ε7)

Οι εκπαιδευόμενοι δίνουν τη δική τους διάσταση σχετικά με τις κοινωνικές
δεξιότητες που θεωρούν πως πρέπει να είναι αναπτυγμένες στους εκπαιδευτές,
σημειώνοντας την ικανότητα διαμόρφωσης φιλικού κλίματος (Εκπ 1, Εκπ 2), το
ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και την ενσυναίσθηση (Εκπ 1), τις επικοινωνιακές
ικανότητες (Εκπ 2) και την ικανότητα παρακίνησης (Εκπ 4).
«Το πραγματικό ενδιαφέρον και νοιάξιμο.. [..] να ξέρει πού δυσκολεύεται
(ο εκπαιδευόμενος), τι νιώθει..» (Εκπ 1)
«Όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν επικοινωνία με εμάς. [..] Το κλίμα να είναι
φιλικό, να λέμε και κάτι παραπάνω». (Εκπ 2)
«Θα πρέπει να σου δώσουν κίνητρα έτσι ώστε να πεις ότι εγώ θέλω να
μάθω.» (Εκπ 4)
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9.3 3η Θεματική Ενότητα :

Σύνδεση δυσκολιών στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου με
ελλείψεις των εκπαιδευτών σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων
Οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να ανακαλέσουν μέσα στο διάστημα που εργάζονται στο
τμήμα εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ εάν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την εκτέλεση
του εκπαιδευτικού τους έργου και πού αυτές οφείλονταν. Έπειτα από μια παράθεση
των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, προσπάθησαν να βρουν την αιτία τους, όπου
διαπιστώθηκε ότι τις περισσότερες φορές πήγαζαν από τους ίδιους.
Όλοι οι εκπαιδευτές δήλωσαν πως δυσκολεύτηκαν, ειδικά τα πρώτα χρόνια
της εργασίας τους με αυτή την ομάδα εκπαιδευομένων. Από τις απαντήσεις που
δόθηκαν, διαπιστώθηκε πως οι δυσκολίες αυτές συνδέονταν με προσωπικές ελλείψεις
σε γνωστικό επίπεδο, σε επίπεδο δεξιοτήτων αλλά και στάσεων και με αυτόν τον
τρόπο θα παρουσιαστούν.
Αναφορικά με τις ελλείψεις σε γνωστικό επίπεδο, δύο εκπαιδευτές
(Ε5, Ε7) ανέφεραν τη δική τους γνωστική ανεπάρκεια ως αιτία των δυσκολιών που
αντιμετώπισαν. Η άγνοια σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και εξαρτήσεων κυριαρχούσε, με αποτέλεσμα να δημιουργεί κωλύματα στη
συνεργασία και την επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους.
«Νομίζω έχουν να κάνουν καθαρά (οι δυσκολίες) με τη δική μου
ανεπάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων.» (Ε5)
«Οι δικές μας παραδοχές και τα κωλύματα βγαίνουν στο τραπέζι από την
αρχή. Μαθαίνουμε τι σημαίνει χρήση, τι κατάχρηση, τρυπάω το σώμα
μου..» (Ε7)

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, όλοι οι εκπαιδευτές υποστήριξαν πως τα κωλύματα
που συναντούσαν συνδέονταν άμεσα με δεξιότητες που δεν είχαν καλλιεργήσει
ακόμη με τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων. Τρεις εκπαιδευτές (Ε5, Ε6, Ε7)
παραδέχτηκαν την ανεπάρκεια τους στην αντιμετώπιση και διαχείριση καταστάσεων,
τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όπως η διακοπή φοίτησης ενός εκπαιδευομένου, ένας
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θάνατος από υποτροπή ή κάτι που ειπώθηκε όσο και σε ομαδικό, όπως για
παράδειγμα περιστατικά που συνέβησαν σε συνθήκες μάθησης.
«Εγώ τα πρώτα χρόνια, όταν κάποιος διέκοπτε, καθόμουν και σκεφτόμουν
με απίστευτες τύψεις εάν είπα κάτι λάθος στο μάθημα. Αισθανόμουν το
βάρος. Τώρα καταλαβαίνω πως το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι πολύ.. όχι
λίγο απλά υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία δουλεύει ένας άνθρωπος
εκεί μέσα.» (Ε5)
«Ο τρόπος που θα σε κοιτάξει κάποιος ή κάτι που θα σου πει, μπορεί να το
φέρεις μέσα σου καιρό, να νιώσεις ανεπαρκής.» (Ε6)
«(Ένας εκπαιδευτής) μπορεί να εμπιστευτεί με λάθος τρόπο, να δώσει
χώρο σε ένα μέλος που δε θα ‘πρεπε, να υποσχεθεί, να μοιραστεί μυστικά,
να προσπαθήσουν να δουν πόσο έτοιμος είναι και να τον τσεκάρουν.
Γίνεται πολύ συχνά αυτό. [..] Τα μέλη είναι σε ένα πλαίσιο που το
χειρίζονται, το διαχειρίζονται, το αποδέχονται και το χρησιμοποιούν
πονηρά ενίοτε αλλά εμείς πέφτουμε σε όλες τις παγίδες και κάνουμε λάθη.»
(Ε7)

Οι υπόλοιποι τρεις εκπαιδευτές (Ε1, Ε2, Ε4) υποστήριξαν πως αντιμετώπισαν
δυσκολίες κατά το πρώτο διάστημα της εργασίας τους στην οριοθέτηση της
συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων (Ε1), σε ζητήματα ανάπτυξης εμπιστοσύνης (Ε2)
αλλά και επικοινωνίας (Ε4).
« Κάποιες φορές παρεξηγούν ή παρερμηνεύουν τη σχέση που μπορεί να
έχει ένας εκπαιδευόμενος με τον εκπαιδευτή του. [..] Κατά διαστήματα
έχουν υπάρξει περιστατικά. Δε σου λέω ότι είναι καθημερινό φαινόμενο.
Σπάνια μεν αλλά έχουν υπάρξει. [..] Όταν πρωτοξεκίνησα, εγώ θα ήθελα
να είχα μια επιμόρφωση σχετικά με το πώς θέτουμε όρια και πόσο
αυστηροί μπορεί να είμαστε σε αυτό. » (Ε1)
«Εμένα το πρόβλημα μου, αυτό που λέω πρώτο σε κάθε τάξη, όταν μπαίνω
μέσα, είναι το πώς να τους κάνω να με εμπιστευτούν στο εκπαιδευτικό
κομμάτι, γιατί δεν είμαι θεραπευτικό προσωπικό.» (Ε2)
« Είχαμε προβλήματα επικοινωνίας, υπήρχε μια αποξένωση των παιδιών
από τους εκπαιδευτικούς.» (Ε4)

Οι ελλείψεις σε επίπεδο στάσεων αναδείχθηκαν από έναν εκπαιδευτή (Ε7) ως
αιτίες για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε , ο οποίος μίλησε για λάθος εδραιωμένες
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παραδοχές λόγω προηγούμενων πλαισίων εργασίας που πρέπει να εξορθολογιστούν
και να διαμορφωθούν εκ νέου, τόσο για την ομάδα εκπαιδευομένων όσο και για την
εκπαίδευση και τη διδασκαλία τους.

9.4 4η Θεματική Ενότητα : Υποστήριξη
Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης, ως ιθύνοντες του αντίστοιχου τμήματος και υπεύθυνοι για
την εύρυθμη λειτουργία του, παρέθεσαν τους τρόπους υποστήριξης των εκπαιδευτών
το διάστημα που διαρκεί το διδακτικό τους έργο. Κατά την επεξεργασία των
απαντήσεων τους, προέκυψαν κοινές μορφές υποστήριξης και από τους δύο τομείς
εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές αλλά και μικρές διαφοροποιήσεις αναφορικά με
την αντίληψη για τη μορφή που θα πρέπει να έχει η παρεχόμενη υποστήριξη.
Η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση που προκύπτει ανάλογα με τις
ανάγκες τους εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
μορφές υποστήριξης, παρόλο που ένας από τους δύο υπεύθυνους εκπαίδευσης (Υ1)
δεν είναι ικανοποιημένος από τη παροχή και τη συχνότητα. Η δυσκολία με τις
επιμορφώσεις και τις εκπαιδεύσεις έγκειται στο γεγονός της έλλειψης χρόνου, καθώς
οι περισσότεροι εκπαιδευτές εργάζονται παράλληλα και αδυνατούν να τις
παρακολουθούν συστηματικά, όταν αυτές προσφέρονται. Αυτό είναι κάτι που
υποστηρίζεται και από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, όπως θα αναφερθεί παρακάτω.
« Οι επιμορφωτές γενικά το προσπαθούν. Το θέλουν, αλλά δεν
ενθαρρύνονται πάντα. [..] Η επιμόρφωση χρειάζεται συνεχώς. [..]
Δεν είμαι ικανοποιημένη, αλλά ακόμα και αν οργανωθεί κάτι, είναι
δύσκολο και οι ίδιοι (οι εκπαιδευτές) να συντονιστούν για να το
παρακολουθήσουν. Υπάρχουν δυσκολίες.» (Υ1)
« Οι εκπαιδευτικοί, ό,τι εκπαίδευση και επιμόρφωση υπάρχει, μπορούν να
τη διεκδικήσουν και να πάνε. Το μόνο που τους δυσκολεύει είναι ο χρόνος,
γιατί έχουν και δεύτερες δουλειές για βιοπορισμό, συνήθως σε
φροντιστήρια.» (Υ2)

Οι ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με μέλη του θεραπευτικού και
εκπαιδευτικού προσωπικού έπονται των εκπαιδεύσεων ως μορφές υποστήριξης κατά
τη διάρκεια της εργασίας των εκπαιδευτών τόσο στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, όσο και στο
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ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Αναφέρθηκαν οι ατομικές συναντήσεις των εκπαιδευτών με τους
υπευθύνους εκπαίδευσης αλλά και με τον σύμβουλο εκπαίδευσης αντίστοιχα, όπως
και με μέλη του θεραπευτικού προσωπικού. Στις ομαδικές συναντήσεις υπάρχουν
συγκεντρώσεις του συμβουλίου των καθηγητών, της κάθε ειδικότητας αλλά και του
συμβουλίου των καθηγητών με το θεραπευτικό προσωπικό προς συζήτηση διάφορων
θεμάτων που προκύπτουν.
« Επίσης, ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις. Π.χ. οι καλλιτέχνες θα έχουν
μια φορά το μήνα όλοι μαζί, ατομικά με μένα, με το θεραπευτικό
προσωπικό μια φορά το μήνα..» (Υ1)
« Γίνεται μια φορά την εβδομάδα συμβούλιο των καθηγητών. Συζητάμε
όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα και διάφορα θέματα που
προκύπτουν με μαθητές, συμπεριφορές, δυσκολίες ή για να σχεδιάσουμε ή
προγραμματίσουμε ή να αξιολογήσουμε δράσεις. Επίσης, ατομικές
συναντήσεις εκπαιδευτικών με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, όπου μπορούν
να συζητηθούν και προσωπικά θέματα. Ο σύμβουλος εκπαίδευσης είναι
εδώ για να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με τα μέλη.» (Υ2)

Οι δύο παραπάνω μορφές υποστήριξης αναφέρθηκαν και από τους δύο
υπευθύνους εκπαίδευσης. Παρακάτω ακολουθούν πρόσθετοι τρόποι υποστήριξης,
σύμφωνα με την αντίληψη του κάθε υπευθύνου εκπαίδευσης για αυτή.
Ο/Η Υ1 δε θεωρεί ως υποστήριξη μόνο τις επιμορφώσεις και τις ατομικές ή
ομαδικές συναντήσεις. Αναφέρει τη παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού ως έναν
τρόπο υποστήριξης των εκπαιδευτών, καθώς συμβάλλει στην όσο το δυνατόν
καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας τους, αξιοποιώντας μέσα όπως οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και οι προτζέκτορες. Επιπλέον, η ελευθερία στον τρόπο διδασκαλίας, η
ενθάρρυνση για περαιτέρω εκπαίδευση, αλλά και η διαθεσιμότητα του υπευθύνου
εκπαίδευσης

ανά

πάσα

στιγμή

για

οτιδήποτε

προκύψει

εντάσσονται

ως

υποστηρικτικοί παράγοντες για τους εκπαιδευτές, όπως και η τακτική ενημέρωση
για τις εξελίξεις σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα του ίδιου αλλά και
διαφορετικού φορέα. Η στήριξη και βοήθεια στη στοχοθεσία των εκπαιδευτών
για το αντικείμενο διδασκαλίας τόσο από το τμήμα εκπαίδευσης, όσο και από τη
διοίκηση του οργανισμού προστίθεται ως μια μορφή υποστήριξης από τον/την Υ1.
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Αυτό που αναφέρει ο/η Υ1 ως παράγοντα που θα μπορούσε κάλλιστα να
υποστηρίξει του εκπαιδευτές στο έργο τους, προλαμβάνοντας μορφές εξάντλησης και
άνοιας, αλλά στη παρούσα φάση δεν πραγματοποιείται λόγω συνθηκών είναι η
αλλαγή περιβάλλοντος εργασίας και αρμοδιοτήτων ανά διαστήματα.
«Επίσης, για μένα υποστήριξη είναι να μπορεί κανείς να αλλάζει ομάδα,
χώρο και εργασία για την ανανέωση. Να μην βαριούνται (οι εκπαιδευτές),
να μη νιώθουν ότι δεν έχουν να δώσουν τίποτε άλλο και να προλαβαίνουμε
και το burnout. Π.χ. τώρα οι καθηγητές πηγαίνουν στο (όνομα περιοχής)
είναι πολύ ευχαριστημένοι που αλλάζουν περιβάλλον. Χρειάζεται να
ξανατσιτώσεις και να κάνεις καινούριο σχέδιο γιατί οι μαθητές σου είναι
διαφορετικοί.» (Υ1)

Τέλος, ο/η Υ2 προσθέτει την εποπτεία ως άλλη μορφή υποστήριξης των
εκπαιδευτών, που υφίσταται για όποιον την επιλέξει ή την χρειάζεται.
«Και φυσικά, υπάρχει πάντα ο προϊστάμενος σου που έχει την εποπτεία
σου. Εποπτεύει η δουλειά σου και σου λέει πράγματα για αυτή. Σε
διορθώνει, σε βοηθά να ξεπερνάς τα λάθη σου. Ή τη ζητάς ή στη δίνει ο
ίδιος.» (Υ2)

Μετά την αποσαφήνιση της υποστήριξης και του τρόπου με τον οποίο
προσφέρεται από το ΚΕΘΕΑ, οι εκπαιδευτές εξέφρασαν τη γνώμη τους για κάποιους
από τους παραπάνω τρόπους, με κάποιους να αναφέρουν ποιου είδους υποστήριξη
τους βοήθησε ή τους βοηθά περισσότερο.
Και οι επτά εκπαιδευτές που ρωτήθηκαν θεωρούν απαραίτητες τις
εκπαιδεύσεις και τις επιμορφώσεις, αλλά ως επί το πλείστον δηλώνουν πως δεν τις
δέχονται συχνά ως εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς η έμφαση δίνεται στο
θεραπευτικό, και όσες αφορούν τους ίδιους, συνήθως πραγματοποιούνται με δικό
τους αίτημα (σε επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία για τις
εκπαιδεύσεις και τις επιμορφώσεις). Επιπλέον, η αδυναμία τους να παρακολουθούν
τις προσφερόμενες λόγω χρόνου δυσχεραίνει την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Τρεις εκπαιδευτές (Ε3, Ε4, Ε6) δήλωσαν πως ενδεχομένως μπορεί να μην
παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς πέρα από το χρόνο, μπορεί να
μην τους ενδιαφέρει η θεματική.
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« Είχαν γίνει κάνα δύο για την τέχνη στη θεραπεία, τα οποία θα ήταν πολύ
βοηθητικά, αλλά κάποια δε μπόρεσα να τα παρακολουθήσω λόγω φόρτου
εργασίας, γιατί είναι η δεύτερη δουλειά που κάνουμε εκεί, δεν είναι η κύρια
απασχόληση. Οπότε έχουμε και θέμα με το χρόνο για τις επιμορφώσεις.»
(Ε3)
«Δε νομίζω να υπάρχει κάποιος που δε θα το θεωρούσε αναγκαίο (να
γίνονται επιμορφώσεις). Το αν το θεωρώ αναγκαίο βέβαια με το αν θα το
παρακολουθούσα δεν είναι η ίδια απάντηση. Θα πρέπει να το αξιολογήσω
πρώτα.» (Ε6)

Σχετικά με τις ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, από τους τρεις
εκπαιδευτές, ένας (Ε7) κάνει μια απλή αναφορά της ύπαρξης αυτής της μορφής και
άλλος ένας (Ε1) αναφέρει πως σε συναντήσεις που υπήρξαν στο παρελθόν, δεν είχαν
όλοι οι προϊστάμενοι τη διάθεση να βοηθήσουν. Από την άλλη, ένας ακόμα
εκπαιδευτής (Ε6) δήλωσε πως η εβδομαδιαία συνάντηση με το σύλλογο των
καθηγητών σε συνδυασμό με κάποιες ατομικές δράσεις και ενασχολήσεις σε επίπεδο
επαγγελματικής ανάπτυξης διαφοροποιεί αυτούς τους εκπαιδευτές ως προς τις
δεξιότητες που έχουν αναπτύξει σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς τυπικών ομάδων.
Η εποπτεία ως υποστηρικτική μορφή αναφέρθηκε από δύο εκπαιδευτές
(Ε5, Ε7). Αξίζει να σημειωθεί πως ένας συμμετέχων (Ε5) δήλωσε πως η εποπτεία
είναι μεν σημαντική, αλλά μια άλλη υποστηρικτική ομάδα, εκείνη των συναδέλφων
σε άτυπο καθεστώς, καθίσταται πολύ πιο σημαντική από τη πρώτη.
« Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης κάνει εποπτεία. Συζητάμε, λύνουμε
οποιοδήποτε θέμα προκύψει, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι η ομάδα
συναδέλφων.» (Ε5)

Καταλήγοντας, η συζήτηση και η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους
εκπαιδευτές, ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας σε μη οργανωμένο καθεστώς δεν
αναφέρθηκε από τους υπευθύνους εκπαίδευσης, αλλά οι απαντήσεις των εκπαιδευτών
έκριναν τη μορφή αυτή ως τη πιο σημαντική και βοηθητική στο πλαίσιο της
υποστήριξης τους, η οποία ξεφεύγει από το θεσμό του οργανισμού. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των εκπαιδευτών (οι έξι από τους επτά) τοποθέτησε την ομάδα συναδέλφων
ως εκείνη τη σταθερά, η οποία τόσο κατά την είσοδο τους στο ΚΕΘΕΑ, όσο και κατά
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τη διάρκεια της εργασίας τους, υποστήριξε τους ίδιους με κάθε τρόπο σε
προβληματισμούς και δυσκολίες που προέκυψαν. Ενδεικτικά αναφέρονται :
« Με τα χρόνια το βρήκα (αναφορά σε δυσκολίες που αντιμετώπισε) και να
σου πω την αλήθεια το βρήκα περισσότερο χάρη στους συναδέλφους μου.
Δηλαδή συζητώντας με συναδέλφους που μοιράστηκαν εμπειρία, και σε
κάποιους από τους προϊσταμένους μου, όχι σε όλους, που είχαν διάθεση.»
(Ε1)
«Εκπαίδευση εγώ δεν είχα, γιατί μπήκα πάρα πολύ γρήγορα, σε ένα
καθεστώς που είχε απευθείας εξετάσεις. Η βοήθεια ήταν μέσα από το
ΚΕΘΕΑ από συναδέλφους που είχαν την εμπειρία. [..] Η ανταλλαγή
απόψεων με συναδέλφους είναι πολύ σημαντική, και οι καλές σχέσεις.
Είναι πολύ βοηθητικές οι πληροφορίες που παίρνεις.» (Ε2)
«[..] αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι η ομάδα συναδέλφων. Που πια
όλοι έχουμε μια εμπειρία, είμαστε μια σταθερή ομάδα και νιώθουμε
ασφάλεια. Δηλαδή έκανα κάτι ή μου συνέβη αυτό και θα βρω στο
διάλειμμα, ακόμα και αν ο υπεύθυνος δεν είναι εκεί, και θα το συζητήσω.
Χρειάζεται, μόνος δε μπορείς.» (Ε5)

9.5 5η Θεματική Ενότητα : Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση, ως μορφή υποστήριξης των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους και συστατικά στοιχεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης,
ενσωματώθηκαν σε έναν άξονα στον οδηγό συνέντευξης, με σκοπό να διερευνηθεί η
αναγκαιότητα τους, η συχνότητα με την οποία προσφέρονται από τον οργανισμό στον
οποίο εργάζονται αλλά και το περιεχόμενο τους. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους
εκπαιδευτές να αναφέρουν τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδεχομένως να έχουν.

9.5.1 Εισαγωγική Εκπαίδευση
Λόγω της ιδιαιτερότητας του κοινού εκπαιδευομένων και τη διαπίστωση της
ερευνήτριας πως δεν υπήρχε πρότερη εμπειρία με αυτό το κοινό από τους
89

περισσότερους συμμετέχοντες (ένας μόνο συμμετέχων είχε προϋπηρεσία με πρώην
χρήστες ουσιών), οι εκπαιδευτές ρωτήθηκαν εάν κατά την είσοδο τους στο ΚΕΘΕΑ,
εκπαιδεύτηκαν για να εγκλιματιστούν στον οργανισμό θεραπείας και να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευομένων.
Έξι από τους επτά εκπαιδευόμενους δήλωσαν πως δεν έλαβαν κάποιου είδους
εκπαίδευση στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Ένας εκπαιδευτής (Ε7), ο οποίος
τυγχάνει να εργάζεται στο ΚΕΘΕΑ πολλά χρόνια, ανέφερε πως πρόλαβε τις μεγάλες
εκπαιδεύσεις, όπου μόλις συγκεντρωνόταν ένας σχετικά μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτών ή μελών του προσωπικού, παραπέμπονταν όλοι στις κεντρικές
υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα για να λάβουν εκπαίδευση μιας εβδομάδας.

« Υπήρχε κάτι εισαγωγικό μπαίνοντας που συνέβαινε παλιά, δε ξέρω τώρα
αν γίνεται. Όταν μπήκα εγώ, μόλις μαζευόμασταν ένας ικανός αριθμός
νέων εκπαιδευτικών ή μελών του προσωπικού, ανεξάρτητα από την
ειδικότητα, κάναμε μια εκπαίδευση μιας εβδομάδας στην Αθήνα στις
κεντρικές υπηρεσίες, όπου μας περιέγραφαν τι κάνουμε εδώ, πως το
κάνουμε, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, τι να προσέχουμε.. αλλά με τρόπο
διαδραστικό. Με ομάδες και με βιωματικό τρόπο. Αυτό βοηθάει αρκετά να
φύγουν κάποιες παράνοιες που είχαμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια
πράγματα.» (Ε7)

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές που δεν έλαβαν κάποιου είδους εκπαίδευση,
αναφέρουν χαρακτηριστικά πως πολύ βοηθητικοί κατά το πρώτο διάστημα που
βρίσκονταν στο ΚΕΘΕΑ ήταν οι συνάδελφοι, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τον
τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ αλλά και του τμήματος εκπαίδευσης και συζητούσαν
μαζί τους κάποια εκπαιδευτικά θέματα, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη
ενότητα. Ένας συμμετέχων (Ε3) δήλωσε πως τον βοήθησαν οι συζητήσεις και με
τους ψυχολόγους του οργανισμού θεραπείας.
« Εισαγωγικό σεμινάριο για τους χρήστες δεν έγινε ποτέ. Αυτό έγινε μέσα
από κουβέντες, από εμπειρία και από γνωριμία. Δεν έγινε, αλλά θα ήταν
χρήσιμο. [..] Μπορεί να μην είχαμε επιμορφώσεις αλλά συζητούσαμε με
ψυχολόγους ανά διαστήματα και μας τα ανέφεραν αυτά.» (Ε3)
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Η επόμενη ερώτηση αναφορικά με την απουσία εκπαίδευσης των
εκπαιδευτών κατά την εισαγωγή στον οργανισμό θεραπείας ήταν εάν θα ήθελαν να
είχαν εκπαιδευτεί εκείνο το πρώτο διάστημα και αν ναι, ποιο θα μπορούσε να ήταν το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης αυτής. Και οι επτά εκπαιδευτές τόνισαν την
αναγκαιότητα της εισαγωγικής εκπαίδευσης και οι έξι από αυτούς που δεν
εκπαιδεύτηκαν κατά την είσοδο τους ανέφεραν χαρακτηριστικά ποιες γνώσεις θα
ήθελαν να είχαν μέσα από αυτή εκείνο το διάστημα.
Τη πρώτη θέση στις προτιμήσεις έξι εκπαιδευτών κατείχαν οι γνώσεις που
είναι σχετικές με το πώς λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ και ειδικότερα οι θεραπευτικές
κοινότητες. Αξίζει να αναφερθεί πως πολλοί εκπαιδευτές ανέφεραν δυσκολίες
σχετικές με την ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευόμενοι για τα στάδια
θεραπείας τους το πρώτο διάστημα, κάτι που οι εκπαιδευτές δε γνώριζαν.
«Ακούγαμε πράγματα που για κάποιον που δουλεύει μέσα στο θεραπευτικό
κέντρο είναι γνωστά, αλλά για εμάς είναι άγνωστα.» (Ε3)
«Ναι, θα έπρεπε στο χώρο αυτό να υπάρχει μια ενημέρωση έστω, πάνω στο
τι είναι αυτός ο χώρος, τι κάνει, όχι πάρε δέκα σελίδες να διαβάσεις. Σαν
αυτά που διοργανώνονται στο εξωτερικό, που πριν ξεκινήσεις τη δουλεία
γίνεται ένα σεμινάριο και σου εξηγούν τι είναι ο φορέας, τι κάνει και
διάφορα άλλα πράγματα και υπάρχει συζήτηση, απορίες.. Αυτό θα ήθελα να
γίνει και εδώ. Δε ξέρω αν υπάρχει, πάντως τότε δεν υπήρχε.» (Ε4)
« Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πλαίσιο που να σου εξηγεί πως λειτουργεί
ακριβώς η θεραπευτική κοινότητα.» (Ε5)

Δύο από τους παραπάνω εκπαιδευτές (Ε1, Ε3) ανέφεραν πως λόγω της
έλλειψης γνώσεων για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός και τον τρόπο που
αυτός λειτουργεί, συγκεντρώθηκε η ομάδα των εκπαιδευτών αυτοβούλως και ζήτησε
από την κάθε υπηρεσία που εντάσσεται στο πλαίσιο της απεξάρτησης να τους
ενημερώσει για τον τρόπο λειτουργίας της.
« .. Ακούγαμε πράγματα που για κάποιον που δουλεύει μέσα στο
θεραπευτικό κέντρο είναι γνωστά, αλλά για εμάς άγνωστα. Οπότε μπήκαμε
στη διαδικασία να μάθουμε τον ίδιον το φορέα, πως λειτουργεί.. [..] π.χ.
πηγαίναμε στο συμβουλευτικό κέντρο και λέγαμε : πείτε μας, τι κάνετε εσείς
εδώ; [..] Και αυτό για να ξέρεις για τι μιλάς και να έχεις μια γνώση από
έναν άνθρωπο που δουλεύει εκεί.» (Ε3)
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Επιπλέον, ένα σύνολο δύο εκπαιδευτών (Ε1, Ε2) θα ήθελε να γνωρίζει
περισσότερα για τη συμπεριφορά του ίδιου μέσα σε συνθήκες μάθησης με την
ομάδα

και

παράλληλα

για

την

οριοθέτηση

των

συμπεριφορών

των

εκπαιδευομένων.
«Όταν πρωτοξεκίνησα, εγώ θα ήθελα περισσότερο να είχα μια επιμόρφωση
σχετικά με το πώς θέτουμε όρια και πόσο αυστηροί μπορούμε να είμαστε σε
αυτό.» (Ε1)
«Θα ήθελα μια βοήθεια στο κομμάτι της συμπεριφοράς..» (Ε2)

Στη συνέχεια, άλλοι δύο εκπαιδευτές (Ε3, Ε6) δήλωσαν πως είναι αναγκαίες
οι γνώσεις για το προφίλ των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και των
ιδιαιτεροτήτων τους. Ένας από τους δύο εκπαιδευτές (Ε3) συμπληρώνει πως είναι
απαραίτητες και οι γνώσεις για τις ψυχοτρόπες ουσίες και τις συνέπειες που αυτές
προκαλούν σε έναν πρώην χρήστη ουσιών.
« Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια γνώση για τους ανθρώπους που
πρόκειται να δουλέψεις και τις ιδιαιτερότητες τους. Και γνώσεις για τις
ουσίες, δε μπορεί να ασχολείσαι με ανθρώπους που αυτό τους είναι
εντελώς οικείο και εσύ να μην ξέρεις. Όπως και για το πώς διαμορφώνουν
αυτές οι ουσίες τους ανθρώπους. Για τη ψυχολογία που τους δημιουργεί,
για τη ψυχολογία που έχουν μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. » (Ε3)
« Είναι η εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Δεν είναι ανάγκη να
σε εκπαιδεύσω σε όλες τις ευάλωτες ομάδες.» (Ε6)

Τέλος, ένας εκπαιδευτής (Ε6) δήλωσε την αναγκαιότητα εκπαίδευσης στις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Συνοπτικά, το επιθυμητό περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων κατά το πρώτο
διάστημα της εργασίας τους, έτσι όπως δηλώθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτές,
αφορά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού και τις υπηρεσίες των
θεραπευτικών

προγραμμάτων, τη συμπεριφορά των

ιδίων αλλά και των

εκπαιδευομένων, το προφίλ της ομάδας εκπαιδευομένων,

γνώσεις για τις

ψυχοτρόπες ουσίες και για το τι προκαλούν, όπως και για την εκπαίδευση ενηλίκων.
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9.5.2 Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας
Το κομμάτι της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας φαίνεται να απασχολεί
όλους τους εκπαιδευτές με την αναγνώριση της αναγκαιότητας της. Η αναγνώριση
της αναγκαιότητας, σύμφωνα με αυτούς, συνδέεται άμεσα με την προσωπική εξέλιξη
(Ε3, Ε4, Ε7), την ανανέωση (Ε3, Ε5, Ε7) αλλά και την καλύτερη ανταπόκριση τους
σε καταστάσεις (Ε4).
Όμως, το εκπαιδευτικό προσωπικό αναφέρει πως σήμερα δε προσφέρονται
συστηματικά ευκαιρίες, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί είναι αυτοί που
υποστήριξαν πως η έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του θεραπευτικού προσωπικού,
οπότε το εκπαιδευτικό δε δέχεται τη δέουσα προσοχή τακτικά αλλά και πως εκείνοι
είναι οι παρακινητές για πιθανές εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν.
« Ανάγκες προκύπτουν αλλά είναι λίγο πιθανό να γίνουν επιμορφώσεις».
(Ε1)
« Συστηματικά όχι (δεν προσφέρονται).» (Ε3)
«Παλιότερα (προσφέρονταν) πιο συχνά. Παλιότερα γινόντουσαν
επιμορφώσεις που ξεκινούσαν και από εμάς, π.χ. για το τάδε μάθημα, θέλω
να ξέρω αυτό. Τα ζητούσαμε εμείς. Τα τελευταία χρόνια με την κρίση, αυτά
βρίσκονται λίγο σε δεύτερη μοίρα.» (Ε5)
« Η έμφαση δίνεται στο θεραπευτικό προσωπικό και καλά κάνουν, γιατί
είναι θεραπευτικός οργανισμός είναι, αλλά η εκπαίδευση με τη θεραπεία
μπορούν να συνυπάρξουν πάρα πολύ καλά. Το ΚΕΘΕΑ κάνει σεμινάρια
που αφορούν συνήθως τους θεραπευτές σχετικά με κοινωνιολογία,
ψυχολογία, ομαδικές θεραπείες, υποστήριξη της οικογένειας.. δεν έχουν να
κάνουν με την εκπαίδευση.» (Ε6)

Αναφορικά με τις εμπειρίες των εκπαιδευτών για όσες εκπαιδεύσεις και
επιμορφώσεις έχουν παρακολουθήσει το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει στο
ΚΕΘΕΑ, διαπιστώθηκε πως κάποιες φορές αδυνατούν να παρακολουθούν ό,τι
προσφέρεται. Λόγω της σύμβασης που έχουν υπογράψει, η οποία είναι μερικής
απασχόλησης, απασχολούνται παράλληλα και σε άλλους φορείς για βιοποριστικούς
λόγους, οπότε είναι πολλές οι φορές όπου ο χρόνος κατά τον οποίο διεξάγονται οι
εκπαιδεύσεις ή οι επιμορφώσεις να βρίσκει τους εκπαιδευτές να εργάζονται.
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«..αλλά κάποια δε μπόρεσα να τα παρακολουθήσω λόγω φόρτου εργασίας,
γιατί είναι η δεύτερη δουλειά που κάνουμε εκεί, δεν είναι η κύρια
απασχόληση. Οπότε έχουμε και θέμα με το χρόνο για τις επιμορφώσεις.»
(Ε3)
« Και να γινόταν συχνή πρόσφορα (εκπαιδεύσεων), δε ξέρω εάν θα
μπορούσα να παρακολουθήσω. Δεν έχω πολύ χρόνο.» (Ε4)
Αντίθετα,
παρακολούθησης,
προγράμματα

πέρα

από

το

χρόνο

που

δυσκολεύει

τη

δυνατότητα

δύο εκπαιδευτές (Ε1, Ε6) δηλώσαν πως αξιολογούν τα

εκπαίδευσης

που

προσφέρονται

για

να

δουν

εάν

θα

τα

παρακολουθήσουν και πως επιδιώκουν μορφές εκπαίδευσης που περιέχουν κάτι
διαφορετικό από όσα ήδη γνωρίζουν.
«Προσπαθήσαμε να βρούμε δυο-τρεις ανθρώπους ας πούμε που να μας
κατηύθυναν, αλλά λίγο ουσιαστικά. Όχι να μου πεις τα ίδια και τα ίδια,
αυτά που μπορώ να διαβάσω [..] Εντάξει, τα έχω βαρεθεί. » (Ε1)
«Αν το πάμε καθαρά επαγγελματικά και προσφερθούν προγράμματα, θα τα
αξιολογήσω πρώτα να δω τι έχουν, γιατί μετά από τόσα χρόνια στη
δουλειά, δύσκολα θα ακούσουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή θα πρέπει να
είναι πολύ καλό.» (Ε6)

9.5.3 Περιεχόμενο προσφερόμενων εκπαιδεύσεων
Οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να ανακαλέσουν από την προσωπική τους παρακολούθηση
και εμπειρία το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων που προσφέρθηκαν από το ΚΕΘΕΑ
τα χρόνια που εργάζονται σε αυτό. Τρεις από αυτούς (Ε3, Ε5. Ε6) δεν αναφέρουν
συγκεκριμένα θέματα που ήταν ενταγμένα σε προγράμματα εκπαίδευσης. Αντίθετα,
δύο εκπαιδευτές (Ε2, Ε7) κάνουν λόγω για προσφορά προγραμμάτων που σχετίζονται
με θεραπευτικά ζητήματα, ένας εκπαιδευτής (Ε4) ανέφερε πως πολλά από τα
προγράμματα εκπαίδευσης

που θυμάται ο ίδιος σχετίζονταν άμεσα με την

ψυχολογία και την επικοινωνία και ένας ακόμη (Ε1) ανέφερε τις αρχές εκπαίδευσης
ενηλίκων.
« Περισσότερο αφορούν το θεραπευτικό κομμάτι. Εκεί έχω
παρακολουθήσει κάποιες, από όσο θυμάμαι, και όχι το εκπαιδευτικό και το
διδακτικό.» (Ε2)
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« Στην ψυχολογία κυρίως. Στην επικοινωνία.. δεν έχει τεχνικά θέματα.
Αυτά υποτίθεται τα έχουμε διδαχθεί και τα γνωρίζουμε. Αν
παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκεί τα περνάς
από χέρι όλα. Βέβαια, δε ξέρω για όλους τους συναδέλφους. Κάποιοι
μπορεί να μην έχουν πάρει αυτή την εκπαίδευση.» (Ε4)

9.5.4 Εκπαιδευτικές ανάγκες
Η διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτών στο πλαίσιο του οργανισμού στον οποίο εργάζονται και ειδικότερα στη
παροχή εκπαίδευσης κατά την έναρξη και διάρκεια της εργασίας τους δε θα
μπορούσε να μην περιλαμβάνει εκείνα τα ζητήματα, στα οποία οι εκπαιδευτές
χρειάζονται ενίσχυση και εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της συνέντευξης,
ανέφεραν εκείνα τα σημεία στα οποία πιστεύουν πως χρήζουν εκπαίδευσης, έτσι
ώστε να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν διδάσκουν και να μπορέσουν να
βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο.
Τρείς από τους εκπαιδευτές (Ε4, Ε5, Ε6) δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να
επιμορφωθούν σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η
εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι πάντοτε επιθυμητή, καθώς πάντα μαθαίνουν κάτι
που δε γνωρίζουν αλλά δε νιώθουν πως έχουν ανάγκη για ενίσχυση αυτό το
διάστημα. Ένας συμμετέχων από τους παραπάνω (Ε5) αναρωτήθηκε πως ίσως με τις
συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία του
COVID-19 και την τηλεκπαίδευση , ίσως χρειαστεί μια εκπαίδευση σε ζητήματα
τεχνολογίας που θα αφορά όλους τους εκπαιδευτές για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν σε κάτι αντίστοιχο, αλλά δε νιώθει πως έχει ακόμα την ανάγκη αυτή,
καθώς η μόνη της ανάγκη αυτό το διάστημα δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης, αλλά της διεύρυνσης ωρών εργασίας.
« Δε τα ξέρουμε όλα. Αν κάποιος πει ότι δεν έχει την ανάγκη
(να επιμορφωθεί), είναι επικίνδυνος εκπαιδευτικά για μένα (γέλια). [..]
Νομίζω έχω τις δυνατότητες και τις δεξιότητες να ανταποκριθώ σε
δύσκολες καταστάσεις αλλά σίγουρα κάτι καινούριο θα έχω να μάθω από
κάποιο σεμινάριο ή κάποια μορφή εκπαίδευσης. Δεν είμαι αρνητικός. Δεν
έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου.» (Ε4)
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«Νομίζω ότι αυτό που χρειάζομαι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι να έχω
το χώρο να εφαρμόσω αυτά που έχω μάθει..Κάτι τόσο συγκεκριμένο δεν
έχω. Δε ξέρω εάν μας χρειάζεται κάτι στην τεχνολογική μας εκπαίδευση,
τώρα με τον κορονοιό.. Φέτος δουλέψαμε πολύ με το Skype, αλλά μας
περιορίζει, είναι η αλήθεια.» (Ε5)
Ένας εκπαιδευτής (Ε1) απάντησε στην ερώτηση, εκφράζοντας μια ανάγκη
ανανέωσης, χωρίς να μπορεί να την προσδιορίσει, επικαλούμενος τα χρόνια εργασίας
του και αναζητώντας την ενημέρωση για το που τοποθετείται η έρευνα σήμερα,
αναφορικά με όσα αξιοποιεί και χρησιμοποιεί εκείνος. Από την άλλη μεριά, ένας
άλλος συμμετέχων (Ε3) δήλωσε πως θα ήθελε μια εκπαίδευση στην εκμάθηση νέων
τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση των
πρώην χρηστών ουσιών, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και να γίνει η
διαδικασία της μάθησης περισσότερο ελκυστική.
«Έτσι όπως μου το ρωτάς, δεν έχω μια εύκολη απάντηση, αλλά σίγουρα
έχω μια ανάγκη ανανέωσης. [..] Και κάτι διαφορετικό και να δούμε ρε
παιδιά που είναι η έρευνα στο σήμερα. [..] Καλό είναι να βλέπουμε
καινούριο κόσμο με φρέσκιες ιδέες.» (Ε1)
« Έξυπνες τεχνικές εκπαίδευσης και κινητοποίησης. Αυτό θα είχε
ενδιαφέρον, ναι, σε πρακτικό επίπεδο [..] .. πως κινητοποιείς δηλαδή
ενήλικες με έξυπνα και ευχάριστα εργαλεία. » (Ε3)

Καταλήγοντας, η εκμάθηση των θεραπευτικών διαδικασιών όσο αφορά την
απεξάρτηση από τις ουσίες αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτή (Ε2) ως ένας τομέας,
για τον οποίο θα ήθελε να έχει γνώση.
«Εγώ δε γνωρίζω πολύ θεραπευτικές πορείες, επειδή είμαι πιο πολύ στην
εκπαίδευση και αυτή είναι η ειδικότητα μου. Όσες φορές μου έχει δοθεί η
ευκαιρία, έχω παρακολουθήσει τέτοιες επιμορφώσεις και με βοηθούν
πολύ.» (Ε2)

Φαίνεται λοιπόν πως η αποδοχή της εκπαίδευσης ως ένα υποστηρικτικό
εργαλείο, το οποίο κάθε φορά έχει να προσφέρει, επικρατεί στις απαντήσεις των
εκπαιδευτών. Ένα μέρος των εκπαιδευτών δεν έχει προσδιορίσει επαρκώς τις
εκπαιδευτικές τους ανάγκες,

με κάποιους να νιώθουν πως δεν μπορούν να
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εντοπίσουν κάποια ανάγκη αυτό το διάστημα. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές κινούνται
ανάμεσα σε οτιδήποτε έχει να προσφέρει κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που ήδη
γνωρίζουν, όπως την ενασχόληση με νέες τεχνικές εκπαίδευσης και κινητοποίησης
των εκπαιδευομένων αλλά και γνώσεις για όλες τις διαδικασίες θεραπείας, τις οποίες
ακολουθούν οι πρώην χρήστες ουσιών με σκοπό την απεξάρτηση. Η ένταξη των νέων
τεχνολογιών ως εκπαιδευτική ανάγκη φαίνεται να εισάχθηκε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19 και αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτή, όταν το σύνολο των
εκπαιδευτών

κλήθηκε να τις αξιοποιήσει, φοβούμενο πως ίσως χρειαστούν

μελλοντικά.

9.6 6η Θεματική Ενότητα : Χαρακτηριστικά Επιθυμητής Εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτές εξέφρασαν εκείνες τις επιθυμίες τους αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά μιας εκπαίδευσης που θα τους κινητοποιούσε να παρακολουθήσουν.
Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να συγκεντρωθούν πληροφορίες που θα
συμβάλλουν

στην

παροχή

μελλοντικών

εκπαιδεύσεων

με

συγκεκριμένες

προδιαγραφές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτών, έτσι ώστε
να τις παρακολουθήσουν

με ενδιαφέρον και να αποκομίσουν όσα περισσότερα

μπορούν με την πιθανή αξιοποίηση τους σε συνθήκες εργασίας.
Η ερώτηση για το ποια είναι εκείνα τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και
επιμορφωτικών προγραμμάτων αφορούσε ως επί το πλείστον τη μορφή, τη
μεθοδολογία και κάποιοι εκπαιδευτές ανέφεραν πληροφορίες σχετικές με τη
διάρκεια, τους επιμορφωτές και τους συμμετέχοντες.
Ως προς τη μορφή, το σύνολο των εκπαιδευτών δήλωσε την προτίμηση του
στη δια ζώσης παρακολούθηση, με τη πιθανότητα παρακολούθησης ενός
προγράμματος εξ αποστάσεως, μόνο εάν υπάρχει κάποιο κώλυμα και μπορεί να
διεξαχθεί αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαφορά με τη δια ζώσης, όπως δηλώθηκε από
κάποιους εκπαιδευτές, έγκειται στο γεγονός της δυναμικής που δημιουργείται τόσο
με τους συμμετέχοντες, όσο και με τους επιμορφωτές (Ε1, Ε4, Ε5, Ε7), της άμεσης
επικοινωνίας (Ε4) αλλά και των διαδικασιών μάθησης που διεξάγονται μέσα κατά τη
διάρκεια του προγράμματος (Ε7).
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« Καταρχάς, εγώ δε συμφωνώ με τίποτε άλλο πέρα από το δια ζώσης,
εκτός αν υπάρχει αντικειμενικό κώλυμα. Θεωρώ ότι το δια ζώσης δεν
αντικαθίσταται με τίποτα, γιατί το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι και η
κοινωνικοποίηση με τους συνεκπαιδευμένους. Το θεωρώ πάρα πολύ
σημαντικό, τη δυναμική της ομάδας.» (Ε1)
« Όταν παρακολουθώ από το σπίτι, δε πρόκειται ποτέ να εγκλιματιστώ σε
αυτό. Δε μπορώ να έχω άμεση επικοινωνία με τους συναδέλφους, να τους
έχω δίπλα, να ρωτάω.. Αυτό είναι πολύ πιο λειτουργικό για μένα, παρά ένα
πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, το οποίο έχει και αυτό τα θετικά του, δε το
συζητώ..» (Ε4)
« Όμως επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια παροχή που στηρίζεται
πολύ στην επαφή, τη γλώσσα του σώματος, το βλέμμα, την εμπιστοσύνη,
την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή, θεωρώ ότι αν μπορούσε κάποιος να
τα κάνει όλα από κοντά, θα ήταν καλύτερα. Η δυναμική ομάδας, η
διεργασία, ολομέλεια, καταιγισμός ιδεών, εργασίες, project.. όλα τα
εργαλεία της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι από κοντά, απαιτούν φυσική
παρουσία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι άλλο πράγμα.» (Ε7)

Η μεθοδολογία των προγραμμάτων εκπαίδευσης βρίσκει και αυτή
σύμφωνους όλους τους εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν επιλέγουν την απλή παθητική
παρακολούθηση εισηγήσεων, αλλά προτιμούν τη δράση, τη συμμετοχή και εκείνες τις
βιωματικές διαδικασίες, οι οποίες θα τους κάνουν να μπουν στη διαδικασία
εφαρμογής διάφορων πρακτικών και σεναρίων διδασκαλίας, πιθανόν και σε
πραγματικές συνθήκες, και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που αυτή θα αποφέρει.
«Θα ήθελα κάτι βιωματικό, να συμμετέχω, να δω κάποια πράγματα στην
πράξη,» (Ε2)
«Εγώ, όταν παρακολουθώ ένα πρόγραμμα, θέλω να συμμετέχω σε αυτό, να
έχω την οσμή του.» (Ε4)
« Σίγουρα κάτι συμμετοχικό, όπου καλείσαι να σκεφτείς πάνω σε
συγκεκριμένα παραδείγματα, να εφαρμόσεις, να μπεις στο ρόλο. [..]
Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Είναι πιο αποτελεσματικό και
βοηθητικό σε μένα τουλάχιστον.» (Ε5)

Ένας εκπαιδευτής (Ε1) έγινε πιο συγκεκριμένος ως προς τη διάρκεια των
προγραμμάτων εκπαίδευσης,

αναφέροντας πως η διάρκεια δε τον επηρεάζει

ιδιαίτερα, όπως και να έχει καθοριστεί, και ότι συνήθως αυτή έχει να κάνει με τα
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επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. Επιπλέον, δύο εκπαιδευτές (Ε1, Ε3)
δήλωσαν πως ως συμμετέχοντες θα προτιμούσαν συναδέλφους και ανθρώπους από
κοινά πεδία αλλά και θεραπευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όχι μόνο από τον
χώρο των εξαρτήσεων ή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, αλλά και από
άλλους χώρους με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ε6) , με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών.
Ενώσω οι συμμετέχοντες εκφράζονταν για εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός
προγράμματος, τα οποία θα τους έθελγαν για να το παρακολουθήσουν , υπήρξαν
τρεις συμμετέχοντες (Ε1, Ε3, Ε6) οι οποίοι έδωσαν μια ολοκληρωμένη εικόνα ενός
τέτοιου προγράμματος,

το οποίο ευελπιστούν να λάβει χώρα για να το

παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο εκπαιδευτής Ε1 περιέγραψε ένα είδος εκπαίδευσης, το οποίο εκτείνεται στο
χρόνο. Περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος με την ακολουθία της εφαρμογής όσων
έχουν ειπωθεί στο θεωρητικό κομμάτι σε συνθήκες διδασκαλίας. Από εκεί και πέρα,
ο εκπαιδευτής θα αξιολογεί τη δράση του, θα μεταφέρει τα αποτελέσματα της στη
ομάδα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα που παρακολουθεί και έπειτα θα
ακολουθεί το επόμενο θεωρητικό μέρος με την αντίστοιχη διαδικασία που
ακολουθήθηκε προηγουμένως.
«Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι η πληροφορία που παίρνεις να
μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Δηλαδή σήμερα πήρα την
πληροφορία και έχω πέντε μέρες να την εφαρμόσω, έτσι ώστε τα
αποτελέσματα που θα βγάλω, την προσωπική μου παρατήρηση δηλαδή, να
είναι και λίγο ασφαλή.» (Ε1)

Ο εκπαιδευτής Ε3 ανέφερε ένα είδος προγράμματος, το οποίο χαίρει αποδοχής
και από τους υπόλοιπους συναδέλφους του εκπαιδευτικού του τμήματος, καθώς έχει
συζητηθεί και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του, εάν κάποια
στιγμή προσφερθεί. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε πως θα επιθυμούσαν ένα
επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει κατά κάποιο τρόπο τη μορφή συνεδρίου,
όπου θα συμμετέχουν άνθρωποι από κοινά πεδία και θα υπάρχουν στρογγυλές
τράπεζες. Τα θέματα συζήτησης θα αφορούν εκπαιδευτικά ζητήματα, μεθόδους,
τρόπους οργάνωσης του μαθήματος, πιθανά προβλήματα αλλά και λύσεις σε αυτά.
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Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος, αναζήτησαν ένα
πρόγραμμα αυτής της μορφής αλλά και εισηγητές και διοργανωτές για το στήσιμο
του χωρίς αποτέλεσμα.
«Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που
ασχολούνται συστηματικά με αυτό το κομμάτι και με αυτές τις ομάδες και
μπορούν να σου πουν με όρεξη κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει και η
κατάλληλη εξειδίκευση σε αυτό το πράγμα.» (Ε3)

Καταλήγοντας, ένας ακόμη εκπαιδευτής (Ε6) καταθέτει άλλο ένα είδος
προγράμματος με βάση τις δικές του προτιμήσεις, παρομοιάζοντας το με εκείνα που
διοργανώνονται στο εξωτερικό.
« Θα ήθελα να κάνω μια δράση με συναδέλφους ενός άλλου σχολείου, όχι
του ΚΕΘΕΑ, σχολείου ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θα ήθελα ένα
σεμινάριο που να έχει αποτέλεσμα, να μην είναι μόνο στο χαρτί. Δηλαδή
ένα εντατικό θεωρητικό κάποιων ωρών, μετά ένα πλάνο στο χαρτί και να
κάνω μια πιλοτική δράση σε ένα σχολείο, σε δύο, να αξιολογήσω τη δράση
μου, να βγάλω αποτελέσματα, να τα δημοσιεύσω και μετά να βρεθούμε
ξανά και να τα πούμε. Τα σεμινάρια με τις γνωριμίες, να κάνουμε κύκλους,
να πούμε τι είμαστε και τι κάνουμε, να πούμε τι είπε ο Mezirow, να
κάνουμε και ομαδικά ένα project είναι βαρετά. » (Ε6)

Εν κατακλείδι, γίνεται αντιληπτό από τις δηλώσεις των εκπαιδευτών πως
επιλέγουν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία διεξάγονται με
δια ζώσης παρουσία και απαιτούν τη συμμετοχή των ίδιων με βιωματικό τρόπο σε
δράσεις και εφαρμογές όσων περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος. Ως προς τη διάρκεια,
όσοι εκπαιδευτές την ανέφεραν, δε δήλωσαν κάποια προτίμηση ενώ αντίθετα,
προτιμούν οι συνεκπαιδευόμενοι τους να είναι άτομα του ίδιου κλάδου, ως επί το
πλείστον, όχι μόνο από το εκπαιδευτικό αλλά και από το θεραπευτικό προσωπικό,
χωρίς να προέρχονται αποκλειστικά από τον ίδιο οργανισμό εργασίας.
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9.7 7η Θεματική Ενότητα : Βελτίωση Απόδοσης Εκπαιδευτών
Η τελευταία ερώτηση που τέθηκε στους εκπαιδευτές αλλά και στους υπευθύνους
εκπαίδευσης των θεραπευτικών προγραμμάτων αφορούσε εκείνους τους τρόπους και
τις ενέργειες, οι οποίες θα βελτίωναν την απόδοση τους και κατά συνέπεια την
επίτευξη των στόχων τους αλλά και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των
εκπαιδευομένων. Οι απαντήσεις ποίκιλαν και ταξινομήθηκαν ξεχωριστά με βάση τις
αντιλήψεις των δύο ομάδων.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτές (τέσσερις από τους επτά) ανέφεραν πως τους
δυσκολεύει ιδιαίτερα το καθεστώς εργασίας , το οποίο είναι μερικής απασχόλησης.
Απαιτεί κατά κάποιο τρόπο την παράλληλη εργασία σε άλλους φορείς για
βιοποριστικούς λόγους, αλλά και περιορίζει αρκετά τη δράση των εκπαιδευτών,
καθώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο ωρών εργασίας την εβδομάδα. Αυτό που θα
μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση τους, όπως δηλώθηκε από τους ίδιους, θα είναι
η αλλαγή του καθεστώτος αυτού και ειδικότερα η διεύρυνση των ωρών εργασίας
την εβδομάδα. Με τη διεύρυνση αυτή, οι εκπαιδευτές θα έχουν τη δυνατότητα να μην
πιέζονται και να προσανατολίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο των εξετάσεων
(Ε5). Να ασχοληθούν, εάν δοθούν ευκαιρίες, και με άλλες ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, άτομα υπό εξάρτηση (Ε6, Ε7), να συνεργαστούν με τοπικούς φορείς (Ε7)
αλλά και να συμβάλλουν περισσότερο στον οργανισμό (Ε4). Ένας εκπαιδευτής (Ε4)
αναφέρει επιπλέον πως κάποιες φορές οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αιτούνται για
περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση τους.
«Δε μου φτάνει ο χρόνος. Θέλω να ασχοληθώ περισσότερο και να δώσω
πιο πολλά στον οργανισμό.[..] Είναι και οι ανάγκες των παιδιών, πολλές
φορές ζητούν περισσότερες ώρες.» (Ε4)
«Νομίζω ότι είναι αυτό που είπα, μια διεύρυνση ωρών. Να μην χρειάζεται
να εγκλωβιζόμαστε.[..] Χρειάζεσαι τον χρόνο να τους τα διδάξεις με άλλο
τρόπο.» (Ε5)
«Δεύτερο και πάγιο αίτημα των εκπαιδευτών είναι να γίνουν πλήρης
απασχόλησης. Τώρα θα μου πεις, εάν έχεις 10 μαθητές, πως θα είσαι
πλήρους, τι θα κάνεις τόσες ώρες; Θα κάνουμε συμπράξεις με άλλους
φορείς, με τους πρόσφυγες, με τους τσιγγάνους, με τις φυλακές.. Οι
εκπαιδευτές στο ΚΕΘΕΑ οραματιζόμαστε άλλο ΚΕΘΕΑ, το οποίο ηγείται
της εκπαίδευσης όλων των ευάλωτων ομάδων.» (Ε6)
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« Το κέρδος θα ήταν πολλαπλό : περισσότερες και μακροβιότερες δράσεις
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς [..] άνοιγμα σε περισσότερες ευάλωτες
ομάδες από εκείνες που υποστηρίζονται ήδη, υποστήριξη περισσότερων
ομάδων-μελών του ΚΕΘΕΑ, εκτός από χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών.»
(Ε7)

Μετά την επέκταση του ωραρίου εργασίας με την αλλαγή της σύμβασης από
μερικής σε πλήρους απασχόλησης, δύο εκπαιδευτές (Ε2, Ε3) ανέφεραν ως μέσο για
τη βελτίωση της απόδοσης τους την ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους.
«Η ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους είναι πολύ σημαντική και οι
καλές σχέσεις. Είναι πολύ βοηθητικές οι πληροφορίες που παίρνεις.» (Ε2)
«Η ανταλλαγή εμπειριών κατά
συστηματοποιημένο πλαίσιο.» (Ε3)

βάση.

Όχι

αναγκαστικά

σε

Οι επιμορφώσεις αποτελούν και αυτές μέσα για τη βελτίωση της απόδοσης
για δύο εκπαιδευτές (Ε2, Ε3). Ειδικότερα, ένας εκπαιδευτής (Ε2) δήλωσε ότι θα
ήθελε ενίσχυση στις δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστή και ένας ακόμη
(Ε3) ότι θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο που να απαιτεί εφαρμογή
και δράση αναφορικά με τις νέες και έξυπνες μεθόδους εκπαίδευσης και κινητοποίησης
των ενηλίκων.
«Εγώ είμαι ανοιχτή σε όλα γενικά. Στους υπολογιστές θα ήθελα κάτι γιατί
έχω ένα κενό.» (Ε2)
«Ένα σεμινάριο με τέτοιες τεχνικές και τρόπους κινητοποίησης, πως
κινητοποιείς δηλαδή ενήλικες με έξυπνα και ευχάριστα εργαλεία, πρακτικό
δηλαδή, θα ήταν ενδιαφέρον.» (Ε3)
Εκτός από τους παραπάνω τρόπους, κάποιοι εκπαιδευτές ανέφεραν και
κάποιους άλλους με σκοπό τη βελτίωση την απόδοση τους, όπως υψηλότερη αμοιβή
(Ε1), αλλαγή στη νοοτροπία του οργανισμού

αναφορικά με το εκπαιδευτικό

προσωπικό, την εκπαίδευση και τη σύνδεση της με τη θεραπεία (Ε6) αλλά και τη
διοικητική υπαγωγή των τμημάτων εκπαίδευσης στον τομέα εκπαίδευσης (Ε7).
Το εκπαιδευτικό προσωπικό έκανε γνωστούς τους τρόπους βελτίωσης της
απόδοσης τους, με την πλειοψηφία να τάσσεται υπέρ της αλλαγής της σύμβασης
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εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης για λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Εκτός όμως από τους εκπαιδευτές, ζητήθηκε και η άποψη των υπευθύνων
εκπαίδευσης αναφορικά με τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτών, με την
εμπειρία που έχουν από αυτή τη θέση και με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη
βελτίωση.
Ειδικότερα, ο/η Υ1 δίνει έμφαση σε πρώτο στάδιο στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτών στις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα σε νέες μεθόδους αξιοποίησης
τους και σε δεύτερο στάδιο αναφέρει την ανάγκη για την αλλαγή χώρου εργασίας
των εκπαιδευτών με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν στα θεραπευτικά
προγράμματα που υποστηρίζονται από αυτό στο οποίο εργάζονται. Ο/Η Υ1
υποστηρίζει πως η αλλαγή αυτή και θα ανανεώσει τους εκπαιδευτές με αποτέλεσμα
την βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και θα βοηθήσει στο να καλυφθούν
περισσότερο οι ανάγκες των εκπαιδευομένων.
«Νέες μεθόδους αξιοποίησης της Τεχνολογίας. Έχω ήδη προτείνει αλλαγή
οργανογράμματος . [..] Πιστεύω πως αυτή η αλλαγή θα ανανεώσει και το
προσωπικό και θα καλύψει περισσότερο τις ανάγκες των ανθρώπων.» (Υ1)

Παράλληλα, ο/η Υ2 τοποθετήθηκε αντίστοιχα πάνω στη βελτίωση της
απόδοσης των εκπαιδευτών, αναφέροντας πως θα ήταν εύλογη η διοικητική υπαγωγή
των τμημάτων εκπαίδευσης στον Τομέα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ, με σκοπό να
λειτουργούν όλα τα τμήματα εκπαίδευσης με ένα κοινό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο,
θα ήταν πολύ πιο εύκολο στους εκπαιδευτές να συζητούν με συναδέλφους και από
άλλα τμήματα τακτικά και ευκολότερα και να ανταλλάσσουν ιδέες, πρακτικές και
εμπειρίες.
« Μια πρώτη σημαντική αλλαγή που πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει εδώ
και χρόνια είναι η διοικητική υπαγωγή των τμημάτων εκπαίδευσης στον
Τομέα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος θα έχει και την επιστημονικήπαιδαγωγική εποπτεία των τμημάτων. [..] Θα δινόταν έτσι η δυνατότητα
για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε τακτική βάση,
μεταξύ τμημάτων και σχολείων, και όχι με αφορμή μια δράση κάπου
κάπου.» (Υ2)
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Επιπλέον, υπογραμμίζει και ο/η ίδιος/ίδια την αναγκαιότητα αλλαγής της
σύμβασης των εκπαιδευτών, όπως έκανε και η πλειοψηφία των εκπαιδευτών στις
δικές τους τοποθετήσεις.
«Το προσωπικό εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ, εκτός από λίγα μέλη πλήρους
απασχόλησης, είναι προσωπικό μερικούς απασχόλησης. Πρόκειται για
εκπαιδευτές ενηλίκων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστοποιημένους,
με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ευάλωτων ομάδων αλλά και του
ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ προκρίνει την εξωστρέφεια και χαιρετίζει κάθε δράση
που εμπλέκει τις τοπικές κοινωνίες και άρα θα μπορούσε να αξιοποιήσει το
δυναμικό των εκπαιδευτικών με πλήρη απασχόληση. Το κέρδος θα ήταν
πολλαπλό.» (Υ2)

Συνοψίζοντας, αναγνωρίζεται η ανάγκη των εκπαιδευτών για την κατάργηση
του ορίου αναφορικά με τις ώρες που μπορούν να εργάζονται κάθε εβδομάδα, οι
οποίες σχετίζονται άμεσα με τον τύπο της σύμβασης τους. Ως προς τη βελτίωση της
απόδοσης των ιδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθεί η τακτική ανταλλαγή
εμπειριών με συναδέλφους αλλά και οι επιμορφώσεις στις νέες τεχνολογίες και τις
μεθόδους εκπαίδευσης και κινητοποίησης ενηλίκων. Η μεγαλύτερη αμοιβή, η αλλαγή
της νοοτροπίας του οργανισμού ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και την
εκπαίδευση σε συνάρτηση με τη θεραπεία, όπως και η διοικητική υπαγωγή των
τμημάτων εκπαίδευσης στον αντίστοιχο τομέα αποτελούν τρόπους βελτίωσης που
έχουν δηλωθεί μεμονωμένα από εκπαιδευτές. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης
τοποθετήθηκαν με διαφορετικό τρόπο, με τον έναν να αναφέρει την εκμάθηση
τρόπων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών αλλά και την αλλαγή περιβάλλοντος και
ενδεχομένως καθηκόντων ως τρόπους βελτίωσης αλλά και ανανέωσης των
εκπαιδευτών και τον άλλο να υποστηρίζει τη διοικητική αλλαγή που αναφέρθηκε
προηγουμένως αλλά και την αλλαγή στον τύπο της σύμβασης με σκοπό τη διεύρυνση
των ωρών εργασίας.
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Κεφάλαιο 10ο
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καθώς η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών νοείται ως μια συνεχής και
αδιάκοπη διαδικασία, η οποία συνδέεται άμεσα με την απόκτηση και την ενίσχυση
γνώσεων και την ανάπτυξη ή ενίσχυση δεξιοτήτων (Guskey, 2002) με σκοπό τη
βελτίωση της παρεχόμενης μάθησης που εκτείνεται έως τους μαθησιακούς στόχους
των εκπαιδευομένων, η παρούσα εμπειρική μελέτη επιχείρησε να συνδέσει όλα τα
στάδια της εργασιακής και εκπαιδευτικής πορείας ενός εκπαιδευτή που εργάζεται με
πρώην χρήστες ουσιών, με σκοπό να διερευνηθεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης σε
αυτά.
Το καθεστώς της πρόσληψης των εκπαιδευτών που εργάζονται με πρώην
χρήστες ουσιών ποικίλει ανάλογα με το Υπουργείο, κάτω από την αιγίδα του οποίου
βρίσκεται το εκπαιδευτικό πλαίσιο του κάθε θεραπευτικού οργανισμού ή με το οποίο
τυγχάνει συνεργασίας. Για παράδειγμα, οι

υπηρεσίες του σχολείου «18 ΑΝΩ»

στελεχώνονται με εκπαιδευτικό προσωπικό, για το οποίο απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να προέρχεται από τους προηγούμενους κυρωμένους πίνακες κατάταξης
εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να υπολογίζεται το καθεστώς
εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι). Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν
κάποια συγκεκριμένα προσόντα για την κάλυψη της θέσης. Αντίστοιχα, τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ΟΚΑΝΑ στελεχώνονται αποκλειστικά από τους
πίνακες κατάταξης ωρομίσθιου και αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού των
ΣΔΕ, με πρόσκληση ενδιαφέροντος ανά δύο χρόνια από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Το ΚΕΘΕΑ, ως οργανισμός που προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, διαφοροποιείται στην πρόσληψη του εκπαιδευτικού
προσωπικού, καλώντας εκπαιδευτές με συγκεκριμένο προσοντολόγιο, χωρίς να είναι
απαραίτητη η ένταξη τους στους πίνακες κατάταξης του Υπουργείου Παιδείας ή του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αναφορικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, τα
προσόντα που απαιτούνται, τα κριτήρια επιλογής αλλά και η εκπαίδευση, στην οποία
αυτό θα υποβληθεί, καθορίζονται από τον διευθυντή του ΚΕΘΕΑ. Μέχρι το 2008,
οι εργασιακές συμβάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού χαρακτηρίζονταν ως
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μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με την ανανέωση τους σε κάθε καινούρια
ακαδημαϊκή χρόνια. Από το έτος 2008-2009 το καθεστώς μετατράπηκε σε αορίστου
χρόνου, χωρίς να ξεπερνώνται οι 20 ώρες εβδομαδιαίως. Έκτοτε, οι προσλήψεις που
γίνονται στον τομέα εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ με
διαφορετικά κριτήρια πια, λόγω της χρονικής απόστασης των πρώτων προσλήψεων
που πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και
ευάλωτων ομάδων δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη και οριοθετημένη.
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετιζόταν με τη πρόσληψη των
εκπαιδευτών στο ΚΕΘΕΑ, όπως το ίδιο, ως αυτοδιοίκητο τότε, είχε ορίσει τις
διαδικασίες και τα κριτήρια αυτής. Η διαδικασία επιλογής ενός εκπαιδευτή από έναν
θεραπευτικό οργανισμό για τη διδασκαλία ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,
παρ’ όλο που εκ πρώτης άποψης μπορεί να είναι χαραγμένη στη κοινή αντίληψη ως
μια διαδικασία όπως αυτή που απαιτούν όλα τα επαγγέλματα, στην περίπτωση των
πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών διαφοροποιείται. Δεν υπήρξε κάποια έρευνα
έως σήμερα που να πραγματεύεται τη φιλοσοφία των προσλήψεων αυτών στο
συγκεκριμένο οργανισμό θεραπείας και η παρούσα έρευνα βοηθά στην αποσαφήνιση
αυτού του σταδίου.
Η διαφοροποίηση δεν έγκειται σε έντονο βαθμό στα στάδια της διαδικασίας
επιλογής, αλλά στα κριτήρια αυτής, και αυτό γιατί τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν πως τα τυπικά προσόντα υπολογίζονται σοβαρά, αλλά δεν αποτελούν
εκείνους τους δείκτες για να διαπιστωθεί αν κάποιος μπορεί να αναλάβει τη θέση.
Αντίθετα, οι επιτροπές επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού δίνουν προσοχή σε
εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες θα μπορέσουν να
«ξεκλειδώσουν» τους εκπαιδευομένους για να επιτύχουν την ομαλότερη επανένταξη
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη, η μέχρι πρότινος διαδικασία
επιλογής, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης, μπορεί και να απαιτούσε την
παραπομπή ακόμα και σε δύο στάδια συνεντεύξεων, μέχρι να διαπιστωθεί εκείνο το
άτομο που είναι ικανό για την ανάληψη της θέσης του εκπαιδευτή. Σήμερα, λόγω της
μακρόχρονης απουσίας προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ,
αγνοείται το αν θα παραμείνει η ίδια διαδικασία προσλήψεων ή θα μεταβληθεί σε
επόμενες προσλήψεις.
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Η αναζήτηση των κριτηρίων πρόσληψης εκπαιδευτών διερευνήθηκε μέσω
συμμετεχόντων, οι οποίοι βρίσκονταν ή θα βρίσκονται μελλοντικά στα κλιμάκια
επιλογής και μπορούν να αναδείξουν εκ των έσω εκείνα τα στοιχεία που θεωρούν
απαραίτητα, κάτι που δεν είχε διερευνηθεί μέχρι πρότινος από τη σκοπιά αυτή, παρά
μόνο από τη σκοπιά των εκπαιδευτών ως τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
διαθέτουν. Τέτοιου είδους έρευνες γίνονται αποσπασματικά και προσεγγίζουν
συνήθως το καθεστώς των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών. Στην παρούσα
έρευνα, τα χαρακτηριστικά αυτά αναζητήθηκαν για να βοηθήσουν τους υποψήφιους
εκπαιδευτές πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών να εξοπλιστούν με αυτά, να
ενισχύσουν ή να προσαρμόσουν τα ήδη υπάρχοντα προς μια κατεύθυνση. Η συμβολή
της έρευνας είναι διπλή, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να αξιοποιηθούν και από
ενεργούς εκπαιδευτές πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, παρατηρώντας τις
υποστάσεις άλλων συναδέλφων, πάντα με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις
ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης θεωρούν σημαντική την εξειδίκευση στο
αντικείμενο των υποψηφίων εκπαιδευτών, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να τα θεωρούν απαραίτητα ύψιστης σημασίας
προσόντα για την πρόσληψη τους. Αντίθετα, έμφαση δίνεται στην ευελιξία τους, την
ευκολία προσαρμογής τους σε αυτές τις συνθήκες μάθησης και την ομάδα
εκπαιδευομένων, την υπευθυνότητα, το συμβουλευτικό ρόλο (χωρίς να αντικαθιστά
το θεραπευτικό), τις επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και την ικανότητα διαχείρισης
ομάδων και συγκρούσεων.
Τα παραπάνω αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή που έχει
πιθανότητες να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες του συζητήθηκαν και από τη σκοπιά
των ίδιων των εκπαιδευτών αλλά και των εκπαιδευομένων ως εκείνα τα στοιχεία που
θεωρούνται απαραίτητα για το εγχείρημα της διδασκαλίας σε πρώην χρήστες ουσιών.
Ακολουθώντας το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και ειδικότερα ως προς τις γνώσεις
που πρέπει να έχουν, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες (βλ.
Βαμβάκας, 2012) που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα των αρχών εκπαίδευσης
ενηλίκων σε συνάρτηση με την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ ένας
μόνο εκπαιδευτής αναφέρει τις πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και το τι
προκαλούν στον οργανισμό. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η άποψη των
περισσότερων εκπαιδευομένων της παρούσας έρευνας, όπου υπογραμμίζουν έντονα
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πως ο εκπαιδευτής δε χρειάζεται να έχει κάποιες παραπάνω γνώσεις για την ομάδα
τους και τη χρήση ουσιών, ενώ στην έρευνα της Κατσαρού (2018), οι εκπαιδευόμενοι
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των γνώσεων αυτών.
Σχετικά με τη στάση του εκπαιδευτή, οι εκπαιδευτές σχημάτισαν την εικόνα
ενός ανθρώπου απαλλαγμένου από στερεότυπα και προκαταλήψεις για την ομάδα
εκπαιδευομένων, αλλά και για τον τρόπο εκπαίδευσης που χρήζουν ως ενήλικες και
ως μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Στοιχεία όπως η διαλλακτικότητα, η δοκιμή
νέων τεχνικών, η υπευθυνότητα, η ανάπτυξη κινήτρων, η θέση ορίων, η υπομονή
αλλά και η απουσία κρίσης επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία ως απαραίτητα για
έναν εκπαιδευτή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτό το σημείο, οι
εκπαιδευόμενοι δίνουν έμφαση στο βοηθητικό και ενθαρρυντικό ρόλο των
εκπαιδευτών, όπως και στην ανατροφοδότηση που δέχονται από αυτούς και τη
προσπάθεια διαμόρφωσης της προσωπικότητας τους με σωστές αρχές. Ως προς τις
κοινωνικές δεξιότητες που θα πρέπει να είναι αναπτυγμένες, αναφέρονται
ενδεικτικά από κάποιους εκπαιδευτές η ενεργητική ακρόαση, η διάθεση για
πειραματισμό, η ευελιξία και η προσαρμογή στο περιβάλλον αλλά και οι
επικοινωνιακές δεξιότητες με την ικανότητα διαχείρισης ομάδων και καταστάσεων.
Οι εκπαιδευόμενοι παραθέτουν την ικανότητα διαμόρφωσης φιλικού κλίματος, το
ενδιαφέρον για αυτούς με την αντίληψη των συναισθημάτων τους, την κινητοποίηση
από μεριάς τους και τις επικοινωνιακές ικανότητες.
Το ερευνητικό αυτό ερώτημα προσανατολίστηκε στην αναζήτηση εκείνων
των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτών από την σκοπιά τόσο των ίδιων, όσο και των
εκπαιδευομένων. Από τις απαντήσεις και των δύο ομάδων, φαίνεται πως δεν
ταυτίζονται όσα υποστηρίζουν και στις τρεις κατηγορίες. Η θεώρηση των
εκπαιδευομένων ως προς τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής για να
τους εκπαιδεύσει είναι αντίθετη με αυτή των εκπαιδευτών, καθώς οι περισσότεροι
θεωρούν πως δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις, αλλά θέληση και χρόνος για να
ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Ως προς τις στάσεις, οι εκπαιδευόμενοι δίνουν έμφαση
στον ενθαρρυντική και βοηθητική στάση ενώ οι εκπαιδευτές τονίζουν στάσεις όπως η
υπευθυνότητα, η θέση ορίων, η απουσία κρίσης για τα πεπραγμένα τους και άλλες,
ενώ ως προς τις δεξιότητες, για τους πρώτους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το
ενδιαφέρον, η επικοινωνία και η διαμόρφωση φιλικού κλίματος, ενώ για τους
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εκπαιδευτές οι επικοινωνιακές δεξιότητες μεν, αλλά και άλλες που δεν ταυτίζονται με
αυτές που ανέφεραν οι εκπαιδευόμενοι.
Η καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτές κατά τη
διδασκαλία σε πρώην χρήστες ουσιών βοήθησε στην ιχνηλάτηση εκείνων των αιτιών
και της πιθανής σύνδεσης τους με έλλειψη γνώσεων, με μη αναπτυγμένες σε επαρκή
βαθμό δεξιότητες αλλά και με λανθασμένες δικές τους στάσεις ή αντιλήψεις. Τα
αποτελέσματα της έρευνας για αυτό το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ανέδειξαν έναν
εκπαιδευτή, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε,
χωρίς να επιρρίπτει ευθύνες για αυτές στους εκπαιδευομένους, σε αντίθεση με άλλες
έρευνες (βλ. Ξυλούρη, 2014 ∙ Πετροπούλου, 2018), όπου οι εκπαιδευτές αναφέρουν
πως οι δυσκολίες και τα προβλήματα πηγάζουν ως επί το πλείστον από τους ίδιους
τους εκπαιδευόμενους. Τα εδραιωμένα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις των
εκπαιδευομένων, οι αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες του παρελθόντος, η αδυναμία
διαχείρισης ομάδων και συγκρούσεων από τους εκπαιδευτές αλλά και η
αναγκαιότητα οριοθέτησης συμπεριφορών, και δη σε ομάδες που υφίστανται ή
υπέστησαν την περιθωριοποίηση αποτελούν κάποιες από τις δυσκολίες που
συναντώνται κατά την εκπαίδευση (Τσιμπουκλή, 2007). Η άγνοια των εκπαιδευτών
το πρώτο διάστημα σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και εξαρτήσεων αποτέλεσε τροχοπέδη με βάση τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας, όπως και η αδυναμία τους να χειριστούν καταστάσεις εντός και
εκτός αίθουσας, κάτι που δηλώθηκε από τρεις εκπαιδευτές ως κώλυμα.
Επιπλέον,

προβλήματα

επικοινωνίας,

εμπιστοσύνης

και

οριοθέτησης

της

συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία με την παρούσα
έρευνα με τη διαφορά πως η αδυναμία διευθέτησης των παραπάνω οφείλεται
αποκλειστικά στους εκπαιδευτές. Ως προς τις στάσεις, ένας εκπαιδευτής δήλωσε πως
χρειάζεται να εξορθολογιστούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών για αυτή την ομάδα
εκπαιδευομένων και την εκπαίδευση της, αποφεύγοντας προσωπικές επιρροές, κάτι
που επιβεβαιώνεται εξίσου και από τη βιβλιογραφία (Bennett, 2000 ∙ Τσιμπουκλή,
2007).
Το ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε την υποστήριξη, την οποία δέχεται το
εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας του από το ΚΕΘΕΑ και τον
τομέα εκπαίδευσης του θεραπευτικού προγράμματος στο οποίο εντάσσεται, τίθεται
πρώτη φορά προς διερεύνηση από τη σκοπιά των υπευθύνων εκπαίδευσης όπως και
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η αποδοχή της και η σημασία που δίνεται σε αυτή από τους εκπαιδευτές.
Η υποστήριξη αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού έργου από τον
οργανισμό στον οποίο εργάζονται, όπου η σημαντικότητα του είναι τέτοια που μπορεί
τόσο να ενθαρρύνει τον εκπαιδευτή ως «ενισχυτής» για την καλύτερη ανταπόκριση
του στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, όσο και να τον αποθαρρύνει, εάν δεν
προσφέρεται επαρκώς και κατάλληλα.
Η παρούσα έρευνα ανέδειξε τις μορφές υποστήριξης που εκκινούν από τον
τομέα εκπαίδευσης, όπως τις ανέφεραν οι ιθύνοντες αυτού. Δίνεται έμφαση στην
επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού εκπαίδευσης με την παροχή εκπαίδευσης,
συναντήσεων με μέλη του εκπαιδευτικού αλλά και του θεραπευτικού τομέα σε
προσωπικό ή ομαδικό επίπεδο για την επίλυση ζητημάτων και προβληματισμών που
αφορούν τους εκπαιδευομένους και ο,τιδήποτε άλλο προκύψει, όπως της
«Εποπτείας», που αποτελεί ένα «εργαλείο» για όποιον την χρειάζεται, ειδικά για τους
πρόσφατα προσληφθέντες στο ΚΕΘΕΑ. Πέρα από αυτές τις μορφές, που κατά κάποιο
τρόπο είναι θεσμοθετημένες από το ΚΕΘΕΑ, αναφέρονται και άλλου είδους μορφές
υποστήριξης, όπως η παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού προς αξιοποίηση στην
εκπαίδευση, η διαθεσιμότητα του υπευθύνου εκπαίδευσης ανά πάσα στιγμή, η
τακτική ενημέρωση για τα πεπραγμένα άλλων θεραπευτικών προγραμμάτων, η
ελευθερία και ο χώρος που δίνεται στους εκπαιδευτές, η ενθάρρυνση αλλά και η
στήριξη στην επίτευξη της στοχοθεσίας που οι εκπαιδευτές έχουν θέσει για τα
αντικείμενα τους. Από την άλλη μεριά, αξίζει να αναφερθεί και μια ακόμη μορφή, η
οποία δεν υφίσταται ως υποστηρικτική ακόμα αλλά αναφέρεται από έναν υπεύθυνο
εκπαίδευσης που την χαρακτηρίζει ως «πρόληψη του burnout» : η αλλαγή
περιβάλλοντος εργασίας και αρμοδιοτήτων, με σκοπό την ανανέωση και τον εκ νέου
σχεδιασμό για τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτών μπορεί να λειτουργήσει
ως ενισχυτική για τους εκπαιδευτές.
Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτές ανέφεραν και οι ίδιοι κάποιες από τις
παραπάνω

υποστηρικτικές

μορφές

κατά

τη

διάρκεια

των

συνεντεύξεων.

Η εκπαίδευση για αυτούς είναι πολύ σημαντική, αν και δεν προσφέρεται συχνά με
βάση τα λεγόμενα τους-κάτι που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Λεοντίτση
(2017) – καθώς, όπως υποστηρίζουν, το θεραπευτικό προσωπικό τείνει να ενισχύεται
περισσότερο εκπαιδευτικά από το εκπαιδευτικό. Η παροχή της, έπειτα από δικά τους
αιτήματα αλλά και η αδυναμία παρακολούθησης εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων
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που μπορεί να προσφέρονται εξαιτίας της απασχόλησης τους και σε άλλους φορείς
για βιοποριστικούς λόγους, δυσχεραίνει τη διαδικασία αυτή και τους αποθαρρύνει
αρκετές φορές, με την απογοήτευση να είναι έντονη κατά την αναζήτηση μορφών
εκπαίδευσης που πληρούν τις προδιαγραφές που θέλουν στο πλαίσιο της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Αρκετοί είναι αυτοί που αναφέρουν πως δεν είναι
λίγες οι φορές που οι εκπαιδεύσεις που προσφέρονται , δε τους ενδιαφέρουν θεματικά
για να τις παρακολουθήσουν.
Ως προς τις ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, οι εκπαιδευτές δεν στάθηκαν
ιδιαίτερα σε αυτές, με έναν μόνο εκπαιδευτή να υποστηρίζει πως οι συναντήσεις
αυτές σε συνδυασμό με τις δράσεις που πραγματοποιούν οι ίδιοι τους διαφοροποιούν
κατά πολύ από έναν κοινό εκπαιδευτικό σχετικά με τις δεξιότητες που έχουν
αναπτύξει, και με έναν άλλο εκπαιδευτή να υπογραμμίζει πως δεν ήταν όλοι οι
προϊστάμενοι του δεκτικοί να βοηθήσουν σε αυτές τις συναντήσεις, όταν υπήρχε
ανάγκη. Η Εποπτεία, ως μορφή υποστήριξης, αναφέρθηκε από δύο εκπαιδευτές αλλά
όπως και οι προηγούμενες μορφές υποστήριξης, επικαλύφθηκε από την ομάδα
συναδέλφων. Οι εκπαιδευτές, καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων έκαναν
ιδιαίτερη μνεία στη βοήθεια που δέχτηκαν και συνεχίζουν να δέχονται από τους
συναδέλφους τους όλο αυτό το διάστημα, χαρακτηρίζοντας τήν την πιο βοηθητική
εσωτερική υποστηρικτική μορφή.
Η υποστήριξη, όπως αναδείχτηκε, είναι αλληλένδετη τόσο με την εκπαίδευση
όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη. Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να
διερευνήσει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης ως υποστηρικτικής μορφής του ΚΕΘΕΑ
προς τους εκπαιδευτές του, με σκοπό να εξάγει εκείνα τα αποτελέσματα που θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν στον ύψιστο βαθμό τις υπηρεσίες του
εκπαιδευτικού προσωπικού και να οδηγήσουν στην εξειδίκευση, δημιουργώντας
επαγγελματίες στον κλάδο της απεξάρτησης που σχετίζεται με την εκπαίδευση και τη
θεραπεία. Οι εκπαιδευτές του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ είναι πια
άρτια καταρτισμένοι τόσο σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, παρακολουθώντας εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις και εκτός
οργανισμού, όταν είναι εφικτό. Η διερεύνηση στην παρούσα έρευνα αφορούσε την
εκπαίδευση που δέχτηκαν κατά την εισαγωγή τους στο ΚΕΘΕΑ αλλά και κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους.
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Η εισαγωγική εκπαίδευση αποτελεί μια συνεχής και αδιάκοπη διαδικασία,
για την οποία την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της την έχει ο εκάστοτε
φορέας (Καψάλης & Ραμπίδης, 2006). Καθίσταται απαραίτητη, σύμφωνα με την
βιβλιογραφία και την πλειοψηφία των εκπαιδευτών της έρευνας, αλλά αποτελεί ένα
μελανό σημείο για αυτούς, καθώς οι έξι από τους επτά που ερωτήθηκαν δεν την είχαν
δεχτεί κατά την πρόσληψη τους, απλά είχαν ενημερωθεί από τους συναδέλφους για
το καθεστώς εργασίας και τη λειτουργία του οργανισμού. Ειδικότερα, ενθυμούμενοι
τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα των γνώσεων για
τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, όπως και πληροφορίες για τα
θεραπευτικά προγράμματα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται με στόχο την
απεξάρτηση από τις ψυχοτρόπες ουσίες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως πληροφορίες
σχετικές με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, τους τρόπους οριοθέτησης των
συμπεριφορών των εκπαιδευομένων αλλά και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
τελευταίων αλλά και των ψυχοτρόπων ουσιών αντίστοιχα θα βοηθούσαν ιδιαίτερα το
πρώτο διάστημα κάποιους από τους εκπαιδευτές.
Επιπλέον, η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας έχει απασχολήσει
πολύ λίγες έρευνες στο κομμάτι της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών που
εργάζονται με πρώην χρήστες ουσιών (βλ. Λεοντίτση, 2017). Έπειτα από αναζήτηση
της ερευνήτριας για εκπαιδεύσεις που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
διαπιστώθηκε η απουσία προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν την ομάδα των
πρώην χρηστών ουσιών από δημόσιους φορείς, πέραν του ΚΕΘΕΑ και άλλων
θεραπευτικών προγραμμάτων. Το ζήτημα όμως έγκειται σε εκείνα τα προγράμματα
που αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, όπου όπως δηλώθηκε από τους
ίδιους, δεν είναι συχνή η παροχή τους από τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.
Οι εκπαιδευτές που ερωτήθηκαν για την εκπαίδευση που δέχονται κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους αποκρίθηκαν αρνητικά, αναφέροντας την αποσπασματική και μη
οργανωμένη στο χρόνο προσφορά αυτών, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια και
τη σύγκριση με το θεραπευτικό προσωπικό. Εξέφρασαν την επιθυμία τους για
συχνότερη παροχή, αρμονική με τις ανάγκες τους, χωρίς να μπαίνουν οι ίδιοι στη
διαδικασία να αναζητούν προγράμματα εκπαίδευσης προς παρακολούθηση.
Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα της ερευνήτριας στον τομέα εκπαίδευσης του
ΚΕΘΕΑ, εντοπίστηκε μόνο ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών
εκπαίδευσης και επιμορφωτών στην εκπαίδευση ενηλίκων, το τελευταίο τέτοιας
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εμβέλειας, το οποίο διεξήχθη το 2010, με επικέντρωση στην ομάδα των πρώην
χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Έκτοτε, δε διεξήχθη κάτι αντίστοιχο που να
παραπέμπει σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Με βάση την παραπάνω διαπίστωση και τις δηλώσεις των εκπαιδευτών για
την αποσπασματική εκπαίδευση τους , για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για
τα παρεχόμενα προγράμματα εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ με σκοπό να αξιοποιηθούν
αυτές οι πληροφορίες και από μελλοντικούς ερευνητές, οι εκπαιδευτές μπήκαν στη
διαδικασία να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το περιεχόμενο των προγραμμάτων
που έχουν προσφερθεί και πιθανώς να έχουν παρακολουθήσει κατά καιρούς. Ως επί
το πλείστον, όσοι θυμόντουσαν, ανέφεραν ως κυρίαρχο το θεραπευτικό πλαίσιο, με
τη συνοδεία του τομέα της ψυχολογίας και των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.
Επιπλέον, επιχειρήθηκε και μια διαδικασία διερεύνησης αναγκών των
εκπαιδευτών από την ερευνήτρια. Κάποιοι εκπαιδευτές δήλωσαν πως δεν έχουν
κάποια συγκεκριμένη ανάγκη για να αναζητήσουν μια μορφή εκπαίδευσης έτσι ώστε
να την καλύψουν. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτές στράφηκαν προς την πληροφόρηση για
τις θεραπευτικές διαδικασίες που ακολουθούν οι πρώην χρήστες ουσιών, την
εκμάθηση νέων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας αλλά και κινητοποίησης, όπως
και προς την πιθανή αναγκαία εκπαίδευση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση, εν όψει της πανδημίας COVID-19. Ένας εκπαιδευτής ακόμα τόνισε
την ανάγκη του για ανανέωση, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει επαρκώς προς τα
πού θα επιθυμούσε να την κατευθύνει.
Ένα ακόμα ερευνητικό ερώτημα, το έκτο, αφορούσε την προτίμηση των
εκπαιδευτών πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών αναφορικά με την παρακολούθηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όχι τόσο ως προς το περιεχόμενο τους, αλλά ως προς
κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως η μορφή του και οι μέθοδοι που θα αξιοποιεί,
κάτι που επίσης δεν είχε ερευνηθεί μέχρι σήμερα. Η αναζήτηση αυτή είχε σκοπό τη
συγκέντρωση πληροφοριών για εκείνα τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα
παρακολουθούσαν οι εκπαιδευτές και θα αξιοποιούσαν πιθανόν μελλοντικά όσα θα
μάθαιναν στην πράξη. Η τάση των εκπαιδευτών για την δια ζώσης συμμετοχή τους
δεν άργησε να εντοπιστεί, όπως και η διάθεση για συμμετοχή και εφαρμογή όσων
διδάχθηκαν για να ακολουθήσει η ανατροφοδότηση από τους ίδιους αλλά και τους
συμμετέχοντες του προγράμματος. Αντίθετα, από κανέναν εκπαιδευτή δεν
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αναφέρθηκε η συμβατική παρακολούθηση εισηγήσεων, χωρίς συμμετοχή και δράση.
Κάποιοι αναφέρθηκαν και σε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, όπως οι
ίδιοι τα φαντάζονται, τα οποία για κάποιους έχουν τη μορφή συμπράξεων, με την
υλοποίηση δράσεων τόσο σε πρώην χρήστες ουσιών όσο και σε άλλες ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και την αξιολόγηση των δράσεων αυτών, με ένα θεωρητικό μέρος
πριν από την πραγματοποίηση τους. Άλλοι εκπαιδευτές περιορίστηκαν σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη μορφή συνεδρίου, όπου θα υπάρχει ανταλλαγή
απόψεων με συναδέλφους και από άλλα θεραπευτικά προγράμματα. Είναι φανερό
πως οι εκπαιδευτές αναζητούν τη βιωματική μάθηση ως εκπαιδευόμενοι,
ακολουθώντας τις αρχές του Dewey, του Lewin και του Piaget, καθώς θεωρούν πως
τα οφέλη της είναι πολύ περισσότερα από τις παθητικές μορφές μάθησης και πως
μέσω της εμπειρίας μπορούν να αποκτήσουν πολύ πιο εύκολα γνώσεις και να
αναπτύξουν δεξιότητες.
Το τελευταίο ερώτημα της έρευνας αναφορικά με την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτών που εργάζονται με πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών
αφορούσε εκείνους τους τρόπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την
απόδοση τους. Η αντίληψη των εκπαιδευτών είναι πολύ σημαντική, καθώς οι ίδιοι
γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι θα ήταν αυτό που θα τους βοηθούσε να ενισχύσουν τον
επαγγελματισμό τους και να δουν το βαθμό της αποδοτικότητας τους να αυξάνεται
(Σαϊτης, 2008), κάτι που θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στους εκπαιδευόμενους τους.
Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτές μίλησαν για την αλλαγή στη
σύμβαση εργασίας τους σε πλήρους απασχόλησης, η οποία θα τους έδινε
περισσότερο χρόνο να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν όσα γνωρίζουν στην
εκπαίδευση των πρώην

χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Αυτή η αλλαγή θα είχε

αποτέλεσμα να μεταβληθεί πολύ πιο εύκολα η αρνητική εικόνα που υπάρχει για την
εκπαίδευση, χωρίς να κυνηγούν μονίμως το χρόνο για την κάλυψη της ύλης. Αυτή
είναι μια διαπίστωση, η οποία έχει αναφερθεί και σε άλλη έρευνα (βλ. Λεοντίτση,
2017) όπως και αυτή της εκπαίδευσης ως βελτιωτικό μέσο. Ειδικότερα, δύο
εκπαιδευτές αναφέρουν πως θα ήθελαν μια ενίσχυση στις Νέες Τεχνολογίες και την
εκμάθηση νέων τεχνικών διδασκαλίας και κινητοποίησης των εκπαιδευομένων.
Από εδώ και πέρα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας με αυτά της
Λεοντίτση (2017) διαφοροποιούνται, καθώς οι υπόλοιποι εκπαιδευτές του ΚΕΘΕΑ
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ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, συνοδευόμενοι από την τοποθέτηση και των
υπευθύνων εκπαίδευσης τους, παραθέτουν άλλους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης
τους, διαφορετικούς από αυτούς που παρουσίασαν οι εκπαιδευτές του ΚΕΘΕΑ
Αττικής.
Συγκεκριμένα, δύο εκπαιδευτές θεωρούν πως η συνεχής επαφή και ανταλλαγή
εμπειριών με συναδέλφους, όχι απαραίτητα σε οργανωμένο πλαίσιο, είναι αυτή που
θα τους βοηθήσει αρκετά να βελτιώσουν τις πρακτικές τους αλλά και την απόδοση
τους. Επιπλέον, υπήρχαν και εκπαιδευτές, οι οποίοι κατέδειξαν την αύξηση του
μισθού τους ως κίνητρο για να ανταποκριθούν καλύτερα στην εργασία τους, την
αλλαγή της νοοτροπίας ότι η εκπαίδευση δεν συνδέεται άμεσα με τη θεραπεία αλλά
και τη διοικητική υπαγωγή των τμημάτων εκπαίδευσης στον τομέα εκπαίδευσης του
ΚΕΘΕΑ. Επιπλέον, ζητήθηκε και η γνώμη των υπευθύνων εκπαίδευσης, οι οποίοι
έχουν περάσει από τη θέση των εκπαιδευτών, αναφορικά με το τι θεωρούν πως θα
μπορούσε να αυξήσει την αποδοτικότητα των εκπαιδευτών. Η απόκριση τους ενέχει
την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις Νέες Τεχνολογίες, με σκοπό την καλύτερη
αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, όπως
και την συχνή αλλαγή χώρου εργασίας και αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα την
ανανέωση και επανασυγκρότηση τους. Ο άλλος υπεύθυνος εκπαίδευσης ανέδειξε και
εκείνος την ανάγκη για την αλλαγή της σύμβασης εργασίας, παραθέτοντας την
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού όχι μόνο στο επίπεδο του ΚΕΘΕΑ, αλλά
και ολόκληρης της τοπικής κοινότητας και ανοίγοντας τις δράσεις και για άλλες
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η διοικητική υπαγωγή του τμήματος εκπαίδευσης στον
αντίστοιχο τομέα παραμένει «στο τραπέζι» , με όλα τα οφέλη που μπορεί να
αποφέρει αυτή η αλλαγή.
Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτών και των υπευθύνων εκπαίδευσης δίνουν νέα
έκβαση στη βελτίωση της απόδοσης με οφέλη όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά
και σε συλλογικό, με κατεύθυνση στη στήριξη πολλών ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων. Από την άλλη μεριά, η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του ωραρίου που
αναδεικνύεται οφείλει να προβληματίσει, όχι μόνο για την απόδοση των
εκπαιδευτών, αλλά και ό,τι αυτή μπορεί να αποφέρει στο βιοπορισμό τους και τον
τομέα της εκπαίδευσης των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Ίσως εάν οι
εκπαιδευτές εργαστούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, δε θα χρειάζεται να
θεωρούν γενικά και ειδικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μια δευτερεύουσα ασχολία
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και να απασχολούνται ταυτόχρονα σε άλλες δομές εκπαίδευσης και μη, με το
ψυχολογικό κόστος να επηρεάζει τόσο τους ίδιους, όσο και τις ομάδες με τις οποίες
εργάζονται. Επίσης, κατά κάποιο τρόπο, με την αλλαγή αυτή θα ταθούν απέναντι
στον εθελοντικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΑ, με την ενίσχυση του
επαγγελματισμού του κλάδου της εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και δη
των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, ο οποίος χρειάζεται να στελεχωθεί με
επαγγελματίες εκπαιδευτές, άρτια καταρτισμένους για να μπορούν να καταστήσουν
ορατή σε όλους-και πρωτίστως στους εκπαιδευομένους-τη σύνδεση της εκπαίδευσης
με τη θεραπεία και τα οφέλη που αυτή αναμφισβήτητα θα αποφέρει.
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Κεφάλαιο 11ο
11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα ακολούθησε την προσέγγιση της ποιοτικής διερεύνησης,
επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων για διερεύνηση με εργαλείο συλλογής
δεδομένων τις ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η φύση της έρευνας αυτού του είδους δεν
επιδιώκει την αναζήτηση τάσεων, την πρόβλεψη αυτών και τη διατύπωση καθολικών
νόμων, αλλά

αντίθετα τη καταγραφή, την κατανόηση και

την ερμηνεία των

δεδομένων με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων (Creswell, 2012) . Σε καμία
περίπτωση δε προτείνεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον
συνολικό πληθυσμό των εκπαιδευτών που εργάζονται με πρώην χρήστες ψυχοτρόπων
ουσιών. Τα αποτελέσματα αυτής αφορούν αποκλειστικά την συγκεκριμένη ομάδα
των εκπαιδευτών που ερευνήθηκαν και εργάζονται στους τομείς εκπαίδευσης των
θεραπευτικών προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ- κάτι που
αποτέλεσε συνειδητή επιλογή της ερευνήτριας-, όπως αντίστοιχα και τις αντιλήψεις
των υπευθύνων εκπαίδευσης που ανήκουν εκεί, αλλά και των εκπαιδευομένων, οι
οποίοι συνέβαλαν σε κάποια σημεία της έρευνας. Αντίστοιχα, τα πορίσματα της
παρούσας έρευνας δε μπορούν να γενικευτούν ούτε για όλο το εκπαιδευτικό
προσωπικό που εργάζεται στο ΚΕΘΕΑ, ούτε για τους εκπαιδευτές άλλων
θεραπευτικών προγραμμάτων.
Επιπλέον, ως προς τους εκπαιδευομένους που κλήθηκαν να συμβάλλουν στα
πορίσματα της έρευνας και να παραθέσουν την αντίληψη τους για τους εκπαιδευτές
και τα χαρακτηριστικά τους, αξίζει να αναφερθεί πως οι συγκεκριμένοι
εκπαιδευόμενοι τυγχάνει να βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης, αλλά όλοι έχουν
πρόσφατα ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στα εκάστοτε Εναλλακτικά Σχολεία. Αυτό
σημαίνει πως έχουν σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους εκπαιδευτές, σε
αντίθεση με κάποιον εκπαιδευόμενο, ο οποίος πρόσφατα εισήχθη για φοίτηση στα
σχολεία

αυτά.

Παρομοίως,

οι

υπεύθυνοι

εκπαίδευσης

των

θεραπευτικών

προγραμμάτων, αναφορικά με την υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτές,
λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και αντιλαμβάνεται ο καθένας με τον τρόπο του
την έννοια της υποστήριξης, οπότε ούτε οι μορφές υποστήριξης που παρέχονται από
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αυτούς μπορούν να γενικευτούν για όλους τους τομείς εκπαίδευσης των
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.
Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία της ανάλυσης απαιτούσε η
κωδικοποίηση και η θεματοποίηση των δεδομένων. Η θεματική ανάλυση
περιεχομένου ενέχει τον περιορισμό ή αλλιώς τον κίνδυνο να συγχωνευτούν απόψεις
και συμπεριφορές από διαφορετικούς συμμετέχοντες, οι οποίες ναι μεν φαινομενικά
ανήκουν στον ίδιο θεματικό άξονα, αλλά είναι πιθανόν να ερμηνεύονται και να
κατανοηθούν διαφορετικά από τον αναλυτή-ερευνητή (Γαλάνης, 2018).

Έτσι, ο

ερευνητής θα πρέπει να είναι έμπειρος και σε εγρήγορση για την εγκυρότητα των
αποτελεσμάτων του. Για τον έλεγχο αυτής, έχει τη δυνατότητα να δώσει την άδεια να
για την εκ νέου ανάλυση των δεδομένων από κάποιους άλλους αναλυτές με σκοπό τη
σύγκριση και τη μεγαλύτερη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων (Robson, 2010 ·
Γαλάνης, 2018).
Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα έρευνα επιχείρησε για πρώτη φορά να
αναδείξει καίρια ζητήματα σχετικά με τους εκπαιδευτές πρώην χρηστών ψυχοτρόπων
ουσιών και την επαγγελματική τους πορεία και ανάπτυξη και η απουσία
προηγούμενων ερευνών δυσκόλεψε τη διαδικασία σύγκρισης των αποτελεσμάτων.
Αναμένεται το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο από
μελλοντικούς εκπαιδευτές.

118

Κεφάλαιο 12Ο
12. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας προορίζονται για να συμβάλλουν στον τομέα
της εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα να φανούν
αξιοποιήσιμα τόσο από τους εκπαιδευτές που εργάζονται με πρώην χρήστες ουσιών
όσο και από μελλοντικούς ερευνητές, οι οποίοι πρόκειται να συμπληρώσουν, να
ενισχύσουν, να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τα πορίσματα αυτής.
Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα μελέτησε το εκπαιδευτικό προσωπικό από τα
Εναλλακτικά Σχολεία του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Η επέκταση της
έρευνας με τα ίδια ή παρόμοια ερευνητικά ερωτήματα μπορεί να περιλαμβάνει και τα
υπόλοιπα δύο Εναλλακτικά Σχολεία του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα και την Κρήτη, έτσι
ώστε να ερευνηθούν όλοι οι εκπαιδευτές που εργάζονται στο συγκεκριμένο φορέα, ή
να μελετηθούν ξεχωριστά αυτά τα δύο σχολεία και να γίνει η σύγκριση των
αποτελεσμάτων με τα δύο που έχουν ήδη ερευνηθεί στην παρούσα έρευνα.
Ως προς την ίδια θεματική, θα μπορούσε να διεξαχθεί αντίστοιχη έρευνα, της
οποίας κεντρικό σημείο θα ήταν η σύγκριση δυο διαφορετικών φορέων απεξάρτησης
ως προς την εκπαίδευση που παρέχουν αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους,
αναφορικά με την επαγγελματική του ανάπτυξη και τις συνθήκες εργασίας.
Αναφορικά με την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πρώην χρηστών
ψυχοτρόπων ουσιών, αξίζει να διερευνηθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο οι
εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευτών που εργάζονται σε έναν ή σε
παραπάνω φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης, με σκοπό να αξιοποιηθούν
τα πορίσματα αυτά για τη δημιουργία ενός προγράμματος εθνικής εμβέλειας, το
οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες αυτές με τη σωστή διοργάνωση.
Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια συγκριτική
μελέτη αναφορικά με τις πολιτικές εκπαίδευσης που εφαρμόζονται στα θεραπευτικά
από τις ψυχοτρόπες ουσίες προγράμματα και κατά συνέπεια με την εκπαίδευση των
εκπαιδευτών σε αυτά.
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Β. Επιστολή προς τους συμμετέχοντες/ουσες

Καλησπέρα σας,
ονομάζομαι Ελένη Βρατσίνη και είμαι φιλόλογος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με ειδίκευση
«Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βρίσκομαι στο στάδιο
εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, με σκοπό την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου, με θέμα «Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών πρώην
χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών : μια εμπειρική μελέτη στο ΚΕΘΕΑ » Στη θέση του
επόπτη βρίσκεται ο κ. Βαλκάνος Ευθύμιος, καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο
“Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων
και Οργανισμών.
Σκοπός της εργασίας μου είναι η συμβολή στο πεδίο της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτών που διδάσκουν σε πρώην χρήστες ουσιών, με σκοπό την μέγιστη και
βέλτιστη εκπαιδευτική απόδοση τους, τόσο προς την ευκολότερη επίτευξη και
διευκόλυνση της μάθησης των εκπαιδευομένων, όσο ως προς την ενίσχυση της
ικανοποίησης, της αυτοπεποίθησης και του επαγγελματισμού των ιδίων. Κίνητρο
αποτέλεσε το «κενό» που εντόπισα ως προς την εκπαίδευση αυτών των εκπαιδευτών,
καθώς και η σημασία που έχει το κομμάτι της εκπαίδευσης στη ζωή των πρώην
χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Τα δεδομένα, τα οποία θα συγκεντρωθούν από τις
συνεντεύξεις που θα διεξαχθούν, θα αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να
συμβάλλουν σε επόμενες εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτών με την ενσωμάτωση εκείνων
των θεμάτων που ενδεχομένως να μην έχουν ενταχθεί ή συζητηθεί επαρκώς σε
προηγούμενες.
Σας καλώ να συμμετέχετε στην έρευνα μου. Σας διαβεβαιώνω πως η
ανωνυμία σας θα εξασφαλιστεί και θα υπάρξει η πρέπουσα εχεμύθεια. Δε θα
μπορέσει κανείς να συνδέσει όλα όσα θα ειπωθούν από εσάς με το πρόσωπο σας.
Επιπλέον, ζητώ την άδεια σας για τη χρήση καταγραφέα μαγνητοσκόπησης και

139

λογογράφου, με σκοπό να καταγραφούν, όσο πιο πιστά γίνεται, όσα θα αναφερθούν.
Οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ότι έρχεστε σε δύσκολη θέση, έχετε το δικαίωμα να
σταματήσετε τη συνέντευξη, χωρίς να χρησιμοποιηθούν όσα θα έχετε αναφέρει. Η
συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και η διάρκεια της συνέντευξης
υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά. Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από το είδος της
επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί μεταξύ μας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Γ. Οδηγοί Συνέντευξης
Ι. Οδηγός Συνέντευξης Εκπαιδευτών
Φύλο :
Ειδικότητα :
Σπουδές :
Επιμορφώσεις (ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τοξικοεξάρτησης κ.α.) :
Χρόνος Εργασίας εντός ΚΕΘΕΑ :

Α. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Εκπαιδευτών
1.

Μπορεί ένας εκπαιδευτικός, με την
διαθέτει, να διδάξει σε πρώην χρήστες ουσιών ;

βασική

εκπαίδευση

που

1.1 Αν όχι, τι θα πρέπει να διαθέτει, έτσι ώστε να μπορέσει να
ανταποκριθεί ;

Β. Συνεργασία με τους εκπαιδευομένους και Δυσκολίες
2.

Ποια είναι η σχέση σας με τους εκπαιδευομένους;

3.

Υπήρξαν στιγμές που σας δυσκόλεψε η συνεργασία με αυτούς;
3.1 Αν ναι, σχετίζονται οι δυσκολίες αυτές με γνώσεις, δεξιότητες ή στάσεις
που θα έπρεπε να έχετε ξεκινώντας να εργάζεστε μαζί τους ;
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Γ. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικές Ανάγκες
4. Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών πριν και κατά τη
διάρκεια του εκπαιδευτικού τους έργου ;
4.1 Εάν υπάρχει, ποια ζητήματα χρήζουν εκπαίδευσης για την ανάληψη
αυτού του ρόλου;
5.

Ποιες είναι οι δικές σας εκπαιδευτικές ανάγκες;

Δ. Επαγγελματική Ανάπτυξη
6.

Προσφέροντα προγράμματα εκπαίδευσης που να προετοιμάζουν
εκπαιδευτή για όσα θα συναντήσει με αυτή την ομάδα εκπαιδευομένων;

τον

6.1 Εάν προσφέρονται, πόσο συχνά και από ποιους;
6.2 Συνήθως τι είδους θεματικές ενότητες περιέχουν;
6.3. Συμβάλλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού σας έργου;
6.4 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης για εσάς ;

Ε. Βελτίωση Απόδοσης Εκπαιδευτών

7. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της απόδοσης σας;

ΙΙ. Οδηγός Συνέντευξης Υπευθύνων Εκπαίδευσης

Σπουδές :
Χρόνος Εργασίας εντός ΚΕΘΕΑ :

A. Επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού
1. Ποια είναι η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών για τη
στελέχωση του Τομέα Εκπαίδευσης και του Εναλλακτικού Σχολείου;
1.1 Υπάρχει κάποιο/α στοιχείο/α που να είναι απαραίτητο/α για την
ένταξη τους στο εκπαιδευτικό προσωπικό του οργανισμού;

Β. Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού
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2.

Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών
διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου και αν ναι, γιατί;

3.

Με ποιους τρόπους υποστηρίζονται
εκπαιδευτές που εργάζονται σε αυτόν;

από

πριν

και

κατά

τη

τον Τομέα Εκπαίδευσης οι

Γ. Βελτίωση Απόδοσης Εκπαιδευτών
4.

Πως

θα

μπορούσε

να

βελτιωθεί

η

απόδοση

των

εκπαιδευτών;

ΙΙΙ. Οδηγός Συνέντευξης Εκπαιδευομένων

Φύλο :
Μορφωτικό Επίπεδο :
Στάδιο Θεραπείας :
Τάξη Φοίτησης :

Α. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Εκπαιδευτών

1 Ποια χαρακτηριστικά είναι σημαντικό να έχει ένας εκπαιδευτής που
εργάζεται στον Τομέα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ;
2. Υπάρχουν διαφορές από έναν εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης;

Β. Ζητήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
3. Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρακολουθούν προγράμματα
εκπαίδευσης για να διδάξουν σε εσάς;
3.1 Αν ναι, τι θα πρέπει να περιέχουν αυτά τα προγράμματα;
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Δ. Θεματικός Χάρτης
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Ε. Θεματικοί Πίνακες

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 5 (Ε5)

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Κατηγορίες
χαρακτηριστικών

Γνώσεις

Αρχές Εκπαίδευσης
Ενηλίκων

Νομίζω ότι χρειάζεται
οπωσδήποτε να ξέρει
βασικές εκπαίδευσης
ενηλίκων. Ότι δεν έχει
απέναντι του παιδιά.

Στάσεις

Αντίληψη χώρου

Θεωρώ ότι πρέπει να
αντιλαμβάνεται τον
χώρο, δηλαδή δεν πάω
να δουλέψω σε ένα
φροντιστήριο ή σε ένα
σχολείο, πάω να
δουλέψω σε ένα σχολείο
εναλλακτικό..[..]
Να έχει την αίσθηση του
«που βρίσκεται» και
ποιους έχει απέναντι
του.

Κοινωνικές δεξιότητες

Δεκτικότητα στο
χτίσιμο σχέσεων με
εκπαιδευόμενους

Και να είναι ανοιχτός
για να χτίσει σχέση με
τους συγκεκριμένους
μαθητές.

Απουσία στερεοτύπων
για τους
εκπαιδευομένους

Ένας εκπαιδευτικός, ο
οποίος κουβαλάει
στερεότυπα και
στερεοτυπικές εικόνες
για τους χρήστες, θα
δυσκολευτεί πολύ να
κάνει σωστά τη δουλειά
του, με επαγγελματισμό

Δοκιμή νέων τεχνικών

[..] και να είναι
ανοιχτός στο να
δοκιμάζει καινούριες
τεχνικές

Β. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ
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Θετική απόκριση.
Απαραίτητη η σύνδεση
εκπαίδευσης και
θεραπείας

Πάρα πολλές. Έχει να
κάνει κατά κύριο λόγο
με το ότι δεν είναι απλά
μαθητές. Είναι μαθητές
σε θεραπεία. Επομένως
θα πρέπει να υπάρχει
καλή σχέση ανάμεσα
στα δύο πλαίσια, στο
θεραπευτικό και το
εκπαιδευτικό.

Απουσία γνώσεων

Ανεπάρκεια στην
εκπαίδευση ενηλίκων
και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων

Νομίζω έχει να κάνει
καθαρά με τη δική μου
ανεπάρκεια στην
εκπαίδευση ενηλίκων
και των ευάλωτων
ομάδων

Απουσία δεξιοτήτων

Ανεπάρκεια στην
αντιμετώπιση και
διαχείριση
καταστάσεων σε
προσωπικό επίπεδο

Εγώ τα πρώτα χρόνια,
όταν κάποιος διέκοπτε,
καθόμουν και
σκεφτόμουν με
απίστευτες τύψεις εάν
είπα κάτι λάθος στο
μάθημα. Αισθανόμουν
το βάρος. Τώρα
καταλαβαίνω πως το
εκπαιδευτικό κομμάτι
είναι πολύ.. όχι λίγο
απλά υπάρχουν πολλά
πράγματα με τα οποία
δουλεύει ένας
άνθρωπος εκεί μέσα.

Συνάντηση
δυσκολιών κατά την
εκτέλεση του
εκπαιδευτικού έργου

Αιτίες Δυσκολιών

Απουσία στάσεων

-

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μορφές Υποστήριξης

Εκπαίδευση

Αναγκαιότητα
Εκπαίδευσης

Είναι δεδομένο ότι
βοηθούν (οι
εκπαιδεύσεις), είναι
βάση για εμάς.

Εποπτεία

Παρακολούθηση από
τον υπεύθυνο
εκπαίδευσης

Ο υπεύθυνος
εκπαίδευσης κάνει
εποπτεία. Συζητάμε,
λύνουμε οποιοδήποτε
θέμα προκύψει.
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Ομάδα συναδέλφων

Υποστήριξη από τους
συναδέλφους

[..] αλλά νομίζω το πιο
σημαντικό είναι η
ομάδα συναδέλφων.
Που πια όλοι έχουμε
μια εμπειρία, είμαστε
μια σταθερή ομάδα και
νιώθουμε ασφάλεια.
Δηλαδή έκανα κάτι ή
μου συνέβη αυτό και θα
βρω στο διάλειμμα,
ακόμα και αν ο
υπεύθυνος δεν είναι
εκεί, και θα το
συζητήσω. Χρειάζεται,
μόνος δε μπορείς

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαίδευση κατά την
πρόσληψη

Εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια της εργασίας

Αρνητική απόκριση

Δεν παρακολούθησα
κάτι μπαίνοντας..[..]

Αναγκαιότητα
Εισαγωγικής
Εκπαίδευσης

Οπωσδήποτε χρειάζεται
ένα πλαίσιο που να σου
εξηγεί πως λειτουργεί
ακριβώς η θεραπευτική
κοινότητα

Όχι τόσο συχνή παροχή
εκπαίδευσης

Παλιότερα πιο συχνά.
Παλιότερα γινόντουσαν
επιμορφώσεις που
ξεκινούσαν και από
εμάς.. πχ για το τάδε
μάθημα, θέλω να ξέρω
αυτό. Τα ζητούσαμε
εμείς. Τα τελευταία
χρόνια με την κρίση,
αυτά βρίσκονται λίγο σε
δεύτερη μοίρα.

Αναγκαιότητα
εκπαίδευσης κατά τη
διάρκεια της εργασίας

Είναι δεδομένο ότι
βοηθούν όμως, είναι
βάση για εμάς. Ζητάμε
από τους μαθητές μας
δηλαδή να ενταχθούν
εκπαιδευτικά, λένε «τι,
εγώ είμαι 40 χρονών
και θα το κάνω;» Και
εμείς λέμε «όχι, όχι, δες
εμάς». Αυτό το πράγμα
δε σταματά. Είναι
βασικό. Πάντα μπορείς
να γίνεις καλύτερος.
Μιλάμε με συναδέλφους
και λέμε «Πω, τα πρώτα
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μαθήματα που κάναμε
πριν να μάθουμε αυτή
τη τεχνική πχ, πώς
ήταν;» Μας φαινόταν
αδιανόητο. Όσα
περισσότερα μαθαίνεις,
τόσο πιο
αποτελεσματικός και
καλύτερος γίνεσαι και
με τους μαθητές.
Περιεχόμενο
προσφερόμενων
εκπαιδεύσεων

Εκπαιδευτικές
Ανάγκες

-

Αλλαγή σύμβασης
εργασίας από μερικής
σε πλήρους
απασχόλησης

Νέες Τεχνολογίες

Διεύρυνση ωρών
εργασίας

Νομίζω ότι αυτό που
χρειάζομαι περισσότερο
αυτή τη στιγμή είναι να
έχω το χώρο να
εφαρμόσω αυτά που
έχω μάθει..

Αναγκαιότητα
διεύρυνσης ωρών
εργασίας

Το σχολείο λειτουργεί
συγκεκριμένες ώρες και
εμείς είμαστε με
συμβάσεις μερικής
απασχόλησης. Οι
εκπαιδευτικές ανάγκες
είναι μεγαλύτερες. Το
ότι λειτουργεί το
σχολείο με αυτόν τον
τρόπο, εμάς μας στερεί
τη δυνατότητα να
κάνουμε αυτά που θα
μπορούσαμε να κάνουμε
στην εκπαίδευση
ενήλικων ευάλωτων
ομάδων

Πιθανή εκπαίδευση
στον πληροφορικό
γραμματισμό λόγω
συνθηκών
(πανδημία Covid-19)

Κάτι τόσο συγκεκριμένο
δεν έχω. Δε ξέρω εάν
μας χρειάζεται κάτι
στην τεχνολογική μας
εκπαίδευση, τώρα με
τον κορονοιό.. Φέτος
δουλέψαμε πολύ με το
Skype, αλλά μας
περιορίζει, είναι η
αλήθεια
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Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Μορφή

Εκπαίδευση με δια
ζώσης παρακολούθηση

Δια ζώσης

Κάτι που να
προσφέρεται δια ζώσης

Μεθοδολογία

Βιωματική Μάθηση

Συμμετοχή και
Εφαρμογές

Σίγουρα κάτι
συμμετοχικό όπου
καλείσαι να σκεφτείς
πάνω σε συγκεκριμένα
παραδείγματα, να
εφαρμόσεις, να μπεις
στο ρόλο. Έχω κάνει
παρά πολλά σεμινάρια
που είναι εξ
αποστάσεως, σεμινάρια
με εργασίες, όλα έχουν
την αξία τους αλλά το
να είσαι μέσα σε μια
ομάδα όπου θα
αναπτυχθεί η δυναμική,
αναγκαστικά θα
χρειαστεί να επιλύσεις
θέμα και όχι θεωρητικά,
αλλά πρακτικά. Νομίζω
ότι αυτό έχει
μεγαλύτερη αξία. Είναι
πιο αποτελεσματικό και
βοηθητικό σε μένα
τουλάχιστον.

ΣΤ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Τρόποι βελτίωσης της
απόδοσης

Αλλαγή σύμβασης
εργασίας από μερικής
σε πλήρους
απασχόλησης

Διεύρυνση ωρών
εργασίας
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Νομίζω ότι είναι αυτό
που είπα, μια διεύρυνση
ωρών. Να μην
χρειάζεται να
εγκλωβιζόμαστε.
Καταλαβαίνω ότι η
συγκεκριμένη ομάδα
χρειάζεται να μάθει
αυτά τα πράγματα αλλά
εγώ καλούμαι να τον
στρέψω σε κάτι άλλο
μόνο γιατί υπάρχουν οι
εξετάσεις στο τέλος. [..]
Δεν έχουν δηλαδή την
εκπαίδευση, όπως εμείς
την αντιλαμβανόμαστε
για να τους βοηθήσει.
Καλούμαστε να κάνουμε
αυτό που ουσιαστικά
τους έδιωξε από την
εκπαίδευση. Χρειάζεσαι
τον χρόνο να τους τα
διδάξεις με άλλο τρόπο.

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 (Υ2)

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προηγούμενη
διαδικασία επιλογής
προσωπικού

Έστελνες το βιογραφικό,
επιλέγανε κάποιους
ανθρώπους που κάλυπταν τα
ελάχιστα που ζητούσε η
προκήρυξη, μετά περνούσαν
από μια πρώτη συνέντευξη
από όπου μένανε πολύ λίγοι
και μετά περνούσαν από
δεύτερη επιτροπή, ανώτερο
κλιμάκιο του ΚΕΘΕΑ, και
κατάληγαν σε αυτόν τον ένα.
Έτσι γινόντουσαν όλες οι
προσλήψεις στον οργανισμό
μέχρι το 2010, εάν δεν κάνω
λάθος.

Παροντική διαδικασία
επιλογής προσωπικού

Υπάρχει η συνέντευξη, αλλά
με την αλλαγή του
αυτοδιοίκητου είναι λίγο
διαφορετικά τα πράγματα
και δε τα έχουμε ζήσει
ακόμη. Πιθανώς να υπάρχει
ένα προσοντολόγιο, αλλά η
συνέντευξη να είναι εκτός.

Απόκτηση τίτλων

Απουσία μεγάλης
εξειδίκευσης

Είναι επικοινωνιακό το
θέμα, δε χρειάζονται οι
εξαιρετικές γνώσεις στα
αντικείμενα.

Στοιχεία
προσωπικότητας

-Ανοιχτότητα

Να είναι ανοιχτός,
δραστήριος με
ενδιαφέροντα. Να ψάχνεται,
να διαβάζει, να έχει χόμπυ.
[..] να έχει περιέργεια και
ενδιαφέρον για τη ζωή.

Διαδικασία επιλογής
προσωπικού

Κριτήρια επιλογής
προσωπικού

-Δράση
-Ενδιαφέροντα
Αποδοχή ευάλωτων
ομάδων και
διαφορετικότητας

Να μην έχει προβλήματα με
τις ευάλωτες ομάδες και τη
διαφορετικότητα

-Εμπιστοσύνη

Να εκπέμπεις εμπιστοσύνη,
να σέβεσαι το μαθητή, να
μην τον

-Σεβασμός
-Απουσία κρίσης
-Παραδοχή λαθών και
άγνοιας
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κρίνεις για αυτό που τον
έφερε εδώ. [..] να
παραδέχεσαι τα λάθη σου
και ό,τι δεν γνωρίζεις

Ευελιξία και προσαρμογή.
-Ευελιξία
-Προσαρμογή
-Παροχή χώρου
-Αποφυγή
Δογματικότητας
Κοινωνικές
δεξιότητες

Ικανότητα Διαχείριση
ομάδων

Είναι σημαντικό να δίνεις
χώρο
και να μην είσαι δογματικός
Να διαχειρίζεσαι ομάδες

Ικανότητα διαχείρισης
καταστάσεων κρίσης

Να μπορεί να διαχειρίζεται
(ο εκπαιδευτής) καταστάσεις
κρίσης

Δεξιότητες
Επικοινωνίας

Είναι επικοινωνιακό το
θέμα.

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μορφές
Υποστήριξης

Εκπαίδευση

Ατομικές
συναντήσεις

Υπάρχει ένα πλαίσιο που
περιγράφει το ρόλο του
καθενός, τις αρμοδιότητες
και τα καθήκοντα και πάνω
σε αυτό στηρίζεται και η
εκπαίδευση που θα
επιλέξουμε από τις
διαθέσιμες. Ειδικά στην
εκπαίδευση που έχει να
κάνει με τη δράση και τα
μέλη, όποια εκπαίδευση και
να παρακολουθήσεις που
σχετίζεται με τον τρόπο που
λειτουργούν τα μέλη, είτε
θεραπευτικά είτε
ψυχολογικά, βοηθάει
Εκπαιδευτές με
υπεύθυνο εκπαίδευσης
Εκπαιδευτές με
σύμβουλο
εκπαίδευσης

Ομαδικές
συναντήσεις

Συμβούλιο
Καθηγητών
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[..]Επίσης, ατομικές
συναντήσεις εκπαιδευτικών
με τον υπεύθυνο
εκπαίδευσης, όπου μπορούν
να συζητηθούν και
προσωπικά ζητήματα. Ο
σύμβουλος εκπαίδευσης
είναι εδώ για να συζητήσει
οποιοδήποτε θέμα που έχει
να κάνει με τα μέλη.
Γίνεται μια φορά την
εβδομάδα συμβούλιο
καθηγητών. Συζητάμε όσα
συνέβησαν την προηγούμενη
εβδομάδα κα διάφορα
θέματα που προκύπτουν με
μαθητές, συμπεριφορές,

δυσκολίες ή για να
σχεδιάσουμε, να
προγραμματίσουμε ή να
αξιολογήσουμε δράσεις
Εποπτεία

Και φυσικά, υπάρχει πάντα ο
προϊστάμενος σου που έχει
την εποπτεία σου. Εποπτεύει
η δουλειά σου και σου λέει
πράγματα για αυτή. Σε
διορθώνει, σε βοηθά να
ξεπερνάς τα λάθη σου. Ή τη
ζητάς ή στη δίνει ο ίδιος

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Τρόποι βελτίωσης
της απόδοσης

Διοικητική υπαγωγή
των τμημάτων
εκπαίδευσης στον
Τομέα Εκπαίδευσης
του ΚΕΘΕΑ

Μια πρώτη σημαντική
αλλαγή που πιστεύω ότι θα
έπρεπε να γίνει εδώ και
χρόνια είναι η διοικητική
υπαγωγή των τμημάτων
εκπαίδευσης στον Τομέα
Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ, ο
οποίος θα έχει και την
επιστημονική-παιδαγωγική
εποπτεία των τμημάτων. [..]
Θα δινόταν έτσι η
δυνατότητα για
αλληλεπίδραση και
ανταλλαγή καλών πρακτικών
σε τακτική βάση, μεταξύ
τμημάτων και σχολείων, και
όχι με αφορμή μια δράση
κάπου κάπου.

Αλλαγή σύμβασης
εργασίας εκπαιδευτών
από μερικής σε
πλήρους απασχόλησης

Το προσωπικό εκπαίδευσης
του ΚΕΘΕΑ, εκτός από λίγα
μέλη πλήρους απασχόλησης,
είναι προσωπικό μερικούς
απασχόλησης. Πρόκειται για
εκπαιδευτές ενηλίκων, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία
πιστοποιημένους, με πολλά
χρόνια εμπειρίας στο χώρο
των ευάλωτων ομάδων αλλά
και του ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ
προκρίνει την εξωστρέφεια
και χαιρετίζει κάθε δράση
που εμπλέκει τις τοπικές
κοινωνίες και άρα θα
μπορούσε να αξιοποιήσει το
δυναμικό των εκπαιδευτικών
με πλήρη απασχόληση. Το
κέρδος θα ήταν πολλαπλό.
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ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1 και 2 (Εκπ 1, Εκπ 2)
ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Κατηγορίες
χαρακτηριστικών

Γνώσεις

Γνώση του
πλαισίου της
θεραπευτικού
προγράμματος
και της
εκπαίδευσης

Στάσεις

Διαμόρφωση
χαρακτήρων

-Μετάδοση
αρχών
-Να αποτελεί
πρότυπο

Κοινωνικές
δεξιότητες

-Ενδιαφέρον
για τον
εκπαιδευόμενο

-Ενσυναίσθηση
Ικανότητα
διαμόρφωσης
φιλικού
κλίματος

[..] να γνωρίζει
κάποια πράγματα
για το πλαίσιο, όχι
αυτά που έχω
κάνει.
Δε ξέρω ποια είναι
αυτά τα στοιχεία
[..] αλλά πρέπει να
είναι θετικά. Η
διαμόρφωση του
χαρακτήρα πρέπει
να μπει από τον
καθηγητή
Μπορεί να είναι
[..]
οι αρχές που θα
μου δώσει, αυτές
που έχει ο ίδιος.
Σωστός, τυπικός,
όλο αυτό. Να είναι
πρότυπο
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Εκπ 1

Εκπ 1

Το πραγματικό
ενδιαφέρον και
νοιάξιμο.. [..] να
ξέρει
πού δυσκολεύεται
(ο εκπαιδευόμενος),
τι νιώθει

Εκπ 1

Εγώ χρειάζομαι από
αυτούς (τους
εκπαιδευτές) να
νιώθω αυτή τη
φιλικότητα..

Εκπ 1

Να είναι φιλικό το
κλίμα. Μπορεί να
έλεγα και κάτι
παραπάνω
Επικοινωνιακές
δεξιότητες

Εκπ 1

Όλοι οι καθηγητές
είχαν την
επικοινωνία με εμάς.
Και καλά να μην
ήμασταν, έβρισκαν

Εκπ 2

Εκπ 2

έναν τρόπο να μας
αλλάξουν τη διάθεση

153

