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Περύληψη 

την παρούςα μελϋτη επιχειρεύται η διερεύνηςη χαρακτηριςτικών του προφύλ των 

επιμορφωτών/τριών που αξιοποιούνται από το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝΕΠ) του Εθνικού 

Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (ΕΚΔΔΑ) και η ανύχνευςη εκπαιδευτικών 

τουσ αναγκών ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, μϋςα από τη 

ςυνοπτικό χαρτογρϊφηςη ςύγχρονων θεωριών εκπαύδευςησ ενηλύκων με αναφορϊ ςτισ 

διαφορετικϋσ μορφϋσ μϊθηςησ και το εύροσ των εκπαιδευτικών τεχνικών, αναδεικνύονται τα 

χαρακτηριςτικϊ του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και οι ικανότητεσ/δεξιότητεσ που 

πρϋπει να διαθϋτει για να ανταποκριθεύ επιτυχώσ ςτισ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Εν 

ςυνεχεύα, πραγματοποιεύται ποιοτικό ϋρευνα με ςυνεντεύξεισ ςε βϊθοσ με ςκοπό την 

καταγραφό και αξιολόγηςη (α) των αντιλόψεων των εκπαιδευτών/τριων του ΙΝΕΠ για 

κρύςιμεσ διαςτϊςεισ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων όπωσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτό και οι 

ικανότητεσ που πρϋπει να διαθϋτει και (β) των γνώςεων και δεξιοτότων που διαθϋτουν ωσ 

προσ τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που εφαρμόζουν ςτα προγρϊμματα του ΙΝΕΠ. Σϋλοσ, 

παρουςιϊζονται τα πορύςματα, επιχειρεύται κριτικό ανϊλυςό τουσ και διατυπώνονται 

προτϊςεισ προσ ενύςχυςη και υποςτόριξη των εκπαιδευτών/τριών του ΙΝΕΠ. Μϋςα από την 

ανϊλυςη των ποριςμϊτων τησ ϋρευνασ, διαπιςτώνεται η ανϊγκη ςυςτηματικότερησ 

υποςτόριξησ των εκπαιδευτών/τριών του ΙΝΕΠ καθώσ ο βαθμόσ εξοικεύωςησ με πιο 

ςύγχρονεσ αντιλόψεισ περύ μϊθηςησ και μεγαλύτερο εύροσ εκπαιδευτικών τεχνικών εύναι 

μϊλλον χαμηλόσ. ε αυτόν την κατεύθυνςη, η μελϋτη καταλόγει ςε ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ 

που μπορεύ να ενιςχύςουν τουσ/τισ εκπαιδευτϋσ/τριεσ ςτο ϋργο τουσ. 
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1. Ειςαγωγή  

Η επιμόρφωςη αποτελεύ κρύςιμη παρϊμετρο τησ διαχεύριςησ ανθρωπύνων πόρων ωσ μϋςο 

τόςο για την ανϊπτυξη και την ενύςχυςη των γνώςεων και δεξιοτότων του προςωπικού όςο 

και για την επύτευξη αλλαγών και βελτιώςεων ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των 

οργανιςμών. Η ραγδαύα εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ και οι αλλαγϋσ ςτο κοινωνικό και οικονομικό 

περιβϊλλον αςκούν δυναμικϋσ επιδρϊςεισ ςτην εργαςύα και δημιουργούν την ανϊγκη για 

ςυνεχό προςαρμογό. Σαυτόχρονα, ςε οργανωςιακό επύπεδο, καθύςταται ιδιαιτϋρωσ πιεςτικό 

το αύτημα για μετϊβαςη ςε νϋα ςχόματα με ϋμφαςη ςτη μϊθηςη, τη ςυνεργατικότητα και τη 

δικτύωςη, προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η καλύτερη ανταπόκριςη ςτισ απαιτόςεισ ενόσ 

ςύνθετου και ευμετϊβλητου περιβϊλλοντοσ. Εντόσ του ωσ ϊνω πλαιςύου, η Δημόςια Διούκηςη 

καλεύται να επαναπροςδιορύςει το ρόλο και τον τρόπο οργϊνωςησ και παρϋμβαςόσ τησ με 

γνώμονα πϊντα την εξυπηρϋτηςη του δημοςύου ςυμφϋροντοσ αλλϊ και τη βελτιςτοπούηςη τησ 

ικανοπούηςησ του πολύτη από τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρει. 

Ειδικϊ ςτην περύπτωςη του ελληνικού Δημοςύου, η κρύςη και οι ςυνεπαγόμενοι 

δημοςιονομικού περιοριςμού, δημιούργηςαν μετϊ το 2009 ϋνα αςφυκτικό πλαύςιο, 

επιτϊςςοντασ την αναζότηςη πολιτικών μϋγιςτησ δυνατόσ αξιοπούηςησ των διαθϋςιμων 

πόρων με ταυτόχρονη ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ. Η αδυναμύα ανανϋωςησ του ςτελεχιακού 

δυναμικού λόγω του περιοριςμού ςτισ προςλόψεισ και η παρϊλληλη αποχώρηςη πολλών 

υπαλλόλων λόγω ςυνταξιοδότηςησ οδόγηςε ςτη μεύωςη του ςυνολικού αριθμού, αλλϊ και 

αποςτϋρηςε το Δημόςιο από τη δυνατότητα αξιοπούηςησ νϋων ςτελεχών με πιο ςύγχρονα 

μορφωτικϊ χαρακτηριςτικϊ.  Επιπλϋον, οι αλλαγϋσ ςτο εργαςιακό περιβϊλλον του Δημοςύου 

(μιςθολογικϋσ περικοπϋσ, αύξηςη ωρών εργαςύασ κ.λπ.) αλλϊ και η απαιτητικό προςπϊθεια 

για ανταπόκριςη ςτισ ανϊγκεσ του πολύτη που υφύςταται τισ επιπτώςεισ τησ κρύςησ, ϋχουν 

μεταβϊλει την εργαςιακό πραγματικότητα ςτο Δημόςιο, επενεργώντασ ενδεχομϋνωσ αρνητικϊ 

ωσ προσ την παρακύνηςη των εργαζομϋνων και την ικανοπούηςη που λαμβϊνουν από τη 

δουλειϊ του. 

Δεδομϋνων των ωσ ϊνω περιοριςμών, η επιμόρφωςη αναδεικνύεται ωσ ϋνα από τα κυριότερα 

εργαλεύα ενύςχυςησ του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοςύου και προώπόθεςη για την 

επύτευξη αλλαγών και βελτιώςεων. Ψσ εκ του θεςμικού του ρόλου, το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ 
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Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (ΕΚΔΔΑ) υπηρετεύ δια του Ινςτιτούτου Επιμόρφωςησ (ΙΝΕΠ) 

την ανϊγκη αυτό, ϋχοντασ αναλϊβει την αποςτολό τησ επιμόρφωςησ για το ςτελεχιακό 

δυναμικό του ευρύτερου δημόςιου τομϋα. Για το ςκοπό αυτό, διοργανώνει επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα βραχύβιασ διϊρκειασ που καλύπτουν ϋνα εύροσ θεματικών, αξιοποιώντασ 

πλόθοσ εξωτερικών επιςτημονικών ςυνεργατών με πολλαπλϋσ ειδικεύςεισ. την ςυντριπτικό 

τουσ πλειονότητα, τα προγρϊμματα αυτϊ αφορούν δια ζώςησ εκπαύδευςη, ςτην οπούα 

εναλλϊςςονται επιμορφωτϋσ/τριεσ με βϊςη πϊντα τον πιςτοποιημϋνο φϊκελο του 

προγρϊμματοσ ο οπούοσ ακολουθεύ προτυποποιημϋνη μορφό με λεπτομερό περιγραφό των 

ςτόχων, των θεματικών ενοτότων και των εκπαιδευτικών τεχνικών. Ο βαθμόσ ανταπόκριςησ 

των επιμορφωτών/τριων ςτο ρόλο τουσ, η επϊρκεια και καταλληλότητα των τεχνικών 

μϊθηςησ που χρηςιμοποιούν αποτελεύ κρύςιμη διϊςταςη ποιότητασ και εντϋλει κριτόριο για 

την επιτυχό ανταπόκριςη ςτην ανϊγκη. 

Ο εκπαιδευτόσ/τρια εύναι εκεύνοσ που ουςιαςτικϊ δημιουργεύ το μαθηςιακό περιβϊλλον το 

οπούο επηρεϊζει ιδιαύτερα τον τρόπο με τον οπούο οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν μια κατϊςταςη.  

Ο εκπαιδευτόσ/τρια εύναι ο διαχειριςτόσ τησ μαθηςιακόσ διεργαςύασ, που πϋρα από την γνώςη 

καλεύται να δώςει ϋμφαςη ςτη μϊθηςη ωσ αποτϋλεςμα μεταςχηματιςμού τησ εμπειρύασ.  Για 

να ανταποκριθεύ ςτον πολυδιϊςτατο ρόλο του ο ςύγχρονοσ εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων θα 

πρϋπει να διαθϋτει πϋρα από γνώςεισ και δεξιότητεσ και ανεπτυγμϋνεσ κοινωνικϋσ και 

επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ προκειμϋνου να διευκολύνει τη μαθηςιακό διεργαςύα αυξϊνοντασ 

την αυτενϋργεια αλλϊ και την αυτοεκτύμηςη του ενόλικα εκπαιδευομϋνου.  

κοπόσ τησ παρούςασ μελϋτησ εύναι η διερεύνηςη αφενόσ του προφύλ των 

επιμορφωτών/τριών που αξιοποιούνται από το ΙΝΕΠ ςτισ επιμορφωτικϋσ του δρϊςεισ και 

αφετϋρου των εκπαιδευτικών τουσ αναγκών ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Βϊςει των 

ανωτϋρω θα αναδειχθούν οι εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ τουσ ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων 

και θα διατυπωθούν προτϊςεισ βελτύωςησ, καθώσ και τρόποι υποςτόριξησ των 

εκπαιδευτών/τριων ςτο ϋργο τουσ. Θα επιχειρηθεύ επύςησ ςυςχϋτιςη των χαρακτηριςτικών 

τουσ και των αντύςτοιχων εκπαιδευτικών τουσ αναγκών με το επιςτημονικό τουσ πεδύο, ώςτε 

να αναδειχθούν τυχόν διαφοροποιόςεισ ό αποκλύςεισ μεταξύ των εκπαιδευτών/τριων 

διαφορετικών επιςτημονικών πεδύων. 

Ειδικότερα, η μελϋτη θα επιχειρόςει μύα ςυνοπτικό χαρτογρϊφηςη των ςύγχρονων θεωριών 

εκπαύδευςησ ενηλύκων με αναφορϊ ςτισ διαφορετικϋσ μορφϋσ μϊθηςησ και το εύροσ των 

εκπαιδευτικών τεχνικών (π.χ. ειςόγηςη, παιχνύδι ρόλων, προςομούωςη, μελϋτη περύπτωςησ, 
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καταιγιςμόσ ιδεών, επύλυςη προβλόματοσ κ.λπ.). Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύδεται ςτο ρόλο του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ και τισ ικανότητεσ/δεξιότητεσ που πρϋπει να διαθϋτει για να ανταποκριθεύ 

επιτυχώσ ςτισ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων με αναφορϊ ςτισ ςύγχρονεσ προςεγγύςεισ 

και ςτην πλϋον πρόςφατη βιβλιογραφύα. Εν ςυνεχεύα, μϋςα από την πρωτογενό ϋρευνα, θα 

επιχειρηθεύ η καταγραφό και αξιολόγηςη (α) των αντιλόψεων των εκπαιδευτών/τριων του 

ΙΝΕΠ για κρύςιμεσ διαςτϊςεισ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων όπωσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτό και οι 

ικανότητεσ που πρϋπει να διαθϋτει και (β) των γνώςεων και δεξιοτότων που διαθϋτουν ωσ 

προσ τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που εφαρμόζουν ςτα προγρϊμματα του ΙΝΕΠ. Σϋλοσ, 

παρουςιϊζονται τα πορύςματα, επιχειρεύται κριτικό ανϊλυςό τουσ και διατυπώνονται 

προτϊςεισ προσ ενύςχυςη και υποςτόριξη των εκπαιδευτών/τριών του ΙΝΕΠ. 
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2.  Θεωρητικό πλαίςιο  

Πολλϋσ φορϋσ η μϊθηςη εκλαμβϊνεται ωσ κϊτι αυτονόητο και δεδομϋνο. Εντούτοισ, οι 

προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ που καθορύζουν την ϋκβαςη μιασ διαρκούσ διαδικαςύασ 

κατανόηςησ, η οπούα ςυντελεύται εκούςια και ακούςια, χαρακτηρύζονται από μεγϊλο βαθμό 

ςυνθετότητασ και επομϋνωσ η ςχετικό ςυζότηςη οφεύλει να περιλϊβει πολλϋσ παραμϋτρουσ.  

την ενότητα αυτό θα παρουςιαςτεύ η ϋννοια τησ μϊθηςησ και οι ςημαντικότερεσ θεωρύεσ 

μϊθηςησ, ο ρόλοσ και τα χαρακτηριςτικϊ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, ενώ θα γύνει 

αναφορϊ ςτισ βαςικϋσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ. κοπόσ εύναι να απαντηθούν ςυνοπτικϊ και 

ουςιαςτικϊ τα ερωτόματα που αφορούν το ευρύτερο πλαύςιο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Σα 

ςυγκεκριμϋνα ερωτόματα ϋχουν γύνει αντικεύμενα επεξεργαςύασ και οι απαντόςεισ οι οπούεσ 

δύνονται ποικύλουν ανϊλογα με την οπτικό των υποςτηρικτών τουσ. ύμφωνα με τονRogers 

(1999), η υιοθϋτηςη οποιαςδόποτε θεωρύασ μϊθηςησ η οπούα αποκλεύει κϊθε ϊλλη ϊποψη 

πρϋπει να αντιμετωπύζεται με επιφυλακτικότητα. 

 

2.1.1.  Κοινϋσ ερμηνευτικϋσ παραδοχϋσ  

Η μαθηςιακό αλλαγό η οπούα μπορεύ να λϊβει διϊφορεσ μορφϋσ όπωσ αυτό τησ απόκτηςησ 

νϋασ γνώςησ και τησ καλλιϋργειασ νϋων δεξιοτότων αποτελεύ απόρροια ςειρϊσ διεργαςιών. 

Αυτϋσ οι διεργαςύεσ εξελύςςονται μϋςω τησ αλληλεπύδραςησ εκπαιδευόμενων και 

εκπαιδευτών/τριών και τησ αξιοπούηςησ τησ εμπειρύασ των ύδιων των εκπαιδευόμενων. Η 

ανϊλυςη και η ερμηνεύα αυτών των διαδικαςιών εύναι κατϊ κανόνα το υπόβαθρο πϊνω ςτο 

οπούο δομούνται οι διαφορϋσ ςτο θεμελιώδεσ αυτό ερώτημα. 

Βϋβαια, πϋρα από τισ όποιεσ εναλλακτικϋσ προςεγγύςεισ, υπϊρχουν οριςμϋνεσ παραδοχϋσ οι 

οπούεσ αποτελούν και την κοινό αφετηρύα των εναλλακτικών προςεγγύςεων. Η πρώτη ςχετικό 

παραδοχό εύναι ότι η μϊθηςη εύναι μια ενεργητικό διαδικαςύα. Πολλϋσ φορϋσ θεωρεύται ωσ 

αυτονόητο ότι η απλό ςυμμετοχό του/τησ εκπαιδευτό/τριασ διαςφαλύζει το μαθηςιακό 

αποτϋλεςμα. Η μϊθηςη όμωσ ςτην πραγματικότητα αποτελεύ μια διαδικαςύα η οπούα απαιτεύ 

τη ςυγκατϊθεςη και τη θϋληςη των εκπαιδευόμενων ςε όλεσ τισ φϊςεισ τησ.  

Η δεύτερη παραδοχό εύναι ότι δεν υπϊρχει ϋνασ κοινόσ τρόποσ μϊθηςησ. Η μϊθηςη μπορεύ να 

επιτευχθεύ  για παρϊδειγμα μϋςω τησ απομνημόνευςησ, τησ παρατόρηςησ, του πειραματιςμού, 

τησ εξερεύνηςησ. Η ειδοποιόσ διαφορϊ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων, την οπούα αναδεικνύει η 
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υγκεκριμϋνη ανϊγκη  Αςαφόσ ανϊγκη  

Κοντονό (2010), εύναι ότι οι ενόλικοι επιθυμούν όχι απλϊ να γνωρύζουν το τύ πρόκειται να 

μϊθουν, αλλϊ κυρύωσ τη χρηςιμότητα αυτού που πρόκειται να μϊθουν. Σο ενδιαφϋρον για τη 

γνώςη και η ανϊγκη για την απόκτηςη νϋασ γνώςησ και νϋων δεξιοτότων, αποτελούν τουσ 

κινητόριουσ ϊξονεσ που οδηγούν ςτην ενεργό ςυμμετοχό ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. 

Αυτού οι ϊξονεσ, διαμορφώνουν κατϊ τον Rogers ςυγκεκριμϋνεσ προθϋςεισ για τη ςυμμετοχό 

ςε εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα. Βϊςει αυτών των προθϋςεων ο Rogers αναφϋρθηκε ςε ϋνα 

φϊςμα προθϋςεων. Αυτό το φϊςμα ϋχει ςτο ϋνα ϊκρο του μια αφηρημϋνη ό αςαφώσ 

διατυπωμϋνη αύςθηςη ανϊγκησ και ςτο ϊλλο ϊκρο μια ςυγκεκριμϋνη ανϊγκη εκμϊθηςησ ενόσ 

ςυγκεκριμϋνου αντικειμϋνου. 

 

 

 

1 Φϊςμα Προθϋςεων εκπαιδευόμενων 

 

Οι προθϋςεισ αυτϋσ επιτρϋπουν και μια βαςικό διϊκριςη των εκπαιδευόμενων. ύμφωνα με 

την Κοντονό (2010) μπορούμε να διακρύνουμε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ ςε αυτούσ που 

ϋχουν ωσ ςτόχο την απόκτηςη ςυγκεκριμϋνων προςόντων και πιςτοποιόςεων με απώτερο 

ςκοπό την επαγγελματικό εξϋλιξη. Ωλλοι εύναι προςανατολιςμϋνοι ςτη διαδικαςύα τησ 

μϊθηςησ αυτό καθ’ αυτό, αποβλϋποντασ ςτην αυτοβελτύωςό τουσ. Ακόμα υπϊρχουν και οι 

εκπαιδευόμενοι/νεσ οι οπούοι αντλούν απόλαυςη αποκλειςτικϊ από την ςυμμετοχό τουσ ςε 

εκπαιδευτικό δραςτηριότητα ανεξϊρτητα από το αντικεύμενό τησ. 

 

2.1.2.  Μϊθηςη, ανϊγκη και υποκύνηςη  

Η διαδικαςύα ενεργοπούηςησ και ςυμμετοχόσ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα ςτο πεδύο τησ 

εκπαύδευςησ ενηλύκων αποτελεύ ϋνα ςημαντικό παρϊγοντα για κϊθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Πολλϋσ φορϋσ, το αρχικό ενδιαφϋρον ωσ κύνητρο εκλαμβϊνεται ωσ δεδομϋνο, χωρύσ ωςτόςο να 

ςυνεκτιμώνται οι πιθανότητεσ αυτό να εξαςθενόςει εξαιτύασ εςωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων. Παρϊ το γεγονόσ ότι εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ των ενηλύκων ϋχουν 

επαγγελματικό ςτόχευςη, όπωσ ο Α. Κόκκοσ αναδεικνύει, υπϊρχει ανϊγκη για υποκύνηςη, 
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ώςτε τα κύνητρα τα οπούα οδόγηςαν τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ να ενταχθούν ςε μια 

μαθηςιακό διαδικαςύα να αξιοποιηθούν και  να ενιςχυθούν. Οι ενόλικοι, όπωσ αναφϋρει ο 

Knowles (1990), εύναι φορεύσ εμπειριών, οι οπούεσ αποτελούν πηγϋσ μϊθηςησ. Ιδιαύτερα οι 

προηγούμενεσ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ και οι διαμορφωμϋνεσ αντιλόψεισ τουσ για την 

εκπαύδευςη, επηρεϊζουν τη ςτϊςη τουσ ϋναντι των μαθηςιακών προγραμμϊτων. 

Οι αντιλόψεισ, οι γνώςεισ και οι αξύεσ των ενηλύκων αςφαλώσ δεν προςδιορύζουν 

αποκλειςτικϊ τη ςτϊςη τουσ απϋναντι ςε ϋνα μαθηςιακό πρόγραμμα. υνθϋτουν την 

προςωπικότητϊ τουσ, οριοθετούν το αξιακό τουσ πλαύςιο και καθορύζουν την εικόνα τουσ για 

τουσ εαυτούσ τουσ και το περιβϊλλον. Οτιδόποτε αμφιςβητεύ το πλαύςιο αυτό, ουςιαςτικϊ 

δύναται να αλλοιώςει το ςύνολο τησ θεώρηςόσ τουσ για το ςύνολο τησ ύπαρξόσ τουσ. Αυτό η 

πιθανό αντύδραςη θα πρϋπει ςύμφωνα με την Κοντονό (2010) να ληφθεύ ςοβαρϊ υπόψη, όταν 

το νϋο αμφιςβητεύ το προώπϊρχον, κϊτι το οπούο κατϊ κανόνα ςυμβαύνει ςε διαδικαςύεσ 

απόκτηςησ νϋασ γνώςησ. 

Ο κύνδυνοσ αυτόσ εύναι υπαρκτόσ και μπορεύ να οδηγόςει ςε προβλόματα ςτη διεξαγωγό τησ 

μϊθηςησ. Για τον λόγο αυτό, ακόμα και ςτην περύπτωςη όπου η νϋα γνώςη αμφιςβητεύ την 

προώπϊρχουςα, αυτό θα πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη και να αξιοποιεύται με τρόπο 

κατϊλληλο. Αυτό εύναι εφικτό μϋςω τησ διερεύνηςησ τησ προώπϊρχουςασ γνώςησ, του τρόπου 

κτόςησ τησ και τησ διαμόρφωςησ τησ εςφαλμϋνησ ιδϋασ, ό προτύπου, με τη ςυμμετοχό του 

ύδιου του/τησ εκπαιδευόμενου/νησ. Αντύθετα, η όποια προςπϊθεια επιβολόσ τησ νϋασ γνώςησ 

εκ μϋρουσ των εκπαιδευτών/τριών, ςυνοδευόμενη από αδιαφορύα για την προςωπικότητα 

των εκπαιδευομϋνων, όχι μόνο μπορεύ να οδηγόςει ςε αντιπαραθϋςεισ, αλλϊ δεν εξυπηρετεύ 

ςτην επύλυςη του προβλόματοσ. 

Αυτό ςυμβαύνει γιατύ οι ενόλικοι ουςιαςτικϊ εντϊςςονται - ακόμα και ακούςια - ςε μια διαρκό 

διαδικαςύα μϊθηςησ. ύμφωνα με τονRogers (1999) υπϊρχει όδη μια βαθιϊ αντύθεςη μϋςα 

ςτην εκπαύδευςη. Αυτό εντοπύζεται κυρύωσ ςτο πρύςμα υπό το οπούο αναγνωρύζεται το 

εκπαιδευτικό ϋργο. Μϋςω αυτών των διαφορετικών οπτικών η εκπαύδευςη μπορεύ να ιδωθεύ 

ωσ περιεχόμενο και ωσ διεργαςύα, μπορεύ να εκληφθεύ ωσ διδαςκαλύα ενόσ θϋματοσ ό ωσ 

μόρφωςη ανθρώπων. Μπορεύ επύςησ να κινηθεύ και ςε ϊλλα δύπολϊ όπωσ προετοιμαςύα για τη 

ζωό εύτε ωσ μϋροσ τησ ύδιασ τησ ζωόσ, ωσ ςυμμόρφωςη ςε εξωτερικϊ πρότυπα, εύτε ωσ 

απελευθϋρωςη για το/τη ςυμμετϋχοντα/χουςα. 

Η προςπϊθεια να ερευνηθεύ η μϊθηςη αποτελεύ βαςικό ερευνητικό ζότημα για πολλούσ 

διανοητϋσ και ερευνητϋσ. Από την περύοδο του διαφωτιςμού μϋχρι και ςόμερα αυτό η 
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ερευνητικό εναςχόληςη, η οπούα ϋχει ωσ αντικεύμενο τη διερεύνηςη των μηχανιςμών τησ 

μϊθηςησ, των διεργαςιών με τισ οπούεσ δομεύται η εικόνα του ατόμου για το ύδιο και για το 

ςύνολο εύναι αντικεύμενο διεπιςτημονικού ενδιαφϋροντοσ και οδηγεύ ςε εναλλακτικϋσ 

προςεγγύςεισ οι οπούεσ ςυμβϊλουν ςτη διατύπωςη ςχετικών θεωριών, των θεωριών μϊθηςησ. 

 

2.1.3.  Θεωρύεσ Μϊθηςησ  

Οι θεωρύεσ μϊθηςησ μπορούν να ομαδοποιηθούν ςε τρεισ κύριεσ ομϊδεσ ανϊλογα με το ςημεύο 

ςτο οπούο επικεντρώνονται. Τπϊρχουν οι ςυμπεριφοριςτικϋσ θεωρύεσ οι οπούεσ 

επικεντρώνονται ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τρια και ςτο ρόλο του ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, οι 

γνωςτικϋσ θεωρύεσ οι οπούεσ επικεντρώνονται ςτη φύςη τησ γνώςησ, οι ανθρωπιςτικϋσ 

θεωρύεσ οι οπούεσ επικεντρώνονται ςτον τρόπο με τον οπούο οι εκπαιδευόμενοι/νεσ 

εμπλϋκονται ςτισ διαδικαςύεσ παραγωγόσ τησ γνώςησ. 

 

Συμπεριφοριςτικϋσ Θεωρύεσ 

ύμφωνα με τισ ςυμπεριφοριςτικϋσ θεωρύεσ τα εξωτερικϊ ερεθύςματα τα οπούα δϋχεται ο/η 

εκπαιδευόμενοσ/η από το περιβϊλλον προκαλούν αντιδρϊςεισ μϋςα από τισ οπούεσ ο ύδιοσ 

μαθαύνει. ε αυτϋσ τισ θεωρύεσ ο ϊνθρωποσ εκλαμβϊνεται ωσ tabularasa και μϋςω κατϊλληλων 

παρεμβϊςεων μπορεύ να προδιαγραφεύ η ςυμπεριφορϊ του (Κοντονό, 2010). Οι προςεγγύςεισ 

αυτϋσ αποδύδουν ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τρια βαρύνοντα ρόλο, καθώσ μϋςω των κατϊλληλων 

επιλογών των εξωτερικών ερεθιςμϊτων «διευθύνουν» τισ αντιδρϊςεισ των εκπαιδευόμενων 

ενιςχύοντασ τισ επιθυμητϋσ και τιμωρώντασ τισ μη επιθυμητϋσ. υνεπώσ, ςύμφωνα με αυτϋσ 

τισ θεωρύεσ, οι ςυμπεριφορϋσ προκαλούνται από εξωγενό αύτια, αποκλεύοντασ ωςτόςο την 

υποδομό, το δυναμικό, το αξιακό πλαύςιο, τισ ςτϊςεισ των εκπαιδευόμενων. 

Η θεώρηςη αυτό ςτηρύζεται αποκλειςτικϊ ςε γενετικϋσ και περιβαλλοντικϋσ μεταβλητϋσ, 

ακυρώνοντασ την εςωτερικό ανθρώπινη διϊςταςη (Skinner, 1969) και εςτιϊζονται ςύμφωνα 

με τονRogers(1999) ςτη ςαφό διϊκριςη μεταξύ του ςωςτού και του εςφαλμϋνου. Επύςησ, η 

βαρύνουςα ςημαςύα του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και η αυθεντύα που του 

αναγνωρύζεται μϋςω του προςδιοριςμού του ςωςτού και τησ επιβρϊβευςόσ του, οδηγεύ ςτην 

ακύρωςη τησ ανατροφοδότηςησ μϋςα από την μαθηςιακό διεργαςύα. Η φυςιοκρατικό αυτό 

προςϋγγιςη υποςτηρύζει ότι οι ϊνθρωποι μαθαύνουν όπωσ τα ζώα και αναζότηςε αποδεύξεισ 

μϋςω ανϊλογων πειραμϊτων. Φαρακτηριςτικό και ιδιαύτερα γνωςτό παρϊδειγμα εύναι αυτό 
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των πειραμϊτων του Pavlov το οπούο ουςιαςτικϊ εύχε ωσ αντικεύμενο την ενύςχυςη τησ 

επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ και την αποθϊρρυνςη των ϊλλων μϋςω κατϊλληλων 

επιβραβευτικών και τιμωρητικών μηχανιςμών. 

Εκτόσ από την ιςχύ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και την ύπαρξη διακριτών και οριςμϋνων 

ςχϋςεων μεταξύ ςωςτού και εςφαλμϋνου, η ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη υιοθετεύ τη θϋςη πωσ 

ςυγκεκριμϋνα εξωτερικϊ ερεθύςματα, ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ και αναμενόμενεσ αντιδρϊςεισ. 

υνεπώσ, η ϋλλειψη αναγνώριςησ και αξιολόγηςησ των ιδιαιτεροτότων των εκπαιδευόμενων, 

επιτρϋπει την ύπαρξη ςυγκεκριμϋνων και ομοιόμορφων τεχνικών και μϋςων μϊθηςησ καθώσ 

και θεματολογιών. 

 

Γνωςτικϋσ Θεωρύεσ 

Αντύθετα με τη ςυμπεριφοριςτικό προςϋγγιςη, οι γνωςτικϋσ θεωρύεσ δύνουν ϋμφαςη ςτισ 

νοητικϋσ διεργαςύεσ των εκπαιδευόμενων και ςτην ύδια τη γνώςη. Ουςιαςτικϊ, υπερβαύνουν 

τισ βεβαιότητεσ των ςυμπεριφοριςτών και ειςϊγουν ωσ ϋννοια την ενεργητικό μϊθηςη. Αυτό 

επιτυγχϊνεται μϋςω τησ αξιοπούηςησ τησ προώπϊρχουςασ γνώςησ και εμπειρύασ μϋςω τησ 

αναδιοργϊνωςησ τουσ για την ερμηνεύα νϋων δεδομϋνων. Η προςϋγγιςη αυτό ϋρχεται να 

παρακολουθόςει τισ εξελύξεισ ςτην ψυχολογύα, η οπούα αναγνώριςε την ατομικότητα. Η 

«μορφολογικό ψυχολογύα», ρεύμα τησ ψυχολογύασ των αρχών του εικοςτού αιώνα 

αςχολόθηκε με τη διερεύνηςη των νοητικών διεργαςιών του ατόμου, τισ γνωςτικϋσ 

λειτουργύεσ και δομϋσ που αυτό αναπτύςςει ώςτε να επεξεργϊζεται τα  εξωτερικϊ ερεθύςματα. 

Μια από τισ πιο ςημαντικϋσ τομϋσ ςτην ϋρευνα για τισ νοητικϋσ λειτουργύεσ όταν η διατύπωςη 

τησ «γνωςτικόσ ανϊπτυξησ» (cognitivelearning) από τον JeanPiaget. Η γνωςτικό ανϊπτυξη 

ςυνεπϊγεται αλλαγϋσ ςτη γνωςτικό διαδικαςύα και τισ ικανότητεσ. Κατϊ την ϊποψη του 

Piaget, η πρώιμη γνωςτικό ανϊπτυξη περιλαμβϊνει διαδικαςύεσ που βαςύζονται ςε δρϊςεισ και 

αργότερα προχωρϊει ςε αλλαγϋσ ςτισ ψυχικϋσ λειτουργύεσ. Αναγνώριςε την ςχϋςη μεταξύ τησ 

βιολογικόσ – ςωματικόσ ανϊπτυξησ και των εμπειριών του ανθρώπου. Μϋςα από τισ 

παρατηρόςεισ του ο Piaget ανϋπτυξε αυτό τη θεωρύα που περιλαμβϊνει τϋςςερα ξεχωριςτϊ 

ςτϊδια: 

1. Γϋννηςη ϋωσ 2 ετών: Αιςθητηριοκινητικό ςτϊδιο. Εύναι το ςτϊδιο όπου τα παιδιϊ 

ςυντονύζουν τισ αιςθόςεισ και τα ειςερχόμενα δεδομϋνα που αυτϋσ καταγρϊφουν και 
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τισ κινητικϋσ τουσ ικανότητεσ για να διαμορφώςουν ςυμπεριφοριςτικϊ ςχόματα 

προκειμϋνου να εξερευνόςουν και να κατανοόςουν το περιβϊλλον τουσ. 

2. 2 – 7 ετών: τϊδιο Προλογικόσ Νόηςησ ό αλλιώσ ςτϊδιο των ςυμβολικών ενεργειών. ε 

αυτό το ςτϊδιο τα παιδιϊ ςκϋφτονται ςε ςυμβολικό επύπεδο χωρύσ όμωσ 

ναχρηςιμοποιούνακόμη γνωςτικϋσ προςπαθώντασ να αναπαραςτόςουν ωςτόςο τον 

φυςικό κόςμο. 

3. 7 – 11 ετών: τϊδιο ςυγκεκριμϋνων λογικών – νοητικών ενεργειών, όπου τα παιδιϊ 

κατανοώντασ ϋννοιεσ και ςχϋςεισ, αποκτούν γνωςτικϋσ ικανότητεσ και ςκϋφτονται πιο 

λογικϊ ςχετικϊ με τα αντικεύμενα και τισ εμπειρύεσ τουσ. 

4. 11 ετών και ϋπειτα: τϊδιο τησ θεωρητικόσ ςκϋψησ όπου το ϊτομο αρχύζει να 

ςκϋφτεται περιςςότερο λογικϊ και  ςυςτηματικϊ ςχετικϊ με αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ και 

υποθετικϊ ςυμβϊντα, εξϊγοντασ ςυμπερϊςματα. 

Η ςυμβολό του Piaget όταν ιδιαύτερα ςημαντικό καθώσ θεωρεύται θεμελιωτόσ του κλϊδου τησ 

εξελικτικόσ ψυχολογύασ και η ςκϋψη του επϋδραςε ςτη διατύπωςη θεωριών για την κοινωνικό 

και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη καθώσ και για την εκπαύδευςη. 

Ο πυρόνασ των γνωςτικών θεωριών εύναι η κατανόηςη τησ γνώςησ. Σο ύδιο το περιεχόμενο 

τησ γνώςησ πρϋπει να δομηθεύ κατϊλληλα ώςτε να καταςτεύ κτόμα των εκπαιδευομϋνων και 

για πρώτη φορϊ η ανατροφοδότηςη ςυνδϋεται ϊρρηκτα με την μαθηςιακό διεργαςύα. Παρϊ 

τον πιο ενεργητικό ρόλο του εκπαιδευόμενου που επιφυλϊςςει η ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη ςε 

ςχϋςη με τισ ςυμπεριφοριςτικϋσ θεωρύεσ, ο Rogers (1999) εξηγεύ πωσ το περιεχόμενο, το υλικό 

εύναι ο «κυρύαρχοσ» τησ μαθηςιακόσ διεργαςύασ και πϊντωσ υπϋρτερο από τουσ εκπαιδευτϋσ 

και τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

το ςημεύο αυτό θα πρϋπει να μνημονευθεύ ο Jerome Bruner, του οπούου οι απόψεισ 

εντϊςςονται ςτο ςυγκεκριμϋνο ρεύμα ςκϋψησ. Για τον Bruner, η προςωπικό εμπλοκό και η 

ανακϊλυψη ωσ μϋρη τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ αποτϋλεςαν αντικεύμενα ϋρευνασ. Η ςυμβολό 

του Bruner με την αναγνώριςη τριών διεργαςιών που ςυνθϋτουν αυτό τησ μϊθηςησ θεωρεύται 

ςημαντικό ςτην κατεύθυνςη τησ ανϊδειξησ τησ αξύασ του τρόπου με τον οπούο επιτυγχϊνεται 

η μϊθηςη. Οι διεργαςύεσ αυτϋσ κατϊ τον Bruner εύναι η απόκτηςη νϋων πληροφοριών, ο 

μεταςχηματιςμόσ τησ γνώςησ και τϋλοσ ο ϋλεγχοσ τησ επϊρκειασ και τησ καταλληλόλητασ τησ 

νϋασ γνώςησ. Αναδεικνύεται για πρώτη φορϊ η ϋννοια τησ «αποτελεςματικόσ μϊθηςησ», 

ςύμφωνα με την οπούα όπωσ αναφϋρει η Κοντονό (2010), ςημαςύα δεν ϋχει απλώσ οι 

εκπαιδευόμενοι να αποκτόςουν μύα νϋα γνώςη, αλλϊ να μπορούν να μϊθουν με τϋτοιο τρόπο 
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ώςτε να μπορϋςουν να αξιοποιόςουν αυτό τη νϋα γνώςη για την επύλυςη νϋων προβλημϊτων. 

υνεπώσ, ςημαςύα δεν ϋχει το ϊτομο να μϊθει κϊτι, αλλϊ να μϊθει ταυτόχρονα και «πώσ να 

μαθαύνει». 

Με βϊςη αυτό τη νϋα θεώρηςη, προςδύδεται νϋο περιεχόμενο ςτη ςχϋςη εκπαιδευτό/τριασ και 

εκπαιδευόμενου/νησ, καθώσ ο πρώτοσ θα πρϋπει να αξιοποιεύ την υπϊρχουςα γνώςη, να 

ενημερώνει το δεύτερο για το επιδιωκόμενο αποτϋλεςμα, ανατρϋποντασ την αντύληψη για τη 

δεδομϋνη γνώςη που οι ςυμπεριφοριςτικϋσ θεωρόςεισ πρόταςςαν. Η ιερϊρχηςη, ωςτόςο, των 

διεργαςιών μϊθηςησ ςε ςτρατηγικϋσ χαμηλού και υψηλού επιπϋδου μϊθηςησ αποτελεύ κοινό 

γνώριςμα των ςυμπεριφοριςτικών και των γνωςτικών προςεγγύςεων. 

 

Ανθρωπιςτικϋσ θεωρύεσ 

Οι δυνατότητεσ των ατόμων και οι ευκαιρύεσ που τουσ προςφϋρονται ωσ αιτύεσ για την 

επιτυχύα τησ μϊθηςησ αναδεικνύονται μϋςω τησ λεγόμενησ ανθρωπιςτικόσ προςϋγγιςησ. Οι 

θεωρύεσ οι οπούεσ εδρϊζονται ςτη ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη εύναι πιο πρόςφατεσ και 

εδρϊζονται όπωσ αναφϋρει και ο Schein (1972) ςτο ςύγχρονο αβϋβαιο κόςμο, ο οπούοσ 

χαρακτηρύζεται από πολυπλοκότητα και ςυγκρούςεισ. Πλϋον, οι εκπαιδευόμενοι/νεσ, οι 

ανϊγκεσ και οι δυνατότητϋσ τουσ, αναγνωρύζονται ωσ το επύκεντρο τησ μαθηςιακόσ 

διαδικαςύασ, ενώ ςτην ανϊλυςη εκτιμϊται και το κοινωνικό πλαύςιο εντόσ του οπούου 

δραςτηριοποιούνται και αλληλοεπιδρούν. 

Η ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ και η ςύνδεςό τησ με τισ ανϊγκεσ που την προκαλούν αναλύθηκε 

από τον Maslow. Ο Abraham Harold Maslow ανϋπτυξε ϋνα ιεραρχικό μοντϋλο υποκύνηςησ.. 

ύμφωνα με τον ύδιο ωσ παρϊγοντεσ υποκύνηςησ αναγνωρύζονται οι ανϊγκεσ που δεν ϋχουν 

ικανοποιηθεύ. Αυτό η ιερϊρχηςη την οπούα παρουςιϊζει ϋχει ςχϋςη με το πώσ αντιλαμβϊνονται 

οι  οι ϊνθρωποι αυτϋσ τισ ανϊγκεσ και, επομϋνωσ υποκινούνται από αυτϋσ ςε αύξουςα ςειρϊ. 

Τποςτόριξε, ότι η αντύληψη του επόμενου επιπϋδου εύναι εφικτό μόνο εφόςον κατακτηθεύ το 

αμϋςωσ προηγούμενο. Σο κατώτερο επύπεδο, αφορϊ τισ βιολογικϋσ ανϊγκεσ. Σο επόμενο 

επύπεδο αφορϊ ςτην ανϊγκη του ατόμου για αςφϊλεια. Σο επόμενο επύπεδο εύναι η κϊλυψη 

τησ αύςθηςησ του «ανόκειν», η φυςιολογικό ανθρώπινη ανϊγκη για αποδοχό και αγϊπη. Σο 

τϋταρτο επύπεδο εύναι το επύπεδο τησ ανϊγκησ για αυτοεκτύμηςη. το υψηλότερο επύπεδο τησ 

κλύμακασ βρύςκονται η αυτό-ολοκλόρωςη, ό αυτό-εκπλόρωςη.  
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Η μϊθηςη, κατϊ την Κοντονό (2010) αποτελεύ μϋροσ τησ ευρύτερησ ανϊγκησ για 

αυτοεκπλόρωςη. Με αυτό την παραδοχό, ουςιαςτικϊ η μϊθηςη αποτελεύ μύα ανϊγκη που 

εμπεριϋχεται ςτην αυτοπραγμϊτωςη, η οπούα τοποθετεύται ςτην ανώτερη κλύμακα τησ 

ιεραρχικόσ πυραμύδασ τουMaslow. το ςημεύο αυτό προςτύθεται η ανϊλυςη του CarlRogers, ο 

οπούοσ ανϋδειξε την μϊθηςη ωσ παρϊγοντα ανϊπτυξησ και προόδου. Αναδεικνύοντασ την 

εςωτερικό ανϊγκη ωσ κινητόριο παρϊγοντα και αναγνωρύζοντασ ωσ κυρύαρχη την ιδιαύτερη 

υπόςταςη των εκπαιδευόμενων, ορύζουν το πλαύςιο τησ αυτονομύασ των εκπαιδευόμενων. 

Ϊτςι, με αυτό την προςϋγγιςη, η μϊθηςη μετατρϋπεται από διαδικαςύα επιβολόσ από το 

εξωτερικό περιβϊλλον, ςύμφωνα με τισ ϊλλεσ θεωρύεσ, ςε διαδικαςύα ελϋγχου αυτού του 

περιβϊλλοντοσ, βαςιςμϋνη ςτη ςυνεχό διϊδραςη με αυτό. 

Οι ανθρωπιςτικϋσ θεωρύεσ παρουςιϊζουν περιοριςμϋνη ςυνοχό και μπορούν να διακριθούν ςε 

δύο βαςικϋσ ομϊδεσ: αυτϋσ που εςτιϊζουν ςτην προςωπικότητα και τισ διαμορφωμϋνεσ 

ςτϊςεισ τησ και αυτϋσ που εςτιϊζουν ςτο περιβϊλλον και τη διϊδραςό του ατόμου με αυτό. 

Αυτό η αλληλεπύδραςη περιλαμβϊνεται και αναλύεται μϋςω των θεωριών τησ κοινωνικόσ 

μϊθηςησ. 

 

Θεωρύεσ κοινωνικόσ μϊθηςησ 

Η διαλεκτικό ςχϋςη μεταξύ του ατόμου και του περιβϊλλοντοσ αποτελεύ μια εναλλακτικό 

θεώρηςη, η οπούα αντιπαραβϊλλεται ςε εκεύνεσ που προκρύνουν το ϊτομο εύτε ωσ παθητικό 

αποδϋκτη των εξωτερικών ερεθιςμϊτων, εύτε ωσ απόλυτο ελεγκτό του εξωτερικού 

περιβϊλλοντοσ. Αυτό η ςχϋςη αμοιβαύασ επιρροόσ μεταξύ ενόσ παρϊγοντα και του 

περιβϊλλοντοσ του, επϋφερε ουςιαςτικό ρόξη  με το κυρύαρχο ςυμπεριφοριςτικό μοντϋλο. ε 

οριςμϋνεσ ςύγχρονεσ θεωρύεσ, η διϊδραςη του ανθρώπου αποκτϊ μια ϊλλη ευρύτερη ςημαςύα 

από αυτό του κοινωνικού περιβϊλλοντοσ. Σο φυςικό περιβϊλλον, η χωρικό διϊςταςη, η 

πνευματικό δημιουργύα, αποτελούν μϋρη του όλου εντόσ του οπούου διαβιούμε και 

αλληλοεπιδρούμε. 

Ο Freire, κύριοσ εκφραςτόσ αυτού του ρεύματοσ, υποςτόριξε ότι οι μαθητϋσ/τριεσ όλων των 

ηλικιών μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την κριτικό τουσ νοημοςύνη για να απομυθοποιούν και 

να αποκρυπτογραφούν τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ βλϋπουν τουσ εαυτούσ τουσ και τον 

περύγυρό τουσ. Για τον Freire ο λαόσ θα εύναι ελεύθεροσ όταν ςταματόςει να βλϋπει τον κόςμο 

ντετερμινιςτικϊ, προκαθοριςμϋνα και μοιρολατρικϊ. Ψσ εκφραςτόσ του ρεύματοσ των 

θεωριών τησ κοινωνικόσ μϊθηςησ, ο Freire παρουςύαςε τη μαθηςιακό διαδικαςύα ωσ μια 
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ακόμα ϋκφανςη τησ προςπϊθειασ για αυτοεκπλόρωςη, ολοκλόρωςη και ελευθερύα. Θϋτοντασ 

τουσ αναλφϊβητουσ ςτο κϋντρο του παιδαγωγικού του µμοντϋλου τουσ παρουςύαςε «ωσ 

υποκεύμενα µε δικό τουσ γνωςτικό υπόβαθρο και κεφϊλαιο εμπειριών, τα οπούα ωςτόςο, λόγω 

ςυγκεκριμϋνων ιεραρχικών ςχϋςεων και ςχϋςεων εξουςύασ, εμποδύζονται να διαμορφώνουν 

αυτόνομϊ την πορεύα τησ ζωόσ τουσ».  

Βαρύνουςα ςημαςύα ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα για τον Freire εύχε η παροχό των 

κατϊλληλων εργαλεύων και μϋςων προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ, με τϋτοιο τρόπο ώςτε οι 

αναλφϊβητοι και καταπιεςμϋνοι θα μπορούςαν να κατανοόςουν τη θϋςη τουσ. Ουςιαςτικϊ, 

ςτόχοσ τησ προςπϊθειασ για αλφαβητιςμό θα όταν να παραςχεθεύ μϋςω αυτού ϋνα ακόμα 

μϋςο ώςτε να αναδειχθεύ και να αξιοποιηθεύ το δυναμικό τουσ, με τϋτοιο τρόπο ώςτε να 

καταςτεύ «προώπόθεςη για κοινωνικό και μορφωτικό απελευθϋρωςη µε απώτερο ςτόχο τη 

ςυμμετοχό ςτη μεταμόρφωςη τησ κοινωνύασ». Με αυτό την προςϋγγιςη, ο ρόλοσ του/τησ 

εκπαιδευτικού εύναι να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να πετύχουν μια αυξανόμενη κριτικό αντύληψη 

τησ πραγματικότητϊσ τουσ. 

Ο Jurgen Habermas, μϋςω τησ θεωρύασ του για την επικοινωνιακό δρϊςη, προςδιόριςε τρύα 

εύδη μϊθηςησ, τα οπούα ιεραρχούνται ωσ προσ το πεδύο χειριςμού και κατανόηςησ και 

κλιμακώνονται με βϊςη την ωριμότητα, την προοπτικό και την αυτονομύα του ατόμου. Αυτϊ 

τα εύδη εύναι τα ακόλουθα: 

 Εργαλειακό μϊθηςη, η οπούα αφορϊ την απόκτηςη τησ γνώςησ και των δεξιοτότων που 

απαιτούνται για τη διαχεύριςη του ϊμεςου περιβϊλλοντόσ μασ. 

 Επικοινωνιακό μϊθηςη, η οπούα αναφϋρεται ςτη διαχεύριςη και τη βελτύωςη των 

διαπροςωπικών ςχϋςεων. 

 Απελευθερωτικό μϊθηςη, η οπούα αναφϋρεται ςτην επύγνωςη,  την αυτοκατανόηςη και 

τον μεταςχηματιςμό του τρόπου με τον οπούο ενεργούμε. 

 

2.1.4.  Μοντϋλα Μϊθηςησ  

Σα βαςικότερα μοντϋλα μϊθηςησ τα οπούα αποτυπώνουν τισ επικρατούςεσ θεωρύεσ ϋχουν ωσ 

κοινό χαρακτηριςτικό τουσ την υιοθϋτηςη τησ παραδοχόσ τησ ςύνθετησ φύςησ τησ μϊθηςησ. 

 

 
 



16 
 

 
Το Μοντϋλο τησ Μαθηςιακόσ Διεργαςύασ 

Σο μοντϋλο αυτό, κύριοσ εκφραςτόσ του οπούου εύναι ο Jarvis, αντιλαμβϊνεται τη 

μαθηςιακό διαδικαςύα ωσ ςύςτημα, το οπούο ςυναρθρώνεται από τον/την εκπαιδευόμενο/νη 

και το κοινωνικο πολιτιςτικό πλαύςιο εντόσ του οπούου ςυντελεύται η εκπαύδευςη τα οπούα 

και αλληλεπιδρούν.  ύμφωνα με τουσ Κοντϊκο και Γκόβαρη (2006), το πλαύςιο αυτό 

αποτελεύται από την εξαντικειμενοποιημϋνη κουλτούρα και από και τουσ φορεύσ μετϊδοςόσ 

τησ. Καθώσ το κοινωνικό ςυγκεύμενο εντόσ του οπούου δραςτηριοποιεύται το ϊτομο αποτελεύ 

ϋνα ανοικτό ςύςτημα αλληλεπιδρώντων ςτοιχεύων, το οπούο εύναι δυναμικό ϊρα και 

ευμετϊβλητο, οι μεταβολϋσ αυτϋσ θα ϋχουν ωσ ςυνϋπεια την εκμϊθηςη και την αφομούωςη 

νϋασ γνώςησ, η οπούα θα δομεύται ςτην όδη υπϊρχουςα. 

Για τον Jarvis (1995), η μαθηςιακό διαδικαςύα ακολουθεύ κυκλικό πορεύα.  Η 

διαδικαςύα περιλαμβϊνει την πρόςληψη και την αξιολόγηςη από τα ϊτομα των διαφόρων 

τμημϊτων που ςυνθϋτουν την εξαντικειμενοποιημϋνη κουλτούρα (curriculum), όπου μετϊ την 

επιλεκτικό ενςωμϊτωςό τουσ ςτο όδη υπϊρχον γνωςτικό υπόβαθρο, τα ϊτομα μϋςα από τισ 

αλληλεπιδρϊςεισ και την επικοινωνύα αρχύζουν να εξωτερικεύουν την νεοαποκτηθεύςα γνώςη 

(εςωτερύκευςη – επεξεργαςύα – εξωτερύκευςη). Ο Jarvis αναφϋρεται ςτην μαθηςιακό 

διεργαςύα ςαν  τη διεργαςύα «…μεταςχηματιςμού τησ εμπειρύασ ςε γνώςη, δεξιότητεσ, 

ςτϊςεισ, αξύεσ, ςυναιςθόματα, κ.λπ.».    

 

Το Μοντϋλο τησ Ανδραγωγικόσ (Andragogy)  

Ϊνα ϊλλο μοντϋλο εκπαύδευςησ ενηλύκων εύναι το ανδραγωγικό μοντϋλο του Knowles (1968). 

Σο μοντϋλο αυτό, αποτελεύ ϋνα από τα πιο δημοφιλό μοντϋλα καθώσ διαχωρύζει επαρκώσ την 

μϊθηςη για τουσ ενόλικεσ από εκεύνη για τισ μικρότερεσ ηλικύεσ.  

Οι διαφορϋσ τισ οπούεσ παρουςιϊζει ο Knowles ςτην ανδραγωγικό εντοπύζονται ςτην επιθυμύα 

των ενηλύκων να αντιμετωπύζονται ωσ αυτοδύναμοι και να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε ότι τουσ 

αφορϊ. υνεπώσ, οι ενόλικεσ, ϋχουν την ανϊγκη να γνωρύζουν για το αντικεύμενο και τον 

ςκοπό του προγρϊμματοσ το οπούο καλούνται να παρακολουθόςουν. Ακόμη, εξαιτύασ τησ 

αντύληψόσ τουσ για τουσ εαυτούσ τουσ, αναλαμβϊνουν την ευθύνη για τισ αποφϊςεισ τουσ και 

αποζητούν την αναγνώριςό τουσ από τουσ ϊλλουσ ωσ αυτοκαθοδηγούμενα υποκεύμενα. 

Αποτελώντασ φορεύσ ποικύλων και διαφορετικών εμπειριών τουσ ϋχουν αναπτύξει διϊφορεσ 

τεχνικϋσ αξιοπούηςόσ τουσ. 
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Οι ενόλικεσ/κοι για το Knowles χαρακτηρύζονται από την λεγόμενη «μαθηςιακό ετοιμότητα» 

και την ικανότητα να χρηςιμοποιούν όςα απαιτούνται να γνωρύζουν για να ανταπεξϋλθουν 

αποτελεςματικϊ ςτη ζωό. Επύςησ, αντύθετα με τουσ/τισ ανόλικουσ/κεσ και τον 

υποκειμενοκεντρικό μαθηςιακό προςανατολιςμό, οι ενόλικοι εύναι προςανατολιςμϋνοι ςτην 

επύλυςη ςυγκεκριμϋνων ζητημϊτων η οπούα επιτυγχϊνεται μϋςω ςτοχευμϋνων επιλογών. 

Όπωσ, τϋλοσ, όδη αναφϋρθηκε, οι ενόλικοι αν και διαθϋτουν ιςχυρϊ εςωτερικϊ κύνητρα, 

ανταποκρύνονται θετικϊ ςε εξωτερικϊ κύνητρα. 

 

2.1.5.  Ενόλικοι/εσ  Εκπαιδευόμενοι/νεσ  

Όπωσ παρατϋθηκε ςτην προηγούμενη ενότητα, η εξϋλιξη των θεωριών αλλϊ και τησ ςυνολικόσ 

ερευνητικόσ προςπϊθειασ ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων, μετατοπύζεται ολοϋνα και 

περιςςότερο προσ την μελϋτη των ενόλικων εκπαιδευόμενων. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των 

ενηλύκων τα οπούα προςδιορύζουν και τον τρόπο με τον οπούο μαθαύνουν, ϋχουν ιδιαύτερα 

μεγϊλη αξύα για τουσ/τισ εκπαιδευτϋσ/τριεσ, τουσ δημιουργούσ εκπαιδευτικού υλικού, τουσ 

φορεύσ που παρϋχουν εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ. τη ςυγκεκριμϋνη ενότητα θα περιγραφεύ ο/η 

ενόλικασ/κη εκπαιδευόμενοσ/η, τα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ του, καθώσ και οι επιδρϊςεισ που 

αυτϊ αςκούν ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςτο ϋργο των εκπαιδευτών. 

 

Χαρτογραφώντασ τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ 

Εύναι γεγονόσ πωσ μια ομϊδα ενόλικων εκπαιδευόμενων μπορεύ να εύναι εξαιρετικϊ 

ετερόκλητη. Αυτό όμωσ δεν εμποδύζει να εντοπιςτούν ςυγκεκριμϋνα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ, 

τα οπούα διαμορφώνουν ϋνα modus operandi εντόσ τησ εκπαιδευτικόσ ομϊδασ και των 

εκπαιδευτών/τριών. 

 
Ενηλικιότητα 

Σο πρώτο κοινό χαρακτηριςτικό εύναι ότι οι ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ εύναι ενόλικοι. Αν και ωσ 

παραδοχό φαντϊζει αρχικϊ ωσ αυτονόητη, όταν διερευνηθεύ η ϋννοια και η επύτευξη τησ 

ενηλικιότητασ γύνεται αντιληπτό το ςχετικό τησ επύτευξησ τησ. Μύα από τισ βαςικότερεσ 

παραδοχϋσ για την ενηλικιότητα εύναι ότι δεν προςδιορύζεται με βϊςη την ηλικύα καθώσ αν και 

αυτό εκφρϊζεται ςε απόλυτουσ αριθμούσ, δεν εύναι δεδομϋνη ςτο βϊθοσ του χρόνου, ούτε 

κοινό για το ςύνολο των κοινωνιών. υνεπώσ δεν πρϋπει να ςυνδϋεται με τη διοικητικό 
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ενηλικύωςη. ύμφωνα με τον Jarvis, η ενηλικιότητα αποκτϊται όταν το ϊτομο αντιμετωπύζεται 

από τουσ ϊλλουσ ωσ κοινωνικϊ ώριμο και ταυτόχρονα θεωρεύ ότι ϋχει κατακτόςει αυτό το 

επύπεδο (Κόκκοσ, 2005α). Μϋςω αυτόσ τησ θεώρηςησ, ο Rogers αναφϋρει πωσ το ϊτομο 

βρύςκεται ςτην κατϊςταςη τησ ενηλικιότητασ όταν χαρακτηρύζεται από ωριμότητα, αύςθηςη 

προοπτικόσ και διαθϋτει αυτοκαθοριςμό. 

Πϋρα όμωσ από τον τρόπο με τον οπούο το ύδιο το ϊτομο βιώνει την ενηλικιότητα, ϋχει 

βαρύνουςα ςημαςύα ςτον προςδιοριςμό του ωσ ενόλικου η εικόνα των ϊλλων. υγκεκριμϋνα, 

ο Jarvis (2003) αναφϋρει ότι η ενηλικιότητα  αποκτϊται όταν το ϊτομο αντιμετωπύζεται από 

τουσ ϊλλουσ ωσ κοινωνικϊ ώριμο και ταυτόχρονα θεωρεύ ότι ϋχει κατακτόςει αυτό το επύπεδο. 

 

Δυναμικό Εξϋλιξη 

Ο Rogers αναφϋρει πωσ οι ενόλικοι/κεσ εκπαιδευόμενοι/κεσ δεν παύουν να αναπτύςςονται 

και να εξελύςςονται, ϊςχετα με τη βιολογικό τουσ ηλικύα. Αυτό η διαδικαςύα εξελύςςεται ςτο 

ςύνολο του βύου του ατόμου και πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη, καθώσ όπωσ αναφϋρθηκε, οι 

ενόλικοι/εσ ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε μια δυναμικό διεργαςύα όπωσ η μϊθηςη. 

 

Συγκεκριμϋνη Στόχευςη 

Οι ενόλικοι/εσ εντϊςςονται ςε μια εκπαιδευτικό διαδικαςύα με ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ,  οι 

οπούοι αφορούν ςυνόθωσ τον επαγγελματικό τομϋα (Κόκκοσ, 2005), ςυγκεκριμϋνουσ 

κοινωνικούσ ρόλουσ που αναλαμβϊνουν ωσ ενόλικοι/εσ (π.χ. εκπαύδευςη γονϋων), την 

προςωπικό τουσ ανϊπτυξη και την απόκτηςη κύρουσ. 

 

Αντύληψη για την μϊθηςη 

Οι ενόλικοι/κεσ εντϊςςονται ςε εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ ϋχοντασ  αντιλόψεισ και ςτϊςεισ 

ϋναντι τησ μϊθηςησ από προηγούμενεσ εμπειρύεσ που αντλόθηκαν για παρϊδειγμα από τα 

μαθητικϊ χρόνια, την τυπικό εκπαύδευςη. Αυτϊ τα βιώματα και οι αντιλόψεισ τουσ για το τύ 

εύναι μϊθηςη (βλ. ςχολικϊ χρόνια κ.λπ.) επηρεϊζουν ϊμεςα την ςυμμετοχό τουσ ςε 

οποιαδόποτε εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Οι προηγούμενεσ εμπειρύεσ και αντιλόψεισ, ϋχουν 

οδηγόςει ςτη διαμόρφωςη ιδιαύτερων ςτρατηγικών  και μεθόδων μϊθηςησ που ποικύλλουν 

ανϊλογα με την προςωπικότητα του κϊθε εκπαιδευόμενου/ησ. 



19 
 

 

Χαρτοφυλϊκιο γνώςησ και εμπειριών 

Όπωσ και ςτην προηγούμενη περύπτωςη, αλλϊ και όπωσ όδη περιεγρϊφηκε, οι ενόλικοι/εσ 

εύναι φορεύσ εμπειριών και γνώςησ ςε βαθμό πολλαπλϊςιο εκεύνων των ανηλύκων. Διαθϋτουν 

γνώςεισ και ευρύ φϊςμα  εμπειριών -πολύ μεγαλύτερο από εκεύνο των ανηλύκων. Όπωσ 

αναφϋρθηκε, αυτό το υπόβαθρο που ςυναρθρώνει την ύδια την υπόςταςη του/τησ ενόλικα/ησ, 

με ακατϊλληλη προςϋγγιςη, δύναται να αποτελϋςει την αφετηρύα για να οικοδομόςει νϋα 

γνώςη και να μεταςχηματύςει τισ υπϊρχουςεσ παραςτϊςεισ και αντιλόψεισ. Η απόρριψη τησ 

εμπειρύασ τουσ πολλϋσ φορϋσ εκλαμβϊνεται ωσ προςωπικό απόρριψη, με αποτϋλεςμα την 

πρόκληςη αρνητικών ςυναιςθημϊτων που οδηγούν ςε αρνητικϋσ αντιδρϊςεισ και ςτϊςεισ ςτο 

πλαύςιο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

 

Ανταγωνιςτικϊ ενδιαφϋροντα 

Η ενηλικιότητα, εκτόσ από τη διαφοροπούηςη ςτο επύπεδο τησ ςυμμετοχόσ ςτη μαθηςιακό 

διαδικαςύα, επιφϋρει ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτο ςύνολο τησ ατομικόσ και ςυλλογικόσ 

δρϊςησ των εκπαιδευομϋνων. Οι ενόλικοι/εσ, εξαιτύασ των πολλαπλών κοινωνικών και 

οικονομικών ρόλων που αναλαμβϊνουν και των δραςτηριοτότων που αυτού ςυνεπϊγονται, 

επιφορτύζονται με πρόςθετεσ υποχρεώςεισ και δεςμεύςεισ. Επιπροςθϋτωσ, αναπτύςςουν  

ανταγωνιςτικϊ ενδιαφϋροντα. Αυτϋσ οι ςχϋςεισ μπορεύ ϊλλεσ φορϋσ να αποτελούν κύνητρα για 

την ςυμμετοχό τουσ ςε εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και ϊλλεσ να δημιουργούν προςκόμματα 

ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Οριςμϋνεσ φορϋσ οι ςχϋςεισ αυτϋσ μπορεύ να λειτουργούν υποςτηρικτικϊ, προσ όφελοσ τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ενώ ϊλλοτε τα καθόκοντα με τα οπούα εύναι επιφορτιςμϋνοι/εσ 

αποτελούν αναςταλτικό παρϊγοντα ςτην πορεύα τησ εκπαύδευςόσ τουσ.  

 

2.1.6.  Εμπόδια ςτη μϊθηςη  

Όπωσ διεφϊνη από την προηγούμενη υποενότητα, τα χαρακτηριςτικϊ των ενηλύκων 

αποτελούν παρϊγοντεσ οι οπούοι μπορούν να δρϊςουν εύτε υποςτηρικτικϊ, εύτε αναςταλτικϊ 

ςτην πορεύα τησ μϊθηςησ. Η ύδια η αξύα τησ μϊθηςησ για την ατομικό και τη ςυλλογικό πορεύα 

του ανθρώπου και τησ κοινωνύασ, προςδύδει ιδιαύτερη ςημαςύα ςε ό,τι παρεμποδύζει την ομαλό 



20 
 

ςυμμετοχό των ενηλύκων ςε αυτό. Σα προβλόματα που παρεμποδύζουν τουσ/τισ ενόλικεσ 

οφεύλονται ςε εςωτερικούσ και εξωτερικούσ παρϊγοντεσ. 

Η τυπολογύα την οπούα διατυπώνει η Cross και αναφϋρει ο Καραλόσ (2013) για τα εμπόδια για 

τη ςυμμετοχό των ενηλύκων ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, κατατϊςςει τα εμπόδια αυτϊ ςε τρεισ 

επιμϋρουσ κατηγορύεσ:  

 Καταςταςιακϊ (situational): αυτϊ τα εμπόδια ϋχουν ωσ βϊςη ςυγκυρύεσ οι οπούεσ και 

προβλόματα τα οπούα δημιουργούν αντικειμενικό αδυναμύα παρακολούθηςησ 

ςυγκεκριμϋνων προγραμμϊτων. Σϋτοια παραδεύγματα εύναι η οικονομικό αδυναμύα, οι 

χρονικού περιοριςμού, κ.α. 

 Θεςμικϊ (organizational): τα προβλόματα αυτϊ αφορούν ςτην οργϊνωςη των 

εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και τα ζητόματα τα οπούα αυτϊ δημιουργούν ςτουσ 

ενόλικουσ, αποκλεύοντασ ό αποθαρρύνοντασ τουσ. Σϋτοια ζητόματα μπορεύ να εύναι 

οργανωτικϋσ αδυναμύεσ των παρόχων εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, ό ακόμα και το 

πλαύςιο λειτουργύασ ό χρηματοδότηςόσ τουσ. 

 Προδιαθετικϊ (dispositional): τα ςυγκεκριμϋνα προβλόματα δημιουργούνται εξαιτύασ 

των παγιωμϋνων ςτϊςεων των ενηλύκων, οι οπούοι, αποτελούν φορεύσ ςυγκεκριμϋνων 

αντιλόψεων για το ρόλο τουσ ό για τισ δυνατότητεσ επιτυχούσ ολοκλόρωςησ 

εκπαιδευτικών προγραμμϊτων. 

Η απϊντηςη ςε αυτϊ τα προβλόματα δεν εύναι ενιαύα, όπωσ ϊλλωςτε δεν εύναι ενιαύοσ ο 

τρόποσ εκδόλωςησ ό καταγραφόσ των αποτελεςμϊτων τουσ. Ψςτόςο, ςύμφωνα με τον Κόκκο 

(2005), υπϊρχουν οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, οι οπούεσ όταν ςυντρϋχουν εξαςφαλύζουν επιτυχό 

μαθηςιακϊ αποτελϋςματα για τουσ/τισ ενόλικουσ/εσ. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται, η εθελοντικό 

ςυμμετοχό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και η ενθϊρρυνςη τησ ενεργητικόσ ςυμμετοχόσ, οι 

ςαφεύσ εκπαιδευτικού ςτόχοι που ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των εκπαιδευομϋνων, η 

ϊρτια οργϊνωςη η οπούα θα λαμβϊνει υπόψη τα πιθανϊ εμπόδια των υποψόφιων 

ςυμμετεχόντων/χουςών ενηλύκων και ο ςεβαςμόσ ςτισ ςτϊςεισ, τισ γνώςεισ και γενικότερα 

ςτην προςωπικότητα των ενηλύκων εκπαιδευόμενων, δημιουργώντασ ϋνα εκπαιδευτικό 

περιβϊλλον το οπούο θα χαρακτηρύζεται από την επικοινωνύα και τη ςυνεργαςύα.  
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2.1.7.  Ο/Η  εκπαιδευτόσ/τρια  ενηλύκων  

Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων αποτελεύ βαςικό ςυντελεςτό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

που λαμβϊνει χώρα ςτο πλαύςιο τησ ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ. Ο ρόλοσ 

του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων ςτισ μεταβαλλόμενεσ κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ, με τη 

ραγδαύα ανϊπτυξη των Σεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνύασ1 και την γρόγορη  

παραγωγό, ανανϋωςη και διϊδοςη τησ γνώςησ εύναι ςημαντικόσ. Ϊργο του εύναι να φϋρει 

τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ του ςε επαφό με τη γνώςη, αλλϊ και να ςχεδιϊςει, να 

οργανώςει, να  ςυντονύςει και θα αξιολογόςει τα προγρϊμματα εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, 

Επύςησ θα αναπτύξει νϋεσ, ευϋλικτεσ μορφϋσ εκπαύδευςησ, ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςτην 

πολύπλευρη ανϊπτυξη των ενηλύκων.  

κοπόσ μασ εύναι η ανϊλυςη του ρόλου και των απαραύτητων γνώςεων, δεξιοτότων και 

ικανοτότων του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων καθώσ και η οριοθϋτηςη του ϋργου του για 

τη ςφαιρικό και αποτελεςματικό ϊςκηςη των καθηκόντων του/τησ. 

το ςύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςμικό περιβϊλλον, το ϋργο του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων καθύςταται ιδιαύτερα πολυςύνθετο και απαιτητικό. Σο 

επϊγγελμα του εκπαιδευτό ενηλύκων ςτη χώρα μασ  ϋχει θεςμοθετηθεύ τα τελευταύα χρόνια. 

Σο ιςχύον νομικό πλαύςιο προβλϋπει την πιςτοπούηςη των εκπαιδευτών/τριών ενηλύκων, 

ςύμφωνα με τισ ΚΤΑ 113172/2005 και 113613/2006. Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ 

ενηλύκων όπωσ προαναφϋραμε εύναι πολυδιϊςτατοσ και η θεςμικό οριοθϋτηςό του αποτελεύ 

βϋβαια ϋνα ςημαντικό βόμα. Απαιτεύται, όμωσ, η ανϊλυςη του κοινωνικού ρόλου του 

εκπαιδευτό και των κοινωνικών πρακτικών του, με ϋμφαςη ςτισ δραςτηριότητεσ τισ οπούεσ 

επωμύζεται (Βεργύδησ, 2012). 

Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων  εύναι αυτόσ που: 

 Θα ςυλλϊβει τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ και το «κλύμα» τησ τϊξησ και θα το μεταςχηματύςει ςε 

ευκαιρύεσ μϊθηςησ. Η μϊθηςη, κατϊ τη διϊρκεια τησ επιμόρφωςησ, εξαρτϊται ςε μεγϊλο 

                                                        
1 Με τον όρο «Σεχνολογύεσ Πληροφοριών και Επικοινωνύασ» (ΣΠΕ) ό «Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» (ΧΕ) 

νοεύται το ςύνολο των πεδύων που ςχετύζονται με τη μελϋτη, ςχεδύαςη, ανϊπτυξη, υλοπούηςη, 

ςυντόρηςη και διαχεύριςη υπολογιςτικών πληροφοριακών ςυςτημϊτων με ςτόχο την παραγωγό, 

αποθόκευςη, διαχεύριςη και μετϊδοςη πληροφοριών κϊθε τύπου.  
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βαθμό από τη δημιουργύα ευνοώκού κλύματοσ, όπου όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ θα 

αιςθϊνονται ιςότιμοι/εσ, ευπρόςδεκτοι/εσ και θα εκφρϊζονται ελεύθερα. 

 Θα βρύςκεται ςε ςυνεχό εποικοδομητικό αλληλεπύδραςη με τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ, 

βοηθώντασ τουσ να προςεγγύςουν ςταδιακϊ τη γνώςη, δύνοντϊσ τουσ αρκετό ελευθερύα, 

ώςτε να μπορούν να παύρνουν αποφϊςεισ μόνοι/νεσ τουσ, αλλϊ και καθοδηγώντασ τουσ 

διακριτικϊ, ώςτε να αποφεύγονται λϊθη, που θα μπορούςαν να θϋςουν ςε κύνδυνο τη 

ςυνϋχιςη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. 

 Θα αποςαφηνύςει τουσ ϊμεςουσ ςτόχουσ επιμόρφωςησ και θα ενθαρρύνει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ να τουσ κατακτόςουν μϋςα από τον προςωπικό τουσ τρόπο 

μϊθηςησ. 

 Θα προτρϋπει ώςτε η διεργαςύα τησ μϊθηςησ να μη ςταματϊει μόλισ ολοκληρωθεύ η 

ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα, αλλϊ να οδηγεύ ςε περαιτϋρω ςκόπιμη μϊθηςη. 

 Θα ενθαρρύνει τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ να ςυνδϋουν το νϋο υλικό με τη δικό τουσ 

εμπειρύα, θα τουσ βοηθόςει να φϋρουν αυτό την εμπειρύα ςτο «προςκόνιο», κατϊ τη 

μαθηςιακό διεργαςύα, και να τη θϋςουν ςτη διϊθεςη όλησ τησ ομϊδασ. 

 Θα επιδιώξει, τϋλοσ, να ενθαρρύνει τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ να μαθαύνουν χωρύσ τη 

βοόθειϊ του, ώςτε να γύνουν αποτελεςματικού/κεσ και ανεξϊρτητοι/τεσ 

επιμορφούμενοι/νεσ (Rogers, 1999, Παναγιωτόπουλοσ, 2012). 

Με ϊλλα λόγια, εύναι διαμεςολαβητόσ/τρια ανϊμεςα ςτο ϊτομο και το αντικεύμενο τησ 

μϊθηςόσ αυτού. ε αυτό την προςπϊθεια  η ανϊπτυξη του επιςτημονικού και γνωςτικού 

υπόβαθρού του, η εκπαιδευτικό εμπειρύα, η γνώςη μεθόδων κατϊρτιςησ ενηλύκων και η 

μεταδοτικότητα αποτελούν ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ οι οπούεσ εξαςφαλύζουν την 

καταλληλότητα ενόσ/μιασ εκπαιδευτό/τριασ για την υλοπούηςη ενόσ εκπαιδευτικού 

προγρϊμματοσ και διαςφαλύζουν την επιτυχό απόδοςη ςτο ρόλο του.  Η ύπαρξη,  βϋβαια, των 

παραπϊνω από την πλευρϊ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ δεν εγγυϊται εξ οριςμού την επιτυχό 

εξϋλιξη ενόσ προγρϊμματοσ, ωςτόςο, θϋτει τα θεμϋλια ώςτε να υπϊρχουν ικανϋσ προοπτικϋσ 

υλοπούηςησ ενόσ αποτελεςματικού προγρϊμματοσ (Παπαςτεφανϊκη, 2002). 

Μϋςα από τη βιβλιογραφικό αναςκόπηςη προκύπτει ότι ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ 

ενηλύκων, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ επιτυχώσ ςτισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ-ςτόχου, εύναι 

διττόσ. Αφενόσ θα πρϋπει να διαθϋτει το απαραύτητο ςώμα γνώςεων ςτο επιςτημονικό πεδύο 
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που καλεύται να ανταποκριθεύ καιαφετϋρου θα πρϋπει να διαθϋτει ϋνα διεπιςτημονικό και 

πολύπλευρο προφύλ προςόντων το οπούο θα του επιτρϋπει τόςο το να εφαρμόζει τισ 

εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που θα περιλαμβϊνουν τόςο την ενεργητικό ςυμμετοχό των 

εκπαιδευομϋνων, όςο και τη διαχεύριςη των θεμϊτων  που ςχετύζονται - ϊμεςα ό ϋμμεςα -  με 

το μαθηςιακό αποτϋλεςμα που επιδιώκει. 

Ειδικότερα, ο/η ςύγχρονοσ/η εκπαιδευτόσ/τρια  ενηλύκων  πϋρα από την αυτονόητη γνώςη 

του επιςτημονικού αντικεύμενου που υπηρετεύ  θα πρϋπει  να διαθϋτει μια ςειρϊ  από ςύνθετα 

προςόντα  που θα τον βοηθούν παρϊλληλα να εντοπύζει τισ ανϊγκεσ και τισ δεξιότητεσ των 

εκπαιδευομϋνων και να τισ ςυνδϋει  με τισ περιρρϋουςεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ ςυνθόκεσ, 

να μπορεύ να ςχεδιϊζει  με πληρότητα  και μεθοδικότητα την  διδακτικό ενότητα που του 

ανατύθεται, να χρηςιμοποιεύ ςύγχρονεσ και κατϊλληλεσ κϊθε φορϊ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, να 

αξιοποιεύ κϊθε φορϊ την τεχνολογύα ςτην εκπαύδευςη, να ςυμβϊλλει και  να προωθεύ  την 

ενεργό ςυμμετοχό των εκπαιδευομϋνων ςτην πορεύα τησ μϊθηςησ, να ςυντεύνει ςτην 

προςωπικό και πνευματικό ανϊπτυξη των εκπαιδευομϋνων βϊζοντασ τισ βϊςεισ για την 

ανϊπτυξη μια αϋναη προςπϊθειασ βελτύωςησ των αποκτηθϋντων γνώςεων εκ μϋρουσ των 

εκπαιδευομϋνων. Αυτό επιβϊλλει μια δυναμικό προςϋγγιςη του πεδύου καθώσ τα καθόκοντϊ 

του διαφοροποιούνται και αυξϊνονται διαρκώσ, ακολουθώντασ τισ εξελύξεισ ςτον τομϋα του» 

(Λευθεριώτου, 2010). 

 

2.1.7.1.  Προςόντα του/τησ  εκπαιδευτό/τριασ  ενηλύκων  

Για την ολόπλευρη ϊςκηςη του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων απαιτούνται              

(Βεργύδησ, 2010): 

1. Γνώςη του περιεχομϋνου τησ διδακτικόσ ενότητασ που διδϊςκει και πιο ςυγκεκριμϋνα 

των επιςτημονικών και τεχνικών γνώςεων που ςυγκροτούν το αντικεύμενο εκπαύδευςησ ςτη 

διδακτικό του ενότητα. 

Η γνώςη του περιεχομϋνου από τον/την εκπαιδευτό/τρια εξαςφαλύζεται: 

 από τισ αρχικϋσ ςπουδϋσ του, 

 από τη ςυνεχιζόμενη επιμόρφωςό του, 

 από την επαγγελματικό του εμπειρύα. 
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2. Γνώςεισ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων και κατϊλληλεσ δεξιότητεσ, ικανότητεσ και 

ςτϊςεισ προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται η κϊθε φορϊ κατϊλληλη παρουςύαςη των γνώςεων 

και τησ τεχνογνωςύασ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, καθώσ και η εμψύχωςη των 

εκπαιδευομϋνων. Αυτϋσ οι γνώςεισ, οι δεξιότητεσ και ικανότητεσ εύναι ταυτόχρονα 

οργανωςιακϋσ/διαχειριςτικϋσ, όπωσ η διαπραγμϊτευςη, ο ςχεδιαςμόσ μιασ μελϋτησ 

περύπτωςησ ό ενόσ ςχεδύου δρϊςησ, και καθαρϊ παιδαγωγικϋσ, όπωσ η ικανότητα να 

αποςαφηνύζονται οι ςτόχοι τησ διδακτικόσ ενότητασ, η ικανότητα να παρακινεύται το 

ενδιαφϋρον των εκπαιδευομϋνων για μϊθηςη, να αξιοποιούνται οι εμπειρύεσ τουσ κ.ϊ. 

3. Σεχνικϋσ γνώςεισ και ικανότητεσ για τη χρηςιμοπούηςη διαφόρων εκπαιδευτικών μϋςων 

και μεθόδων, όπωσ η χρόςη ηλεκτρονικού υπολογιςτό, η χρόςη οπτικοακουςτικών μϋςων, η 

χρόςη διαφόρων τεχνικών ϋκφραςησ κ.λπ. 

4. Κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ γνώςεισ, προκειμϋνου οι εκπαιδευτϋσ/τριεσ να μπορούν:  

 να αναλύουν κριτικϊ τουσ εκπαιδευτικούσ θεςμούσ και τουσ κοινωνικο-οικονομικούσ 

μηχανιςμούσ,  

 να εφαρμόζουν εκπαιδευτικϋσ ςτρατηγικϋσ και μεθόδουσ που ςυμβϊλλουν ςτην 

κοινωνικό και εργαςιακό ανϋλιξη των εκπαιδευομϋνων,  

 να ςυνδϋουν το περιεχόμενο τησ εκπαύδευςησ με την απαςχόληςη, την κοινωνικό 

ϋνταξη και την τοπικό κοινωνύα. 

 να αναπτύςςουν τισ κοινωνικϋσ ικανότητεσ των εκπαιδευομϋνων. 

 

2.1.7.2.  Ο ρόλοσ του/τησ  εκπαιδευτό/τριασ  ενηλύκων  

Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό ενηλύκων  εύναι  πολλαπλόσ  και  ςυνδυϊζει  πρϊξεισ,  ενϋργειεσ  

και  ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ τον καθιςτούν  τον βαςικό μοχλό ανϊπτυξησ τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ και πολύτιμο αρωγό των εκπαιδευομϋνων προσ το επιθυμητό γνωςτικό 

αποτϋλεςμα.  ε αυτό την προςπϊθεια καλεύται να διαθϋτει την δυναμικό και την ευελιξύα να 

ανταποκριθεύ ςε μια ςειρϊ απαιτητικών και αλληλοςυμπληρούμενων ρόλων. 

ύμφωνα με τη βαςικό παραδοχό του Jarvis, η διδαςκαλύα εύναι μια ηθικό πρϊξη. Ωρα, πρϋπει 

να ςϋβεςαι την προςωπικότητα του εκπαιδευόμενου αρχικϊ και πρώτιςτα. Η ικανότητα να 

ξεκινόςεισ μια ςχϋςη με τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ό με τον εκπαιδευόμενο εύναι μια 
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πρωταρχικό πρϊξη ποιότητασ. Αν δε μπορεύσ να ςχετιςτεύσ με τουσ εκπαιδευόμενούσ ςου δεν 

θα γύνεισ ποτϋ καλόσ εκπαιδευτόσ» (Jarvis, ςτο Κόκκοσ, 2008). 

Ο Κόκκοσ (2004) αναλύει τον ρόλο που καλεύται να διαδραματύςει ςόμεραο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων ωσ εξόσ: ο ρόλοσ του δεν εύναι αυτόσ ενόσ απλού μεταφορϋα 

γνώςεων, αλλϊ ενόσ/μιασ ςυντονιςτό/ςτρια τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, ενόσ/μιασ 

ςυμβούλου και εμψυχωτό/τριασ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ενθαρρύνει την πορεύα αναζότηςησ 

των ενηλύκων εκπαιδευομϋνων προσ τη γνώςη, τουσ/τισ παρακινεύ να δραςτηριοποιούνται, 

να επεξεργϊζονται τισ γνώςεισ και εμπειρύεσ που όδη διαθϋτουν, να αναζητούν νϋεσ πηγϋσ και 

να μαθαύνουν μϋςα από την πρϊξη. Νευραλγικό ςημαςύα για την ικανότητα του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ να οδηγεύ την ομϊδα των εκπαιδευόμενων ςτο επιθυμητό αποτϋλεςμα ϋχει 

η ικανότητϊ του να κατανοεύ τα φαινόμενα που ςχετύζονται με τη δυναμικό των ςχϋςεωνπου 

δημιουργούνταιμϋςαςεμιαομϊδαεκπαιδευόμενωνκαιναπροςαρμόζειτηςτρατηγικό του/τησ 

ςε αυτόν. Σϋλοσ, ο/η εκπαιδευτόσ/τρια  εύναι εκεύνοσ/η που ςυμβϊλλει ςτην ανϊ λόψη 

πρωτοβουλιών για την προώθηςη ςτην απαςχόληςη ό και την κοινωνικό ϋνταξη των 

εκπαιδευόμενων, προκειμϋνου να καταςτεύ εμφανόσ και αποτελεςματικό η ςύνδεςη τησ 

διαδικαςύασ τησ μϊθηςησ και τησ παρεχόμενησ κατϊρτιςησ με την εμπειρύα και τισ ανϊγκεσ 

τουσ (Κόκκοσ2005). 

 

2.1.7.3.  Ο/Η   εκπαιδευτόσ/τρια  ωσ διευκολυντόσ/τρια  

Η εμπλοκό ςτη διαδικαςύα τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων εύναι ιδιαύτερα απαιτητικό διαδικαςύα 

που επιβϊλλει ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τριανα εύναι ςε θϋςη να ανταποκριθεύ και ςτο ρόλο 

του/τησ  που ςχετύζεται ϊμεςα με την γνώςη και τη μαθηςιακό διαδικαςύα αλλϊ ςυγχρόνωσ 

να μπορεύ να λειτουργεύ και ωσ διευκολυντόσ/ντρια τησ μϊθηςησ (Jarvis, 2006, Κόκκοσ, 1999). 

Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια, ωσ διευκολυντόσ/ρια, εμπλϋκεται ςε ϋνα δημοκρατικό εμπλουτιςμό 

τησ ατομικόσ μϊθηςησ του/τησ εκπαιδευομϋνου/νησ, ςε μια εκπαιδευτικό διεργαςύα ςτην 

οπούα ο οριςμόσ του προςανατολιςμού και των εκπαιδευτικών μεθόδων εναπόκειται τόςο 

ςτουσ/ςτισ εκπαιδευομϋνουσ/νεσ όςο και ςτουσ ύδιουσ. ημαντικό ςτην όλη διαδικαςύα 

κρύνεται η ςχϋςη αρωγόσ που αναπτύςςεται ανϊμεςα ςτουσ δύο ςυντελεςτϋσ τησ 

εκπαύδευςησ (Brookfield, 1989). 

Ο όροσ διευκολυντόσ/ρια τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ απαιτεύ από τον/την εκπαιδευτό/τρια 

εκτόσ από την γνώςη, να μπορεύ να υποςτηρύζει και να ςυντονύζει τουσ/τισ 
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εκπαιδευόμενουσ/νεσ ςτην κατεύθυνςη τησ μϊθηςησ. Για τον Βεργύδη (2006) ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια εύναι κατϊ κύριο λόγο ο/η δημιουργόσ των ςυνθηκών μϊθηςησ παρϊ 

κϊποιοσ που απαγγϋλλει γνώςεισ.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ςταδιακϊ απομακρύνεται από τον 

ρόλο του/τησ ειδικού που δύδαςκε τουσ ϊλλουσ, μεταφϋροντασ γνώςεισ και πληροφορύεσ από 

το επιςτημονικό πεδύο του. Από την εμπλοκό του/τησ ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα, και όςο 

αποκτϊ μεγαλύτερη εμπειρύα, αντιλαμβϊνεται ότι ο ρόλοσ του/τησ ϋχει υποςτεύ μια ςοβαρό 

μετατόπιςη από την απλό διδαςκαλύα και μεταφορϊ τησ γνώςησ ςε αρωγό και 

διευκολυντό/ντρια ςτην αναζότηςη τησ γνώςησ μϋςω τησ ςυμμετοχόσ των εκπαιδευομϋνων 

ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και τησ εκμετϊλλευςησ τησ προώπϊρχουςασ γνώςησ και εμπειρύασ 

τησ ομϊδασ των εκπαιδευομϋνων. Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια αντιλαμβϊνεται πωσ η μεταφορϊ 

γνώςησ και η εμβϊθυνςη ςτο αντικεύμενο τησ διδαςκαλύασ αποκτϊ μικρό ό και αςόμαντη  

αξύα αν δεν βοηθηθεύ ο/η εκπαιδευόμενοσ/η να αναζητόςει τη γνώςη και δεν του δοθεύ η 

δυνατότητα για να ενταχθεύ ςε ϋνα μαθηςιακό περιβϊλλον, που ανταποκρύνεται ςτισ 

ρεαλιςτικϋσ ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντα του, πολλϋσ φορϋσ μϊλιςτα προςαρμοςμϋνο ςτισ 

αναγκαιότητεσ του δικού του/τησ τρόπου ζωόσ. ε αυτό τη διεργαςύα, ο Rogers ορύζει 

τον/την εκπαιδευτό/τρια ωσ διευκολυντό/ρια τησ μϊθηςησ που απελευθερώνει την 

περιϋργεια, επιτρϋπει την κύνηςη προσ νϋεσ κατευθύνςεισ που ςχετύζονται με τα 

ενδιαφϋροντα του/τησ εκπαιδευόμενου/νησ, αποδεςμεύει τη διϊθεςη για ϋρευνα, και 

εμπιςτεύεται τη δημιουργικό τϊςη του ατόμου (Rogers, 1999). 

 Με δεδομϋνο το ομαδοςυνεργατικό κλύμα που ϋχουν ανϊγκη οι ομϊδεσ των εκπαιδευομϋνων 

ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ωσ διευκολυντόσ/ρια τησ μϊθηςησ ενθαρρύνει, καθοδηγεύ και 

κατευθύνει τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ εκπαύδευςησ και τουσ 

μαθηςιακούσ ςτόχουσ, προωθεύ ςυμμετοχικϋσ και βιωματικϋσ τεχνικϋσ και αξιοποιεύ ςτο 

μϋγιςτο τισ δυνατότητεσ τησ ομϊδασ των εκπαιδευομϋνων και την όδη υπϊρχουςα γνώςη και 

εμπειρύα.  

Ενιςχύοντασ τισ παραπϊνω απόψεισ μπορούμε να ιςχυριςτούμε ότι διευκόλυνςη τησ 

μϊθηςησ ςημαύνει τη θϋληςη του/τησ εκπαιδευτό/ριασ να απομακρυνθεύ από τισ τεχνικϋσ και 

τισ μεθόδουσ που εύναι δαςκαλοκεντρικϋσ. ημαύνει την αναζότηςη του τρόπου για τη 

δημιουργύα ενςυναύςθηςησ αναφορικϊ με μια ςυγκεκριμϋνη μαθηςιακό ανϊγκη ενόσ/μιασ 

εκπαιδευόμενου/νησ, την τροφοδότηςη των εκπαιδευομϋνων περιςςότερο με ερωτόματα 

από ότι με απαντόςεισ και την ϋκθεςη των εκπαιδευόμενων ςε εμπειρύεσ με την ταυτόχρονη 

ενθϊρρυνςη για κριτικό ςτοχαςμό επϊνω ςε αυτϋσ (Jarvis, 2004). 
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το ύδιο πλαύςιο ςχετικϊ με τον ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ωσ διευκολυντό/ντρια ο  

Brookfield (Brookfield, ςτο Κουλαουζύδησ, 2011) υποςτηρύζει ότι η διευκόλυνςη τησ μϊθηςησ 

ωσ λειτουργύα του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων απαιτεύ από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ 

/εσ υψηλό βαθμό αυτογνωςύασ και κριτικόσ ενςυναύςθηςησ. Η λειτουργύα του διευκολυντό 

εύναι να βοηθϊει τουσ/τισ ενηλύκουσ/εσ να ςυνειδητοποιόςουν ότι οι γνώςεισ, οι αποδεκτϋσ 

αλόθειεσ, οι κοινϋσ αξύεσ και οι ςυμπεριφορϋσ που ςυνιςτούν τον κόςμο τουσ εύναι κοινωνικϊ 

δομημϋνεσ. Η επύτευξη των παραπϊνω μπορεύ να ςυμβεύ μϋςω τησ προαγωγόσ τησ ανϊλυςησ 

των πεποιθόςεων, τησ εξϋταςησ τησ αξύασ εναλλακτικών ςυμπεριφορών και κοινωνικών 

μορφών, δηλαδό μϋςω του κριτικού ςτοχαςμού. 

Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια, ωσ διευκολυντόσ/ρια, εμπλϋκεται ςε ϋνα δημοκρατικό εμπλουτιςμό 

τησ ατομικόσ μϊθηςησ του/τησ εκπαιδευομϋνου/ησ, ςε μια εκπαιδευτικό διεργαςύα ςτην 

οπούα ο οριςμόσ του προςανατολιςμού και των εκπαιδευτικών μεθόδων εναπόκειται τόςο 

ςτουσ/ςτισ εκπαιδευομϋνουσ/νεσ όςο και ςτουσ ύδιουσ. ημαντικό ςτην όλη διαδικαςύα 

κρύνεται η ςχϋςη αρωγόσ που αναπτύςςεται ανϊμεςα ςτουσ δύο ςυντελεςτϋσ τησ 

εκπαύδευςησ (Brookfield,1989). 

 

2.1.7.4.  Ο/Η  εκπαιδευτόσ/τρια  ωσ εμψυχωτόσ/τρια  

Η εκπαύδευςη ενηλύκων χαρακτηρύζεται από μια πολυμορφύα δραςτηριοτότων και αναγκών, 

αλλϊ και από μια διαφοροπούηςη των εκπαιδευομϋνων και για να μπορϋςει ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια να επιτύχει το μαθηςιακό αποτϋλεςμα που επιδιώκει οφεύλει να γνωρύζει 

τισ αρχϋσ ςυντονιςμού τησ ομϊδασ, να ανιχνεύει τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των 

εκπαιδευομϋνων, τισ ςχϋςεισ που αναπτύςςονται μεταξύ τουσ, καθώσ και τισ ςυμβατικότητεσ 

ανϊλογα με την ομϊδα ςτόχου. ε αυτό την κατεύθυνςη πολλϋσ φορϋσ καλεύται να εφαρμόςει 

τεχνικϋσ ενύςχυςησ και εμψύχωςησ τησ ομϊδασ με ςκοπό την ενεργοπούηςη όλων των 

εκπαιδευομϋνων και την επύτευξη υψηλού επιπϋδου μαθηςιακών αποτελεςμϊτων. Αυτόσ 

εύναι ϋνασ δύςκολοσ ρόλοσ γιατύ απαιτεύ περιςςότερο ικανότητεσ ενεργητικόσ ακρόαςησ και 

εκμαύευςησ απόψεων παρϊ μετϊδοςησ γνώςησ (Jaques, 2001). Ϊνασ/Μύα καλόσ/ό 

εκπαιδευτόσ/τρια  πρϋπει να γνωρύζει καλϊ τα ιδιαύτερα  χαρακτηριςτικϊ τησ ομϊδασ των 

εκπαιδευομϋνων, τισ ιδιαιτερότητεσ τησ, τα αδύνατα ςημεύα που μπορεύ να λειτουργόςουν ωσ 

εμπόδια ςτην μϊθηςη και καλεύται να λειτουργόςει ανϊλογα. Ϊτςι ςυνδυϊζει τη διδαςκαλύα 

με την εμψύχωςη και την ενύςχυςη τησ ομϊδασ μϋςα από τεχνικϋσ ενδυνϊμωςησ και 

ανϊπτυξησ δεξιοτότων και ςυμβϊλλει ςτην δημιουργύα κλύματοσ ςυνεργατικότητασ, 
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αποδοχόσ και αμοιβαύασ εμπιςτοςύνησ.  Ο Κόκκοσ από την πλευρϊ του (2001) αναφϋρει ότι 

ϋνασ/μύα εκπαιδευτόσ/τρια – εμψυχωτόσ/τρια πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να αναλύει τισ 

κοινωνικϋσ-οικονομικϋσ δομϋσ τησ κοινωνύασ, καθώσ και τισ αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ κατϊρτιςησ, 

να ςχεδιϊζει προγρϊμματα κατϊρτιςησ και να ςυντονύζει την πορεύα υλοπούηςησ των 

προγραμμϊτων, και θεωρεύ τισ δεξιότητεσ τησ επικοινωνύασ, τησ ςυνεργαςύασ τησ 

ςτοχοθεςύασ και λόψησ αποφϊςεων, καθώσ και τησ δημιουργύασ ςχϋςεων ωσ ικανότητεσ 

κλειδιϊ για την επιτυχύα του ϋργου του.  

Οι Boud και Walker (Boud και Walker ςτο Κουλαουζύδησ, 2011 ) υποςτηρύζουν ότι τα όρια 

μεταξύ των εννοιών του/τησ δαςκϊλου/ασ, του/τησ διευκολυντό/τριασ και του 

εμψυχωτό/τριασ δεν εύναι ςαφώσ προςδιοριςμϋνα. Θεωρούν όμωσ ότι υπϊρχουν τρύα 

ζητόματα που πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη και να πρϋπει να αναλυθούν περαιτϋρω 

αναφορικϊ με τη λειτουργύα του εμψυχωτό ςτην ενόλικη μϊθηςη. Σα ζητόματα αυτϊ εύναι το 

πλαύςιο, η ταυτότητα και οι ςχϋςεισ. Σο πλαύςιο αναφϋρεται ςτο κοινωνικό, πολιτικό, 

πολιτιςμικό, οικονομικό και τεχνολογικό γύγνεςθαι όπου ςυντελεύται κϊθε μαθηςιακό πρϊξη.  

Η ταυτότητα ςχετύζεται από τον τρόπο που αντιλαμβϊνεται την αποςτολό του ωσ 

εκπαιδευτόσ. Επύςησ η ταυτότητα ενόσ εμψυχωτό μπορεύ να λειτουργόςει αναςταλτικϊ ό και 

ενιςχυτικϊ ςε διαφορετικϊ περιβϊλλοντα μϊθηςησ. Επομϋνωσ η αναςτοχαςτικό λειτουργύα 

ενόσ/μιασ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων εύναι μια από τισ βαςικότερεσ ιδιότητεσ και πρακτικϋσ 

που οφεύλει να υιοθετόςει ϋνασ/μύα εμψυχωτόσ/τρια περιςςότερο από κϊθε ϊλλη πρακτικό 

που ςχετύζεται ϊμεςα με τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ. Σϋλοσ ςε ό,τι αφορϊ το πλαύςιο, 

ςχετύζεται ϊμεςα τον ευρύτερο ρόλο του που του επιβϊλλει πρακτικϋσ ςτισ οπούεσ η 

διδαςκαλύα ςυνδυϊζει την εμψύχωςη με τη ςυςτηματικό και εποικοδομητικό αλληλεπύδραςη 

με τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

Προςπαθώντασ  ςύμφωνα με τον Κουλαουζύδη (Κουλαουζύδησ, 2011) να ςκιαγραφόςουμε  

τον ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ωσ εμψυχωτό/τριασ θα λϋγαμε ότι ο ρόλοσ του/τησ δεν 

ςχετύζεται ούτε με την οργϊνωςη μιασ μαθηςιακόσ δραςτηριότητασ, ούτε με τη διδαςκαλύα, 

αλλϊ περιςςότερο εύναι μια ςυμβουλευτικό, καταλυτικό δρϊςη που εμπεριϋχει τα ςτοιχεύα 

τησ κινητοπούηςησ. Εύναι η προςπϊθεια από την πλευρϊ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ να 

ενεργοποιόςει τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋτςι ώςτε να προςδιορύςουν με μεγαλύτερη ακρύβεια τα 

μϋςα για να ικανοποιηθούν οι ανϊγκεσ αυτϋσ και τελικϊ να δρϊςουν προσ αυτό την 

κατεύθυνςη.  
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2.1.7.5.  Ο/Η  εκπαιδευτόσ/τρια  ωσ ςύμβουλοσ  

Εκτόσ από τισ επιςτημονικϋσ γνώςεισ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ όςον αφορϊ το μαθηςιακό 

αντικεύμενο και την κατϊλληλη επιλογό εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, ιδιαύτερα 

ςημαντικό ρόλο παύζουν και οι ικανότητϋσ του ωσ ςύμβουλου. Με ςτόχο να προωθόςει την 

ενεργητικό ςυμμετοχό των εκπαιδευόμενων και να χρηςιμοποιόςει την προώπϊρχουςα 

εμπειρύα τησ ομϊδασ των εκπαιδευομϋνων ο/η εκπαιδευτόσ/τρια μεταβϊλλεται από 

γνώςτησ/ςτριακαι καθοδηγητόσ/τρια ςε ςυνεργϊτησ/τρια και ςύμβουλοσ τησ ομϊδασ των 

εκπαιδευομϋνων. Ϊτςι λοιπόν αναλαμβϊνει υποςτηρικτικό ρόλο, ςύμφωνα με τον οπούο 

ςτόχοσ του/τησ εύναι η υποςτόριξη τησ ομϊδασ με όλα τα μϋςα και τισ δυνατότητεσ που 

διαθϋτει ςυμβϊλλοντασ με ουςιαςτικό τρόπο ςτην επύτευξη των ςτόχων τησ. Ενθαρρύνοντασ 

την ομϊδα και δεύχνοντασ προςωπικό ενδιαφϋρον παρακινεύ τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ 

να επιτύχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, δημιουργώντασ παρϊλληλα ϋνα κλύμα εμπιςτοςύνησ  

αλληλοώποςτόριξησ και εκτύμηςησ (Rogers, 1999).  

Επιδιώκει να δημιουργεύ ϋνα κλύμα αςφϊλειασ κατϊ τη μαθηςιακό διαδικαςύα όπου το ϊτομο 

μπορεύ να εκφραςτεύ ελεύθερα ϋχοντασ καθοδηγητό/τρια τον/την ύδιο/α. Ψσ ςύμβουλοσ τησ 

ομϊδασ ο/η εκπαιδευτόσ/τρια αποδϋχεται την ομϊδα γι’ αυτό που εύναι χωρύσ να την πιϋζει, 

ενεργοποιεύ τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ και εμπειρύεσ και  αξιοποιεύ τισ κατϊλληλεσ  

εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ και τεχνικϋσ ωθώντασ προσ το επιθυμητό αποτϋλεςμα.  

κόπιμο εύναι, λοιπόν, ο/η εκπαιδευτόσ/τρια να τουσ αφόνει ςταδιακϊ ϋδαφοσ 

πρωτοβουλύασ και να ενθαρρύνει την ενεργητικό ςυμμετοχό τουσ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. 

Σϋλοσ, οι ενόλικοι/κεσ εκπαιδευόμενοι/νεσ πολλϋσ φορϋσ αντιμετωπύζουν εμπόδια ςτη 

μϊθηςη, οφειλόμενα ςε ϋνα ςύνολο αλληλοδιαπλεκόμενων παραγόντων: κοινωνικϋσ 

υποχρεώςεισ και πιϋςεισ, φόβοσ αποτυχύασ, τραυματικϋσ εμπειρύεσ από το ςχολικό ςύςτημα, 

προςκόλληςη ςε προώπϊρχουςεσ πεποιθόςεισ και αξύεσ, χαμηλό αυτοεκτύμηςη, ϋλλειψη 

αυτοπεπούθηςησ κλπ. Επομϋνωσ, ο/η εκπαιδευτόσ/τρια καλό εύναι να προςεγγύζει με 

ευαιςθηςύα τουσ παρϊγοντεσ που εμποδύζουν τη μϊθηςη και να δημιουργεύ κλύμα 

ουςιαςτικόσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ, μϋςα ςτο οπούο όλοι οι εκπαιδευόμενοι/νεσ να 

μπορούν να λειτουργόςουν με ϊνεςη (Κόκκοσ2005). Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια πρϋπει να 

λειτουργεύ υποςτηρικτικϊ ςτην ομϊδα που εκπαιδεύει, ρόλοσ που απαιτεύ ϋνα ικανοποιητικό 

επύπεδο επικοινωνιακόσ ικανότητασ (Κοντονό, 2010).  Πρϋπει, δηλαδό  να διαθϋτει τισ 

αναγκαύεσ ικανότητεσ για μια αποτελεςματικό επικοινωνύα η οπούα εύναι απαραύτητη 

προώπόθεςη εποικοδομητικόσ εργαςύασ με τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ. Η ςυμβουλευτικό 
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υποςτόριξη ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ δεν μπορεύ να διενεργηθεύ από 

εκπαιδευτϋσ/τριεσ που δεν ϋχουν αναπτύξει επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ (Κοντονό, 2010).  

Μόνο ϋτςι τύθενται οι βϊςεισ για τη διαμόρφωςη ενόσ μαθηςιακού κλύματοσ που 

χαρακτηρύζεται από ουςιαςτικό επικοινωνύα, ςυνεργατικό πνεύμα και αμοιβαύο ςεβαςμό 

ςτοιχεύα αναγκαύα για μια ευρετικό πορεύα προσ τη γνώςη. 

 Η διεύρυνςη του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ με τα χαρακτηριςτικϊ του/τησ 

ςυμβούλου/καθοδηγητό/τριασ καλύπτει το ςύνολο των αναγκών τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ από την ανύχνευςη και την καταγραφό εκπαιδευτικών αναγκών μϋχρι και την 

ευαιςθητοπούηςη των ενηλύκων εκπαιδευομϋνων, ώςτε η μϊθηςη να εύναι ελκυςτικό, 

χρόςιμη, βιώςιμη, και φτϊνει μϋχρι τη διευκόλυνςη τησ επαγγελματικόσ ϋνταξησ ό ανϊπτυξησ 

των εκπαιδευομϋνων (Μαυρογιώργοσ, 2003).    

Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ωσ ςυμβούλου  εύναι καταλυτικόσ ωσ προσ την 

αποτελεςματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμϊτων. Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια παύει να ϋχει τον παραδοςιακό ρόλο του/τησ καθοδηγητό/τριασ και 

μεταφορϋα τησ αυθεντικόσ γνώςησ, αντύθετα υιοθετεύ ϋνα νϋο πολλαπλό ρόλο, ςυμβούλου 

και  ςυνεργϊτη/τριασ προσ την πορεύα τησ γνώςησ. Εύναι αυτόσ που Θα ςυλλϊβει τισ 

ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ και το «κλύμα» τησ τϊξησ και θα το μεταςχηματύςει ςε ευκαιρύεσ 

μϊθηςησ. Βρύςκεται ςε ςυνεχό εποικοδομητικό αλληλεπύδραςη με τουσ/τισ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ, βοηθώντασ τουσ να προςεγγύςουν ςταδιακϊ τη γνώςη, δύνοντϊσ τουσ 

αρκετό ελευθερύα, ώςτε να μπορούν να παύρνουν αποφϊςεισ μόνοι/εσ τουσ, αλλϊ και 

καθοδηγώντασ τουσ διακριτικϊ, ώςτε να αποφεύγονται λϊθη, που θα μπορούςαν να θϋςουν 

ςε κύνδυνο τη ςυνϋχιςη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Εύτε κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

εύτε ατομικϊ ενθαρρύνει και καθοδηγεύ τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να κατακτόςουν το 

γνωςτικό αντικεύμενο μϋςα από τον προςωπικό τουσ τρόπο μϊθηςησ. Επύςησ ϋνασ/μύα 

εκπαιδευτόσ/τρια που ϋχει ςυναύςθηςη τησ αποςτολόσ του/τησ ωσ εκπαιδευτό/τριασ 

/ςυμβούλου βϊζει τισ βϊςεισ ώςτε να αντιληφθούν οι ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ ότι η διεργαςύα 

τησ μϊθηςησ να μη ςταματϊει μόλισ ολοκληρωθεύ η ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα, αλλϊ να 

οδηγεύ ςε περαιτϋρω ςκόπιμη μϊθηςη. Σϋλοσ, ενθαρρύνει τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ να 

ςυνδϋουν το νϋο υλικό με τη δικό τουσ εμπειρύα, θα τουσ βοηθόςει να φϋρουν αυτό την 

εμπειρύα ςτο «προςκόνιο», κατϊ τη μαθηςιακό διεργαςύα, και να τη θϋςουν ςτη διϊθεςη όλησ 

τησ ομϊδασ αναβαθμύζοντασ όλοι μαζύ το μαθηςιακό αποτϋλεςμα. 
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2.1.7.6.  Ο/Η  εκπαιδευτόσ/τρια  ωσ ςυντονιςτόσ/τρια  

Ο ςυντονιςτικόσ ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων εύναι ςυνόθωσ αναγνωριςμϋνοσ 

και πλόρωσ αποδεκτόσ από τουσ/τισ εκπαιδευομϋνουσ/νεσ.  Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια εύναι 

ενεργό υποκεύμενο ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και τησ μετϊδοςησ τησ γνώςησ.  Βαςικό 

ςτοιχεύο του ρόλου του/τησ ςυντονιςτό/τριασ εύναι η διευκρύνιςη των ςτόχων τησ ενότητασ 

η επιλογό των εκπαιδευτικών τεχνικών και η εποπτεύα των δραςτηριοτότων του 

προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ. Ψσ ςυντονιςτόσ/τρια παρατηρεύ τισ αλληλεπιδρϊςεισ και 

αξιοποιεύ τη δυναμικό τησ ομϊδασ των εκπαιδευομϋνων, αντλεύ την ςυςςωρεμϋνη εμπειρύα  

και ταυτοχρόνωσ λειτουργεύ ωσ καθοδηγητόσ/τρια, καθώσ καλεύται να αντιμετωπύςει 

τρϋχουςεσ καταςτϊςεισ και προβλόματα ςυμβϊλλοντασ ςτην κατϊκτηςη των  μαθηςιακών 

ςτόχων. Δημιουργεύ τισ ςυνθόκεσ μϊθηςησ, ςυντονύζει και ενεργοποιεύ την ομϊδα των 

εκπαιδευομϋνων, φροντύζει να αναδειχθεύ η ςχετικό με το εξεταζόμενο θϋμα προώπϊρχουςα 

γνώςη και εμπειρύα των εκπαιδευομϋνων. Επύςησ ϋχει την ευθύνη τησ επιλογόσ των 

κατϊλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μϋςων ανϊ θεματικό ενότητα λαμβϊνοντασ υπόψη 

τισ απαιτόςεισ του γνωςτικού αντικειμϋνου, τισ ιδιαιτερότητεσ τησ ομϊδασ-ςτόχου την 

διαθεςιμότητα των πόρων και του χρόνου που ϋχει ςτη διϊθεςό του. Επύςησ, ωσ 

ςυντονιςτόσ/τρια τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ αναθϋτει και εποπτεύει τισ δραςτηριότητεσ 

ατομικϊ ό ςε ομϊδεσ και δημιουργεύ τισ προώποθϋςεισ για αποδοχό τησ διαφορετικότητασ, 

ϋκφραςη όλων των απόψεων και αποδοχό των ςυναιςθημϊτων όλων των εκπαιδευομϋνων.   

 

2.1.7.7.  Ο/Η  εκπαιδευτόσ/τρια  ςε ρόλο αυτοαξιολόγηςησ  

Ο τόςο απαιτητικόσ και πολυςύνθετοσ ρόλοσ του/τησ ςύγχρονου/ησ εκπαιδευτό/τριασ 

ενηλύκων προώποθϋτει διαδικαςύεσ αυτοαξιολόγηςησ, ελϋγχου δηλαδό τησ ποιότητασ και τησ 

αποτελεςματικότητασ του ϋργου που προςφϋρει, και ςε ςυνδυαςμό και με την κριτικό που 

θα του/τησ αςκεύται, τόςο αναφορικϊ με το εκπαιδευτικό του ϋργο όςο και ωσ προσ το 

αποτϋλεςμα τησ εμπλοκόσ του/τησ ςτην επιςτημονικό και επαγγελματικό ανϊπτυξη των 

εκπαιδευομϋνων. Αυτό ςχετύζεται με το γεγονόσ ότι ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων 

απαιτεύται να εύναι εκπαιδευτόσ/τρια του εκπαιδευτικού οργανιςμού και όχι μόνο τησ 

ομϊδασ των εκπαιδευομϋνων. Και αυτό γιατύ καλεύται να ϋχει ςυνολικό ϊποψη και να 

αναπτύςςει πρωτοβουλύεσ ςε διαφόρουσ τομεύσ  δραςτηριοτότων του οργανιςμού με τον 

οπούο ςυνεργϊζεται εύτε ωσ εκπαιδευτόσ/τρια εύτε ςε ϊλλουσ τομεύσ, όπωσ ςχεδιαςμού, 

προώθηςησ ςτην απαςχόληςη, εύτε προςωπικόσ και επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ ανϋργων ό 
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και εργαζομϋνων (Μαυρογιώργοσ, 2003). Μϋςα από την αυτοαξιολόγηςη ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια αντλεύ ςημαντικό πληροφορύα για αυτοβελτύωςη και επαναπροςδιοριςμό 

του ϋργου του/τησ και του ρόλου του/τησ.  Επύςησ, ϋτςι επιδιώκεται και η καλλιϋργεια τησ  

αυτογνωςύασ, απαραύτητη δεξιότητα για τον/την εκπαιδευτό/τρια, γιατύ τον βοηθϊ να 

ανιχνεύει  ποιεσ εύναι η δυνατότητεσ, αλλϊ και οι αδυναμύεσ του/τησ, καθώσ και μϋχρι ποιο 

ςημεύο μπορεύ να παρεμβαύνει ςτην εκπαιδευτικό ομϊδα.   

Ο Βεργύδησ (2012) υποςτηρύζει  ότι η  αυτοαξιολόγηςη  του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

πραγματοποιεύται ςε τρύα επύπεδα:  

α. το επύπεδο των καθηκόντων που περιλαμβϊνονται ςτο επϊγγελμα του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων π.χ. προετοιμαςύα του εκπαιδευτικού ϋργου, εκπαιδευτικϋσ 

πρακτικϋσ, παρεμβϊςεισ ςε κρύςιμα περιςτατικϊ, αποτύμηςη των γνώςεων που απϋκτηςαν 

οι εκπαιδευόμενοι/εσ κ.λπ. Εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο για τον/την εκπαιδευτό/τρια να 

μελετόςει το επαγγελματικό περύγραμμα του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων και ιδιαύτερα 

τισ επαγγελματικϋσ εργαςύεσ που περιλαμβϊνει. Επύςησ μπορεύ να αναρωτηθεύ και να 

αναςτοχαςθεύ ςυςτηματικϊ πώσ αξιοπούηςε δημιουργικϊ ό ϊφηςε οριςμϋνεσ ευκαιρύεσ και 

δυνατότητεσ αναξιοπούητεσ, ποια ςημεύα του εκπαιδευτικού υλικού και τησ διδακτικόσ 

του/τησ ενότητασ όταν δυςνόητα και δεν ανταποκρύνονταν ςτισ ανϊγκεσ και ςτα 

ενδιαφϋροντα των εκπαιδευομϋνων, ποια ςυμβϊντα τον ϋκαναν να νιώςει ικανοπούηςη. Και 

βϋβαια ο/η εκπαιδευτόσ/τρια προςπαθεύ να βελτιώςει το εκπαιδευτικό του/τησ ϋργο και 

κατϊ κύριο λόγο τισ δεξιότητεσ-ικανότητϋσ του, με βϊςη τον κριτικό αναςτοχαςμό τησ 

εμπειρύασ του/τησ.  

β. το επύπεδο του ρόλου και τησ ερμηνεύασ του από τον/την εκπαιδευτό/τρια. Ο ρόλοσ 

ςυνύςταται ςτα δικαιώματα και ςτα καθόκοντα που αναλογούν ςε μια θϋςη. Η ερμηνεύα του 

ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ςυνύςταται ςτην πραγματικό ςυμπεριφορϊ του/τησ 

ςυγκεκριμϋνου/ησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων. Σο ζητούμενο τησ αυτοαξιολόγηςησ 

ενόσ/μιασ εκπαιδευτό/τριασ, εφόςον εργϊζεται ςυχνϊ ωσ εκπαιδευτόσ/τρια και παύρνει ςτα 

ςοβαρϊ το ρόλο του/τησ, εύναι να διερευνόςει τισ διαςτϊςεισ του ρόλου που τον 

κινητοποιούν ςυναιςθηματικϊ και νοητικϊ, όταν αςκεύ το εκπαιδευτικό του/τησ ϋργο. 

Επύςησ, εύναι πολύ ςημαντικό ο/η εκπαιδευτόσ/τρια να αιςθϊνεται ικανοπούηςη και 

αυτοαναγνώριςη από την επιτϋλεςη του ρόλου του/τησ. 

γ. το επύπεδο των κοινωνικών πρακτικών του εκπαιδευτό ενηλύκων. Οι κοινωνικϋσ 

πρακτικϋσ ςυναρτώνται με το κοινωνικό και το πολιτιςμικό κεφϊλαιο του/τησ 
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εκπαιδευτό/τριασ, τισ προδιαθϋςεισ του/τησ (ςχόματα αντύληψησ, ςκϋψησ και δρϊςησ) και 

με τη θϋςη του/τησ ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Η καταγραφό και ανϊλυςη των 

κοινωνικών πρακτικών αποτελεύ προώπόθεςη τησ ανϊλυςησ και του προβληματιςμού για 

τισ προδιαθϋςεισ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και για τισ δυνατότητεσ μεταςχηματιςμού τουσ. 

Αναγκαύα προώπόθεςη του μεταςχηματιςμού των κοινωνικών πρακτικών που 

εντοπύςτηκαν και αναλύθηκαν ςτο πλαύςιο τησ αυτοαξιολόγηςησ παραμϋνει ο κριτικόσ 

ςτοχαςμόσ και αναςτοχαςμόσ τουσ από τον/την εκπαιδευτό/τρια, η αμφιςβότηςη των 

προδιαθϋςεων που παγιώθηκαν και ύςωσ αποςτεώθηκαν και εύναι πλϋον αςύμβατεσ και 

ϊςχετεσ με το πεδύο, καθώσ και η ενςυνεύδητη δραςτηριοπούηςη του/τησ εκπαιδευτό/τριασ 

Προςδιορύζοντασ τισ επιθυμητϋσ ικανότητεσ  που θα πρϋπει να ϋχει ο/η εκπαιδευτό/τρια 

ενηλύκων, ο Grabowski (1976) θεωρεύ ότι κύρια ανηςυχύα του/τησ εκπαιδευτό/τριασ θα 

ϋπρεπε να εύναι η αποτελεςματικότητα του/τησ εκπαιδευόμενου/ησ ςτη μαθηςιακό 

διαδικαςύα και πώσ θα τον βοηθόςει να αναπτύξει και να διατηρόςει την αυτοπεπούθηςό 

του/τησ. Ακόμη, το ενδιαφϋρον του εκπαιδευτό να επικεντρώνεται περιςςότερο ςτον 

ϊνθρωπο και ςτην ατομικότητα και λιγότερο ςτη ςυμμόρφωςη με τουσ κανόνεσ που 

ακολουθεύ η διαδικαςύα. Και για να θεωρηθεύ ο/η εκπαιδευτόσ/τρια μια ώριμη και 

ολοκληρωμϋνη προςωπικότητα που ϋχει επιλεγεύ γι΄ αυτόν το ρόλο, θα πρϋπει να διαθϋτει 

κατανόηςη, ευελιξύα, χιούμορ, υπομονό, να εύναι πρακτικόσ/ό, δημιουργικόσ/ό και 

προετοιμαςμϋνοσ/η. Θϋλοντασ να καταςτεύ ςαφϋσ ότι οι εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ ςτισ 

οπούεσ ςυμμετϋχουν οι ενόλικοι/εσ ϋχουν ςαφεύσ ςτόχουσ, τύθεται για τον Grabowski το θϋμα 

την ικανότητασ και τησ επϊρκειασ των εκπαιδευτών. Για να θεωρηθεύ ϋνασ/μύα 

εκπαιδευτόσ/τρια ικανόσ/η θα πρϋπει να ανταποκριθεύ και ό ακόμα και να ξεπερϊςει τα 

πρότυπα επϊρκειασ που επικρατούν για ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ. Πϋρα από το 

ακαδημαώκό πρόγραμμα και τισ μαθηςιακϋσ διαδικαςύεσ, εύναι οι ικανότητεσ του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ που κρύνουν την επιτυχό απόδοςη και την επύτευξη των μαθηςιακών 

ςτόχων.  

 

2.1.8.  Εκπαύδευςη ενηλύκων και εκπαιδευτικϋσ  μϋθοδοι  

ύμφωνα µε τον Jarvis οι ςυµµετοχικϋσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ δεν ςυνιςτούν µια 

εκπαιδευτικό μϋθοδο, αλλϊ µια διαφορετικό οπτικό για την εκπαύδευςη. Η διαφορετικό αυτό 

οπτικό βαςύζεται ςτην ϊποψη ότι ςκοπόσ τησ εκπαύδευςησ δεν εύναι τόςο να «µϊθουν» οι 

ενόλικοι/εσ εκπαιδευόµενοι/εσ µια προκαταςκευαςµϋνη γνώςη, αλλϊ να αναπτυχθούν προσ 
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την κατεύθυνςη τησ κριτικόσ αντιμετώπιςησ καταςτϊςεων, κϊτι που θα τουσ εύναι ιδιαύτερα 

χρόςιµο ςτην καθημερινό τουσ πρακτικό µετϊ το τϋλοσ ενόσ εκπαιδευτικού προγρϊµµατοσ. Οι 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ θα µπορούςαν να διακριθούν ςε εκεύνεσ που εύναι επικεντρωµϋνεσ 

ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τρια και ςε εκεύνεσ που εύναι επικεντρωµϋνεσ ςτην οµϊδα των 

εκπαιδευόµενων.  

την πρώτη κατηγορύα (εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι επικεντρωµϋνεσ ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τρια), 

ο Jarvis (2004), εντϊςςει τισ ακόλουθεσ μεθόδουσ:  

 Ειςόγηςη  

 Επύδειξη  

 Κατευθυνόµενη ό ελεγχόµενη ςυζότηςη  

τη δεύτερη κατηγορύα (εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι επικεντρωµϋνεσ ςτην οµϊδα των 

εκπαιδευοµϋνων), ο Jarvis (2004) εντϊςςει τισ τεχνικϋσ: 

 Καταιγιςµόιδεών 

 Οµϊδεσ ςυζότηςησ 

 Ανοικτό ςυζότηςη 

 Εργαςύα ςε οµϊδεσ  

 Μελϋτη περύπτωςησ 

 Παύξιµο ρόλων  

 Προςοµοιώςη 

 Πρακτικό ϊςκηςη 

 Λύςη προβλόματοσ 

 υνϋντευξη με ειδικό 

 Εκπαιδευτικό επύςκεψη 

Οι ενεργητικϋσ ςυμμετοχικϋσ εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι αποτελούν εκπαιδευτικϊ εργαλεύα-

κλειδιϊ τα οπούα όταν εφαρμόζονται υποςτηρύζουν τισ αρχϋσ μϊθηςησ των ενηλύκων ςε 

ζητόματα που ϋχουν ςχϋςη με την ενεργητικό ςυμμετοχότων επιμορφωνόμενων, τη μϊθηςη 
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μϋςω τησ πρϊξησ, το επικοινωνιακό κλύμα, την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ, την 

αλληλεπύδραςη επιμορφωτό/τριασ–επιμορφωνόμενων. 

Βαςικϋσ προώποθϋςεισ για την επιτυχό αξιοπούηςη των ενεργητικών ςυμμετοχικών τεχνικών 

εύναι η δημιουργύα κατϊλληλου ςυναιςθηματικού κλύματοσ, αποδοχόσ, αςφϊλειασ, 

εμπιςτοςύνησ και κατανόηςησ καθώσ και ο εμπλουτιςμόσ των ενεργητικών ςυμμετοχικών 

τεχνικών με προώπϊρχουςεσ εμπειρύεσ και βιώματα των εκπαιδευομϋνων. 

Ο παραπϊνω κατϊλογοσ τεχνικών δεν εύναι εξαντλητικόσ αλλϊ ενδεικτικόσ. 

 

(α) Ειςόγηςη 

υνόθωσ η πρώτη εκπαιδευτικό μϋθοδοσ που ϋρχεται ςτο μυαλό μασ, όταν κϊποιοσ/αμασ 

ρωτόςει ποιεσ τεχνικϋσ εφαρμόζουμε ό γνωρύζουμε γενικότερα, εύναι η Ειςόγηςη. Ίςωσ γιατύ 

ςτην Ελλϊδα εύναι η τεχνικό ςτην οπούα ϋχουμε παραδοςιακϊ εκτεθεύ περιςςότερο, κυρύωσ ωσ 

εκπαιδευόμενοι/εσ.  Πρόκειται για τη ςυχνότερα χρηςιμοποιούμενη τεχνικό ςτα προγρϊµµατα 

ςυνεχιζόμενησ επαγγελτικόσ κατϊρτιςησ, µϊλιςτα δεν κατατϊςςεται ςτισ ςυµµετοχικϋσ 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ (Καραλόσ, 2007). Κατϊ τον Jarvis (2004) που ορύζει την ειςόγηςη ωσ 

την προφορικό παρουςύαςη ενόσ θϋματοσ, εύναι η ςυχνότερα χρηςιμοποιούμενη τεχνικό, 

κυρύωσ  από τουσ ϊπειρουσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ. 

Η ειςαγωγό και χρόςη καινούριων, κυρύωσ πιο ςυμμετοχικών τεχνικών, εύχε ωσ αποτϋλεςμα 

την ϊςκηςη κριτικόσ ςτην τεχνικό τησ Ειςόγηςησ, αλλϊ και τον εντοπιςμό τησ αναγκαιότητασ 

να εμπλουτιςτεύ –ςτην περύπτωςη που κρύνεται η χρόςη τησ ωσ απαραύτητη– με ςυμμετοχικϋσ 

δραςτηριότητεσ.  

Μερικϊ από τα μειονεκτόματα που κατϊ καιρούσ ϋχουν εκφραςτεύ για την τεχνικό τησ 

Ειςόγηςησ, όταν αυτό εύναι παρατεταμϋνη και ϋχει ςχεδιαςτεύ ερόμην των αναγκών των 

εκπαιδευομϋνων, εύναι τα ακόλουθα. 

 Ο/Η ειςηγητόσ/τρια, λόγω τησ μονόδρομησ επικοινωνύασ και τησ ϋλλειψησ 

ανατροφοδότηςησ, δε γνωρύζει αν μετϋδωςε επιτυχώσ τα μηνύματϊ του/τησ ούτε το 

βαθμό μϊθηςησ που επιτεύχθηκε. 

 Αποδύδεται ςτον/ςτην εκπαιδευόμενο/ηπαθητικό ιδιότητα. 

 Η ςυγκϋντρωςη των ακροατών μειώνεται ύςτερα από 15-20 λεπτϊ 
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 Η διατόρηςη των νϋων γνώςεων εύναι μικρόσ χρονικόσ διϊρκειασ. Με την εφαρμογό τησ 

Ειςόγηςησ θεωρεύται δεδομϋνο ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι/νεσ ϋχουν τον ύδιο ρυθμό 

μϊθηςησ και το ύδιο μαθηςιακό πρότυπο. 

 Δεν ενδεύκνυται για την επύτευξη ςτόχων ςτο επύπεδο των ςτϊςεων και την ανϊπτυξη 

νοητικών διεργαςιών, όπωσ η ανϊλυςη, ο ςτοχαςμόσ, η ςύνθεςη, η αξιολόγηςη κτλ.  

το ερώτημα εϊν πρϋπει να καταργηθεύ η ειςόγηςη ωσ εκπαιδευτικό μϋθοδοσ ςτην διαδικαςύα 

τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων η απϊντηςη εύναι ότι η ειςόγηςη, όπωσ και οι  ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ 

τεχνικϋσ, μπορεύ να ϋχει εκπαιδευτικό αξύα αρκεύ να χρηςιμοποιεύται αποτελεςματικϊ.  Η 

τεχνικό τησ ειςόγηςησ εύναι κατϊλληλη όταν απαιτεύται γρόγορη μετϊδοςη πληροφοριών ςε 

ςύντομο χρονικό διϊςτημα, ανϊλογα με το γνωςτικό αντικεύμενο, τα χαρακτηριςτικϊ των 

εκπαιδευομϋνων και το επιδιωκόμενο μαθηςιακό αποτϋλεςμα. Θα πρϋπει να εφαρμόζεται 

ςύμφωνα με κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ, να εμπλουτύζεται και να ςυνδυϊζεται με ϊλλεσ 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που προωθούν την ενεργητικό ςυμμετοχό και την εμπλοκό των 

εκπαιδευομϋνων αξιοποιώντασ όςο το δυνατόν την πρότερη και ςυςςωρευμϋνη εμπειρύα και 

γνώςη των εμπλεκομϋνων. Επύςησ, εύναι κατϊλληλη όταν το ακροατόριο εύναι μεγϊλο και 

εφόςον οι εκπαιδευόμενοι/εσ εύναι καλού/εσ και ϋμπειροι/εσ ακροατϋσ/τριεσ. 

 

(β) Ομϊδεσ εργαςύασ 

 Οι θεωρητικού του πεδύου τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων υποςτηρύζουν ότι η εργαςύα ςε ομϊδεσ  

αποτελεύ τον ακρογωνιαύο λύθο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων (Κόκκοσ 2003) καθώσ προϊγει μια 

βαςικό εκπαιδευτικό διαδικαςύα την ομαδοςυνεργατικό.  Η ςυγκρότηςη ομϊδων δεν αποτελεύ 

απλώσ μια εκπαιδευτικό μϋθοδο αλλϊ κυρύωσ μια παιδαγωγικό θεώρηςη που αποβλϋπει ςτη 

διαςφϊλιςη τησ αυτενϋργειασ και τησ ςυμμετοχικόσ μϊθηςησ. (Κοντονό, 2010). Οι ομϊδεσ 

εργαςύασ εύναι εκεύνη από τισ ςυµµετοχικϋσ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που προτιμούν µε 

μεγαλύτερη ςυχνότητα οι εκπαιδευτϋσ/τριεσ για να πετύχουν την όςο το δυνατόν μεγαλύτερη 

εμπλοκό των εκπαιδευομϋνων ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα. Αποτελεύ την «κατεξοχόν 

εκπαιδευτικό τεχνικό» που εύναι δυνατόν να εφαρμόζεται ςε όλα τα ςτϊδια του κύκλου 

μϊθηςησ και ταυτόχρονα να τα αναπτύςςει (Κουτούζησ, 2011). Η ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα εφ’ όςον ςχεδιαςτεύ και εφαρμοςτεύ ςωςτϊ, με ςαφό καθοδόγηςη του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ, μπορεύ να επιτύχει την όςο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοπούηςη των 

ςυμμετεχόντων/χουςών και την αξιοπούηςη τησ όδη υπϊρχουςασ εμπειρύασ τουσ.  Πρόκειται 
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για µια τεχνικό που διακρύνεται για την ςχετικό ευκολύα εφαρμογόσ και παρϋχει τη 

δυνατότητα ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τρια να την εφαρμόςει ακόμα και  παρϊλληλα και με 

ϊλλεσ ςυμμετοχικϋσ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ για την μεγιςτοπούηςη του επιδιωκόμενου 

γνωςτικού αποτελϋςματοσ.  υνόθωσ, η τεχνικό αυτό χρηςιμοποιεύται ςτισ περιπτώςεισ που 

εκτιμϊ ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ότι ςτο υπό εξϋταςη ζότημα, υπϊρχουν γνώςεισ και εμπειρύεσ 

των εκπαιδευοµϋνων, τϋτοιεσ που μπορούν να οδηγόςουν ςε µια πρώτου, τουλϊχιςτον, 

επιπϋδου διερεύνηςη και προςϋγγιςη του θϋματοσ, ενεργοποιώντασ παρϊλληλα και τουσ 

ύδιουσ τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να ςυµµετϋχουν ( Καραλόσ, 2007).   Η εργαςύα ςε ομϊδεσ 

μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτο πλαύςιο του ωρολογύου προγρϊμματοσ για την διεξαγωγό μιασ 

προςδιοριςμϋνησ εργαςύασ ςε ςυγκεκριμϋνο χρόνο, ενδϋχεται όμωσ η εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

να εύναι ςυνολικϊ ςυγκροτημϋνη ςτη βϊςη τησ ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ (Κοντονό, 2010). 

Εύναι κοινϊ παραδεκτό από τουσ μελετητϋσ του πεδύου τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων ότι η 

διαδικαςύα μϋςα από την οπούα κϊθε μϋλοσ τησ ομϊδασ εκθϋτει ςτουσ ϊλλουσ την εμπειρύα ό 

την ϊποψό του, τη μοιρϊζεται μαζύ τουσ και ςε ςυνεργαςύα με αυτούσ επανεξετϊζει τισ πτυχϋσ 

τησ, εξϊγει ςυμπερϊςματα και τα ςυνδϋει με το θεωρητικό πλαύςιο του ερευνώμενου 

ζητόματοσ, αποτελεύ τον πιο ώριμο τρόπο για  την ανϊπτυξη τησ αυτοεπύγνωςησ και τησ 

κριτικϋσ ςκϋψησ, αλλϊ και για την αποτελεςματικό προςϋγγιςη του γνωςτικού αντικειμϋνου 

(Κόκκοσ, 1999β). 

τόχοσ τησ ομαδικόσ εργαςύασ εύναι (Κόκκοσ 2003): 

 το επύπεδο ικανοτότων, να γύνουν οι εκπαιδευόμενοι/εσ ικανού να επιτυγχϊνουν ϋνα 

ςτόχο μϋςα από ςυνϋργεια. 

 το επύπεδο γνώςεων, να μπορούν να διακρύνουν τα αύτια που οδηγούν ςε επιτυχό ό 

ανεπιτυχό ςυνϋργεια. 

 το επύπεδο ςτϊςεων, να εκτιμόςουν τα αποτελϋςματα του ομαδικού πνεύματοσ. 

Προδιαγραφϋσ τησ εργαςύασ ςε ομϊδεσ 

 Πριν ξεκινόςουν οι ομϊδεσ να εργϊζονται, ο/η εκπαιδευτόσ/τρια πρϋπει να ϋχει 

εξηγόςει τι αναμϋνεται από τισ ομϊδεσ. 

 Θα πρϋπει να διευκρινιςτεύ ο χρόνοσ που ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ οι ομϊδεσ για να 

επεξεργαςτούν το ζότημα που τουσ δόθηκε. 
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 Θα πρϋπει να διευκρινιςτεύ ότι κϊθε ομϊδα θα επιλϋξει τον/την εκπρόςωπό τησ, ο 

οπούοσ ςε επαρκϋσ χρονικό διϊςτημα (που θα καθοριςτεύ από τον/την 

εκπαιδευτό/τρια) θα παρουςιϊςει το προώόν των προβληματιςμών τησ. 

 Ιδανικόσ αριθμόσ μελών ςε κϊθε υποομϊδα εύναι τα πϋντε ϊτομα.  ε ομϊδα των τριών 

ατόμων υπϊρχει ο κύνδυνοσ να εξαντληθεύ ςύντομα η ανταλλαγό των απόψεων. τα 

τϋςςερα μϋλη μπορεύ να δημιουργηθεύ αδιϋξοδο ςε μύα διαφωνύα (δύο εναντύον δύο).            

ε μεγαλύτερεσ των πϋντε ατόμων ομϊδεσ υπϊρχει ο κύνδυνοσ να μη δοθεύ ςε όλουσ/εσ 

η ευκαιρύα να εκφρϊςουν τισ απόψεισ τουσ. 

 Μπορεύ να αναθϋτει το ύδιο θϋμα ςε όλεσ τισ ομϊδεσ, μπορεύ να αναθϋτει ςε κϊθε ομϊδα 

διαφορετικό θϋμα  και να ακολουθόςει η ςύνθεςη τησ παραγόμενησ γνώςησ από 

τον/την εκπαιδευτό/τρια.  

 Σα επιδιωκόμενα αποτελϋςματα από μια ομαδικό ϊςκηςη ςυλλϋγονται με ευθύνη 

του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, που με διϊφορουσ τρόπουσ και δεξιότητα παραμϋνει ενεργό 

υποκεύμενο καθ όλη τη διϊρκεια τησ ϊςκηςησ.  

 Ο/Η εκπαιδευτό/τρια μεριμνϊ για την καλό λειτουργύα των ομϊδων, δύνει διευκρινύςεισ 

ό πρόςθετεσ πληροφορύεσ, εϊν χρειϊζεται και ϋχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτο πιο 

κρύςιμο ςτϊδιο τησ ομαδικόσ εργαςύασ, ςτο ςτϊδιο τησ παρουςύαςησ του ϋργου των 

ομϊδων, τησ ςύνθεςησ και του εμπλουτιςμού των γνώςεων. 

 

Ασ ςημειωθεύ ότι η ςύςταςη των ομϊδων,  που εύναι καλύτερα να εύναι τυχαύα,  δεν πρϋπει να 

εύναι η ύδια ςε ϋνα μεγϊλησ διϊρκειασ πρόγραμμα, λ.χ. Αφού τϋςςερα-πϋντε ϊτομα εργαςτούν 

τρεισ ό τϋςςερισ φορϋσ μαζύ, μετϊ καλό θα εύναι να ανακατανεμηθούν ςε ϊλλεσ ομϊδεσ. Ϊτςι, 

αναπτύςςεται οικειότητα και δύνονται ευκαιρύεσ ςυνεργαςύασ μεταξύ περιςςότερων μελών 

τησ εκπαιδευόμενησ ομϊδασ.  

ε ςχϋςη με τη ςύνθεςη των ομϊδων ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων καλό θα εύναι να μην 

χαρακτηρύζονται από ομοιογϋνεια του γνωςτικού αντικειμϋνου των μελών τουσ. τισ 

ανομοιογενεύσ ομϊδεσ το πλεονϋκτημα εύναι ότι μπορεύ να επιτευχθεύ να βοηθούν οι πιο 

προχωρημϋνοι εκπαιδευόμενοι τουσ πιο αδύναμουσ.  Η ςύνθεςη διαφορετικών γνωςτικών 

επιπϋδων ϋχει οριςμϋνα όρια, διαφορετικϊ η ομϊδα δεν μπορεύ να λειτουργόςει. Τπϊρχουν 

βϋβαια και περιπτώςεισ που η ομοιογϋνεια ςτην ςύνθεςη των ομϊδων κρύνεται απαραύτητη 
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από τον εκπαιδευτό/τρια, ιδιαύτερα αν αυτϊ που μαθαύνουν τα μϋλη θα πρϋπει αργότερα να 

τα εφαρμόςουν ςτο ύδιο αντικεύμενο ό ςτον ύδιο εργαςιακό χώρο (Κοντονό, 2010).  

Η ςυνοχό τησ ομϊδασ καθορύζεται από την ιςχύ των δεςμών που ενοποιούν τα μεμονωμϋνα 

μϋλη τησ.  Η ιδιότητα αυτό προςδιορύζει το φρόνημα, το πνεύμα ομαδικότητασ, τη δύναμη που 

ϋχει η ομϊδα να ϋλκει τα μϋλη τησ, καθώσ και το ενδιαφϋρον των μελών για το ϋργο που 

ςυντελεύται (Jaques, 2004). Ϊχει παρατηρηθεύ ότι όταν οι εκπαιδευόμενοι ανόκουν ςε μια 

ομϊδα αλλϊζουν ςυμπεριφορϋσ και τρόπουσ αντύδραςησ, διαμορφώνουν κοινϋσ αντιλόψεισ, 

ιδϋεσ και πεποιθόςεισ, αξιολογούν, κρύνουν, επικρύνουν και υμνούν με τον ύδιο τρόπο. Μϋςα 

από την εργαςύα ςε ομϊδεσ οι εκπαιδευόμενοι εκθϋτουν τισ εμπειρύεσ και τισ απόψεισ τουσ 

μεταξύ τουσ και μϋςω τησ ςυνεργαςύασ αυτόσ γύνεται επανεξϋταςη των πτυχών τουσ, 

ανακαλύπτονται νϋεσ, και τελικϊ εξϊγονται ςυμπερϊςματα τα οπούα ςυνδϋονται με το 

θεωρητικό πλαύςιο του ερευνώμενου ζητόματοσ. (Πανδόσ, 2012) . 

Πλεονεκτόματα τησ εργαςύασ ςε ομϊδεσ:  

 Οι εκπαιδευόμενοι/νεσ μαθαύνουν μϋςω πρϊξησ. 

 Αναπτύςςεται η αυτονομύα των εκπαιδευομϋνων. 

 Ϊχει ευρεύα χρόςη ςε όλα τα γνωςτικϊ πεδύα. 

 Εξαςφαλύζεται η ενεργητικό ςυμμετοχό όλων των εκπαιδευομϋνων δεδομϋνου ότι 

ακόμη και αν κϊποιοσ δε νιώθει ϊνετα να ςυμμετϋχει ςτην ολομϋλεια, ςτα πλαύςια τησ 

μικρότερησ υποομϊδασ θα του δοθεύ η ευκαιρύα να εκφραςτεύ. 

 Ενιςχύεται η διαδικαςύα του κριτικού ςτοχαςμού. 

 Αναπτύςςεται κλύμα αλληλεγγύησ και ςυνεργατικότητασ μεταξύ των εκπαιδευομϋνων. 

 Κρατϊει υψηλό το ενδιαφϋρον των εκπαιδευομϋνων. 

 Μπορεύ να εξοικονομηθεύ πολύσ χρόνοσ, ιδιαύτερα αν οι ομϊδεσ εργϊζονται ταυτόχρονα 

επϊνω ςε διαφορετικϊ θϋματα. 

 

(γ)  Ερωτόςεισ - Απαντόςεισ 

Πρόκειται για την πιο διαδεδομϋνη εκπαιδευτικό διαδικαςύα προκειμϋνου να εμπλουτιςτεύ μια 

επιβεβλημϋνη ειςόγηςη, και να ενεργοποιηθεύ το ενδιαφϋρον και η ςυμμετοχό των 

εκπαιδευομϋνων. Ϊτςι επιτυγχϊνεται η αποφυγό του μονολόγου και  ο εμπλουτιςμόσ μιασ 

ειςόγηςησ με καταγραφό των απαντόςεων και ςυμπληρώςεισ ό διορθώςεισ και ςύνθεςη 

απόψεων. 
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ύμφωνα με τον Κόκκο  (Κόκκοσ, 2003) οι ερωτόςεισ που θα μπορούςε  να θϋςει ϋνασ/μύα 

εκπαιδευτόσ/τρια εύναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν ωσ εξόσ 

 Ερωτόςεισ με τισ οπούεσ διερευνώνται οι υπϊρχουςεσ γνώςεισ ό και εμπειρύεσ. 

 Ερωτόςεισ με τισ οπούεσ γύνεται επεξεργαςύα ενόσ ζητόματοσ. 

 Ερωτόςεισ με τισ οπούεσ γύνεται επεξεργαςύα λύςεων ό και λόψη αποφϊςεων. 

 Ερωτόςεισ εμπϋδωςησ ενόσ ζητόματοσ ό και ϋλεγχοσ των γνώςεων και ικανοτότων που 

αποκτόθηκαν. 

 Ερωτόςεισ με τισ οπούεσ ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ζητϊ διευκρινύςεισ ό παροτρύνει 

τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ να εκφραςτούν πληρϋςτερα. 

 

(δ)  υζότηςη 

Η ςυζότηςη ςαν εκπαιδευτικό μϋθοδοσ μοιϊζει με αυτό των προφορικών ερωτόςεων – 

απαντόςεων με τη διαφορϊ ότι οι ερωτόςεισ,  αφ΄ ενόσ   γύνονται κατϊ τη διϊρκεια όλων των 

τεχνικών, αφ΄ ετϋρου αποβλϋπουν ςυνόθωσ ςτο να διευκρινιςθεύ ϋνα πολύ ςυγκεκριμϋνο και 

μεμονωμϋνο ζότημα, ενώ με την διαδικαςύα τησ ςυζότηςησ εξετϊζεται ϋνα ευρύτερο θϋμα και 

μελετϊται ςε βϊθοσ. Κατϊ τη χρόςη τησ τεχνικόσ τησ ςυζότηςησ ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να ϋχει 

προςχεδιϊςει τη δομό και να εξηγόςει τα ςτϊδια που πρϋπει να ακολουθόςουν οι 

εκπαιδευόμενοι (Κοντονό, 2010). 

Η ςυζότηςη θυμύζει τη ςωκρατικό μϋθοδο δια τησ οπούασ εκμαιεύονται οι απόψεισ. Ο 

εκπαιδευτόσ με μια λογικό ακολουθύα ερωτόςεων δύνει τη δυνατότητα ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ να εκφρϊςουν γνώςεισ και ιδϋεσ τισ οπούεσ ϋχουν εςωτερικεύςει. Η 

ςυζότηςη απαιτεύ ιδιαύτερα ϋμπειρο εκπαιδευτό ςτη διαμόρφωςη και χρόςη ερωτόςεων και 

οξυδερκό ςτην αντιμετώπιςη των αντιδρϊςεων των εκπαιδευομϋνων. Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει 

να διαθϋτει ικανότητεσ μϋντορα, δηλαδό να μπορεύ να υποςτηρύζει και να εμψυχώνει όςουσ 

εκπαιδευόμενουσ δεν διαθϋτουν αυτοπεπούθηςη και δεν ςυμμετϋχουν. υνεπώσ,  η 

εκπαιδευτικό μϋθοδοσ τησ ςυζότηςησ προώποθϋτει όχι μόνο πολύ καλό προετοιμαςύα από τον 

εκπαιδευτό και γνώςεισ για να αντιμετωπύςει νϋα θϋματα που προκύπτουν, αλλϊ και 

ικανότητεσ ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ, ώςτε κατευθύνοντασ τουσ εκπαιδευόμενουσ,  χωρύσ 

να τουσ καταπιϋζει ςτερώντασ τουσ τη δημιουργικότητα τησ ςκϋψησ, να «αποςπϊ» 

προώπϊρχουςεσ εμπειρύεσ και γνώςεισ. Ο προςχεδιαςμόσ τησ δομόσ τησ ςυζότηςησ μπορεύ να 
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οδηγόςει ςε ϋνα γραμμικό μοντϋλο διδαςκαλύασ, αν ο εκπαιδευτόσ δεν αξιοποιόςει 

παραμϋτρουσ που δεν εύχε προβλϋψει, αλλϊ προκύπτουν από τουσ εκπαιδευόμενουσ (Κοντονό, 

2010).  

 

(ε)  Καταιγιςμόσ Ιδεών 

Η τεχνικό του Καταιγιςμού Ιδεών («brainstorming» ςτην αγγλόφωνη βιβλιογραφύα) εξετϊζει 

μια κεντρικό ιδϋα ό ϋνα ζότημα μϋςω τησ υποκύνηςησ των διδαςκομϋνων, να προβούν ςε 

ελεύθερη, αυθόρμητη ϋκφραςη ιδεών.  O  “ καταιγιςμόσ ιδεών ” ϋλκει την καταγωγό του από 

τον χώρο των επιχειρόςεων όπου αρκετϋσ φορϋσ χρηςιμοποιεύται για την ανϊδυςη 

καινοτόμων τρόπων αντιμετώπιςησ ενόσ ζητόματοσ, ιδιαύτερα ςτισ περιπτώςεισ όπου οι 

κλαςικϋσ προςεγγύςεισ δεν φαύνεται να αποδύδουν (Καραλόσ, 2007). Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ 

αυτό εύναι ιδιαύτερα ςυμμετοχικό και επιτρϋπει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ να 

εκφρϊςουν ελεύθερα τισ ιδϋεσ τουσ και να εξερευνόςουν με τισ δικϋσ τουσ δυνϊμεισ τισ 

διαςτϊςεισ των μελετώμενων ζητημϊτων. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύςςεται η εμπλοκό τουσ 

ςτη διεργαςύα τησ μϊθηςησ και ταυτόχρονα μεγαλώνει η μεταξύ τουσ οικειότητα και 

ςυνεργαςύα με αποτϋλεςμα τη βελτύωςη του μαθηςιακού κλύματοσ. ύμφωνα με τον Κόκκο 

(2005) «η τεχνικό του Καταιγιςμού Ιδεών προτεύνεται ςτην πολυεπύπεδη εξϋταςη ενόσ 

ζητόματοσ ό μιασ κεντρικόσ ϋννοιασ μϋςω τησ παρακύνηςησ των εκπαιδευομϋνων να προβούν 

ςε ελεύθερη, αυθόρμητη ϋκφραςη ιδεών. Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ζητϊει από τουσ/τισ 

εκπαιδευομϋνουσ/νεσνα προτεύνουν ατομικϊ όςο περιςςότερεσ ιδϋεσ μπορούν ςε μύα ερώτηςη 

που τουσ θϋτει. Σουσ ενθαρρύνει να εκφραςτούν με γρόγορο ρυθμό, αυθόρμητα, ο ϋνασ/μύα 

μετϊ τον/την ϊλλον/ϊλλη, υπό μορφό “καταιγιςμού”. Δεν ϋχει ςημαςύα αν γνωρύζουν το θϋμα. 

Ζητούμενο εύναι να ςυμβϊλουν ςτην εξϋταςη του ζητόματοσ με όποια ιδϋα ϋρχεται ςτο μυαλό 

τουσ, ϋςτω και αν μοιϊζει φανταςτικό ό απραγματοπούητη».  

υνύςταται ςτην πολυεπύπεδη εξϋταςη ενόσ ζητόματοσ ό μιασ κεντρικόσ ϋννοιασ μϋςα  από τη 

παρακύνηςη των εκπαιδευομϋνων να προβούν ςε ελεύθερη, αυθόρμητη ϋκφραςη ιδεών. Οι 

ιδϋεσ που παρατύθενται καταγρϊφονται όλεσ χωρύσ ςχόλια και υποδεύξεισ. Δεν γύνεται κριτικό 

και ςχολιαςμόσ όςο παρατύθενται.  Οι ςχολιαςμού και η κατηγοριοπούηςη τησ παραγόμενησ 

γνώςησ γύνεται ςτη ςυνϋχεια με την κατεύθυνςη και την καθοδόγηςη του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ, που ϋχει και την ευθύνη για την ορθό παρουςύαςη και κατηγοριοπούηςη 

τησ νϋασ γνώςησ. Σϋλοσ ακολουθεύ η ςύνθεςη και ςύνδεςη όλων όςο προϋκυψαν με την 

θεματικό ενότητα που αναφϋρεται (Υραγκούλησ & Υραντζό, 2010).  Η αυθόρμητη εμπλοκό 
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των εκπαιδευομϋνων ςτην διαδικαςύα ςυντεύνει ςτην ενεργοπούηςη των εκπαιδευομϋνων και 

ςτην δημιουργικό ςυμμετοχό τουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  Αξύζει να ςχολιαςτεύ ότι 

πρόκειται για μια εκπαιδευτικό μϋθοδο που απαιτεύ καλό γνώςη του  εξεταζόμενου θϋματοσ 

από τον/την εκπαιδευτό/τρια, αλλϊ και δεξιότητα ςτην εφαρμογό τησ, προκειμϋνου οι 

εκπαιδευόμενοι/νεσ να γύνουν κοινωνού του εύρουσ των γνώςεων που αποκτόθηκαν κατϊ την 

διαδικαςύα.  

 Ο καταιγιςμόσ ιδεών τισ περιςςότερεσ φορϋσ πραγματοποιεύται ςτην αρχό τησ προςϋγγιςησ 

ενόσ γνωςτικού αντικειμϋνου με ςτόχο να διερευνηθούν οι ςυνιςτώςεσ του ό να γύνει 

επεξεργαςύα ενόσ οριςμού ό οριςμϋνων εννοιών (Κόκκοσ, 1999). 

 

(ςτ)  Μελϋτη Περύπτωςησ 

Η Μελϋτη περύπτωςησ εύναι μια πολύ ενδιαφϋρουςα εκπαιδευτικό μϋδοδοσ  όπου οι 

εκπαιδευόμενοι παύρνουν την περιγραφό ενόσ προβλόματοσ, που εύτε εύναι πραγματικό εύτε 

υποθετικό, και κϊθε ϊτομο ό ομϊδα καλεύται να τη μελετόςει ςε βϊθοσ και να προτεύνει 

εναλλακτικϋσ λύςεισ ςτα προβλόματα που αναδύονται. Η μελϋτη περύπτωςησ ςτην εφαρμογό 

τησ ατομικϊ εύτε ομαδικϊ εύναι μια ιδιαύτερα απαιτητικό τεχνικό που απαιτεύ από τουσ/τισ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ να εςτιϊςουν και να εμβαθύνουν ςε μια κατϊςταςη. Η μελϋτη 

περύπτωςησ χρηςιμοποιεύται από τον/τηνεκπαιδευτό/τρια ςύμφωνα με τον Κόκκο (2003) 

εύτε όταν ο ςτόχοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ εύναι να γύνει εμπϋδωςη των γνώςεων που 

ϋχουν αποκτηθεύ  με ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ ό εύτε όταν επιδιώκεται να υποκινηθεύ και 

να διευκολυνθεύ η ευρετικό πορεύα προσ τη μϊθηςη.  

 Σισ περιςςότερεσ φορϋσ προτεύνονται πολλϋσ και διαφορετικϋσ λύςεισ που παρουςιϊζονται 

και ςχολιϊζονται από την ολομϋλεια, εντοπύζοντασ τα θετικϊ και τα αρνητικϊ κϊθε 

περύπτωςησ. Εϊν η περύπτωςη αναφϋρεται ςε πραγματικό γεγονόσ, ςτο τϋλοσ τησ διδακτικόσ 

ενότητασ παρουςιϊζεται η λύςη που εφαρμόςτηκε ςτην πραγματικότητα και αναφϋρονται και 

ςχολιϊζονται τα αποτελϋςματα αυτόσ, εϊν εύναι γνωςτϊ.  

Η Μελϋτη Περύπτωςησ ωσ εκπαιδευτικό τεχνικό παρουςιϊζει ομοιότητεσ με τισ Ομϊδεσ 

Εργαςύασ κυρύωσ ςτο ότι η ολομϋλεια, προκειμϋνου να μελετόςει ϋνα ςενϊριο, χωρύζεται ςε 

μικρότερεσ ομϊδεσ. Η διαφορϊ τουσ ϋγκειται ςτο γεγονόσ πωσ η Μελϋτη Περύπτωςησ εύναι μια 

ςύνθετη ϊςκηςη για την οπούα απαιτεύται πολύ περιςςότεροσ χρόνοσ για να ολοκληρωθεύ, 

εφόςον η διερεύνηςη του θϋματοσ - προβλόματοσ ςυνόθωσ χρειϊζεται να εύναι πολύπλευρη. 
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Ϊνα ϊλλο ςημεύο ςτο οπούο διαφϋρουν εύναι ότι η Μελϋτη Περύπτωςησ δεν ενδεύκνυται να 

εφαρμόζεται ςτην αρχό του προγρϊμματοσ (ενώ η Εργαςύα ςε Ομϊδεσ μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ ςε οποιαδόποτε ςτιγμό του προγρϊμματοσ) αλλϊ κυρύωσ όταν ϋχει 

διερευνηθεύ ϋνα θϋμα και οι εκπαιδευόμενοι/νεσ ϋχουν όδη αναπτύξει τισ πρώτεσ γνώςεισ για 

το γνωςτικό αντικεύμενο. ε όλη αυτό τη διαδικαςύα ο/η εκπαιδευτόσ/τρια εύναι ενεργό 

υποκεύμενο που διευκολύνει, καθοδηγεύ και επιμελεύται για την επιτυχό εφαρμογό τησ 

ςυγκεκριμϋνησ τεχνικόσ.  Υροντύζει να τηρούνται οι προδιαγραφϋσ τησ μϊθηςησ,  παρϋχει 

πληροφόρηςη αν το κρύνει ςκόπιμο, και ςυντονύζει την παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ 

ϊςκηςησ ςτην ολομϋλεια.  Ο/Ηύδιοσ/α ςυνθϋτει, επεξηγεύ, ςχολιϊζει και διατυπώνει τα 

ςυμπερϊςματα που προκύπτουν, φροντύζοντασ πϊντα να τα ςυνδϋει με την θεματικό ενότητα 

που εξετϊζεται.  Η ςυγκεκριμϋνη τεχνικό αναμφύβολα βϊζει τόςο τον/την εκπαιδευτό/τρια 

όςο και τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ ςε μύα ιδιαύτερα απαιτητικό διαδικαςύα που παρϋχει 

πολλαπλϊ οφϋλη τόςο για το γνωςτικό αντικεύμενο που εξετϊζεται όςο και προσ την 

ανϊπτυξη  των εκπαιδευομϋνων πϋρα από την επύτευξη των γνωςτικών ςτόχων.  

 

(ζ)  Παιχνύδι Ρόλων 

Σο παιχνύδι ρόλων αποτελεύ μια από τισ πλϋον αξιόπιςτεσ μεθόδουσ ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων. Οι εκπαιδευόμενοι/νεσ υποδύονται ρόλουσ, που ςυνδυϊζονται με μια εξεταζόμενη 

κατϊςταςη ςτον επαγγελματικό ό ςτον κοινωνικό τομϋα, με ςτόχο μϋςα από το βύωμα να 

κατανοόςουν βαθύτερα την κατϊςταςη και τισ αντιδρϊςεισ τουσ απϋναντύ τησ (Υραγκούλησ & 

Υραντζό, 2010). Η εκπαιδευτικό αυτό μϋθοδοσ εφαρμόζεται, ςύμφωνα με τον Κόκκο (Κόκκοσ 

1998) κυρύωσ, «όταν επιδιώκεται η ανϊλυςη προβληματικών ό ςυγκρουςιακών καταςτϊςεων, 

που αφορούν τισ ικανότητεσ, τισ ςτϊςεισ, την επικοινωνύα, τη ςυμπεριφορϊ».  Η ςυγκεκριμϋνη 

τεχνικό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από τον/την εκπαιδευτό/τρια όταν ςτόχοσ του εύναι να 

βιώςουν οι εκπαιδευόμενοι/νεσ  κϊτι που κατϋχουν ςε γνωςτικό επύπεδο, αλλϊ μπορεύ να ϋχει 

ςυναιςθηματικϋσ προεκτϊςεισ. Κυρύωσ επιλϋγεται όταν ο/η εκπαιδευτόσ/τρια θϋλει να φϋρει 

τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ αντιμϋτωπουσ με καταςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ. Πρόκειται 

για μια ιδιαύτερα απαιτητικό διαδικαςύα που απαιτεύ από τον/την εκπαιδευτό/τρια να 

εκπονόςει ϋνα πλόρεσ ςενϊριο με προςδιοριςμϋνουσ ρόλουσ.   

Με το παιχνύδι ρόλων, εύναι μια απαιτητικό εκπαιδευτικό διαδικαςύα που δύνει τη δυνατότητα 

ςτουσ/ςτισ ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ να:  
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 Κϊνουν πρακτικό εξϊςκηςη ςε μια δεξιότητα που υποτύθεται ότι απϋκτηςαν όδη κατϊ την 

διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ. 

 Δημιουργόςουν ϋνα κλύμα ευφορύασ που θα τουσ ξεκουρϊςει και θα τουσ τονώςει το ηθικό. 

 Ϊχουν την ευκαιρύα να δοκιμϊςουν ςτην πρϊξη κϊτι και να εντοπύζουν τυχόν λϊθη, πριν το 

εφαρμόςουν ςε ϊλλο κοινό. 

 Δοκιμϊςουν κϊτι με επιτυχύα (ιδύωσ οι λιγότερο θεωρητικού ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ). 

 

Σο Παιχνύδι Ρόλων εύναι μια από τισ ενεργητικϋσ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που μπορεύ να 

χρηςιμοποιόςει ϋνασ/μύα εκπαιδευτόσ/τρια προκειμϋνου να εξαςφαλύςει τη ςυμμετοχό - με 

τον ϋνα ό τον ϊλλο τρόπο -  όλων των εκπαιδευομϋνων του κατϊ τη διϊρκεια τησ μαθηςιακόσ 

διεργαςύασ. το Παιχνύδι Ρόλων οι εκπαιδευόμενοι/νεσ ειςϋρχονται ςε μύα «θεατρικό 

κατϊςταςη», η οπούα παρϋχει την ευκαιρύα να «παιχτούν» και να «βιωθούν» αληθινϋσ 

καθημερινϋσ περιςτϊςεισ ςε ϋνα προςτατευμϋνο εκπαιδευτικό περιβϊλλον, μϋςα ςτο οπούο 

επιτρϋπονται η δοκιμό, τα λϊθη και η εξϊςκηςη. Σο Παιχνύδι Ρόλων μϋςω τησ 

ανατροφοδότηςησ που παρϋχει ςτουσ «ηθοποιούσ», αφού το παύξουν, και η οπούα δύνεται από 

τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ/νεσ, τον/τηνεκπαιδευτό/τρια αλλϊ και από τουσ/τισ ύδιουσ/εσ, 

εμπεριϋχει εκπαιδευτικϊ οφϋλη που ςτοχεύουν ςτη βελτύωςη και ανϊπτυξη των επιθυμητών 

ςυμπεριφορών και ικανοτότων που εξετϊζονται ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Πρϋπει βϋβαια να ςημειωθεύ πωσ «το παιχνύδι ρόλων, ςύμφωνα με οριςμϋνουσ μελετητϋσ, αν 

και αποτελεύ υπϋροχη δραςτηριότητα χαλϊρωςησ ό δημιουργύασ, δε χρηςιμοποιεύται τόςο 

εύκολα για την εκμϊθηςη πιο τεχνικών θεμϊτων, όπωσ πχ. ενόσ λογιςμικού» (Courau, 2000). 

Εννοεύται ότι το παιχνύδι πρϋπει να εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνο με τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ. 

Και η κατϊςταςη - πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο θα εξελιχθεύ το παιχνύδι πρϋπει να εύναι αρκετϊ 

κοντϊ ςτα ενδιαφϋροντα και τισ αληθινϋσ εμπειρύεσ των εκπαιδευομϋνων, ώςτε να 

εξαςφαλιςτεύ η εμπλοκό τουσ και η δυνατότητϊ τουσ για ουςιαςτικό ςυμμετοχό. 

 

Σο παιχνύδι ρόλων χωρύζεται ςτα παρακϊτω ςτϊδια:  

1. Δημιουργύα του ςεναρύου που θα παιχτεύ. Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ϋχει προετοιμϊςει ϋνα 

ξεκϊθαρο ςενϊριο ό ιςτορύα ςτο οπούο περιγρϊφονται με ςαφόνεια οι ςτόχοι που 
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εξυπηρετεύ αλλϊ και το γενικότερο πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο διεξϊγεται. ε αυτό το ςενϊριο 

περιγρϊφονται και οι ρόλοι που θα υποδυθούν οι παύκτεσ/τριεσ. 

2. Προετοιμαςύα τησ εκπαιδευόμενησ ομϊδασ. Πριν από την ϋναρξη του Παιχνιδιού Ρόλων, 

ο/η εκπαιδευτόσ/τρια χρειϊζεται να προετοιμϊςει και να εμψυχώςει την ομϊδα για την 

εφαρμογό τησ τεχνικόσ αυτόσ. Θα παρουςιϊςει το γενικότερο πλαύςιο και τουσ ςτόχουσ 

του παιχνιδιού, θα μοιρϊςει ςε όλουσ ϋνα ϋντυπο με το ςενϊριο και την περιγραφό των 

ρόλων που θα υποδυθούν οι παύκτεσ/τριεσ, θα ξεκαθαρύςει τυχόν αδιευκρύνιςτα ςημεύα 

και θα εξηγόςει με ςαφόνεια τι πρόκειται να εξελιχθεύ. Εϊν υπϊρχουν διςταγμού για τη 

ςυμμετοχό ςτο παύξιμο, θα προςπαθόςει να βοηθόςει να ξεπεραςτούν και να δημιουργηθεύ 

μύα ζεςτό και ϊνετη ατμόςφαιρα. Για την διευκόλυνςη μιασ τϋτοιασ εκπαιδευτικόσ τεχνικόσ 

καλό θα εύναι τα μϋλη να ϋχουν γνωριςτεύ καλϊ πριν εφαρμοςτεύ ώςτε να αποφευχθούν οι 

ντροπϋσ και πιθανϋσ αρνόςεισ.  

3. Επιλογό των παικτών/τριών. ε αυτό το ςτϊδιο θα πρϋπει να επιλεχθούν ποιοι/ποιϋσ 

εκπαιδευόμενοι/νεσ θα αναλϊβουν τουσ ρόλουσ που θα παιχτούν και ποιοι/ποιϋσ θα 

λειτουργόςουν ωσ παρατηρητϋσ/τριεσ. Εδώ υπϊρχουν διϊφορεσ παραλλαγϋσ. Μπορεύ οι 

ρόλοι να επιλεχθούν εθελοντικϊ ό με κλόρωςη ό μπορεύ να καθορύςει ο/η εκπαιδευτόσ 

/τρια ποιοι/ποιϋσ θα εύναι οι παύκτεσ/τριεσ. Αυτό εξαρτϊται από την ομϊδα αλλϊ και από 

τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ. ε κϊθε περύπτωςη καλό εύναι οι ρόλοι να υποδύονται από 

ϊτομα που επιθυμούν να τουσ αναλϊβουν και να νιώθουν ϊνετα.  Η εθελοντικό ανϊληψη 

των ρόλων εκ μϋρουσ των εκπαιδευομϋνων δημιουργεύ πιο αςφαλϋσ περιβϊλλον για την 

εξϋλιξη του ςεναρύου.  

4. Προετοιμαςύα των παικτών. Δύνεται χρόνοσ ςτoυσ ςυμμετϋχοντεσ  να προετοιμαςτούν 

για τουσ ρόλουσ που θα υποδυθούν. Κϊθε παύκτησ προετοιμϊζεται, τισ περιςςότερεσ 

φορϋσ, ςε απομονωμϋνο χώρο και παύρνει ςαφόσ οδηγύεσ για τον ρόλο που υποδύεται, 

δηλαδό ποια ςυμπεριφορϊ θα επιδεύξει και ποια ςτϊςη θα κρατόςει απϋναντι ςτον ό ςτουσ 

ϊλλουσ ρόλουσ που εμπλϋκονται ςτο παιχνύδι.  

5. Προετοιμαςύα των παρατηρητών. Όταν οι παύκτεσ/τριεσ προετοιμϊζονται για τουσ 

ρόλουσ τουσ ςε ξεχωριςτό αύθουςα, την ύδια ςτιγμό ςτην ϊλλη αύθουςα (ςτην οπούα θα 

διεξαχθεύ το παιχνύδι) ο/η εκπαιδευτόσ/τρια εξηγεύ ςτουσ/ςτισ παρατηρητϋσ/τριεσ τη 

ςημαντικότητα του δικού τουσ ρόλου και τουσ αναθϋτει ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα. Σουσ 

/Σισ ζητϊ κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού να κρατούν ςημειώςεισ με τισ παρατηρόςεισ 

τουσ, ώςτε να μπορούν να ανατροφοδοτόςουν τουσ/τισ παύκτεσ/τριεσ και να ςυζητόςουν 
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ςτην ολομϋλεια όταν θα ολοκληρωθεύ το παιχνύδι. Εξηγεύ τι θα πρϋπει να παρατηρόςουν 

και ότι δε θα πρϋπει να επϋμβουν κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού.  Πολλϋσ φορϋσ ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια θϋτει τουσ/τισ υπόλοιπουσ/εσ εκπαιδευόμενουσ/νεσ, πλην των 

«παικτών/τριών» ςε ρόλο παρατηρητό/τριασ.  

6. Οι παύκτεσ/τριεσ υποδύονται τα πρόςωπα τησ ιςτορύασ. Εκτυλύςςεται το παιχνύδι 

χωρύσ να διακόπτεται από ςχόλια ό κριτικό, μϋχρισ ότου η κατϊςταςη που εξετϊζεται να 

φτϊςει ςε ϋνα φυςικό τϋλοσ ό η ςυγκρουςιακό περύςταςη να επιλυθεύ. Με τη λόξη του 

παιχνιδιού ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ευχαριςτεύ τουσ/τισ παύκτεσ/τριεσ για τη ςυμβολό τουσ. 

(Σο παιχνύδι μπορεύ να βιντεοςκοπεύται, προκειμϋνου να μπορϋςουν και οι ύδιοι/ύδιεσ οι 

παύκτεσ/τριεσ να δουν πώσ υποδύθηκαν τουσ ρόλουσ τουσ και ϋτςι να προκύψουν 

αντικειμενικϊ ςυμπερϊςματα για όλουσ). 

7. Οι παύκτεσ βγαύνουν από τουσ ρόλουσ τουσ (derolling). Δύνεται χρόνοσ ςτουσ/ςτισ 

παύκτεσ/τριεσ να βγουν από τουσ ρόλουσ τουσ πριν ξεκινόςει ο ςχολιαςμόσ του παιχνιδιού 

από τουσ/τισ παρατηρητϋσ/τριεσ και τον/την εκπαιδευτό/τρια. Αυτό μπορεύ να γύνει 

δύνοντασ πρώτα το λόγο ςτουσ/ςτισ παύκτεσ/τριεσ να ςχολιϊςουν τα ςυναιςθόματα που 

ϋνιωςαν κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού, τα πρώτα ςυμπερϊςματϊ τουσ για αυτό που 

βύωςαν, για το πώσ «εύδαν» τον εαυτό τουσ να υποδύεται το ρόλο που ανϋλαβαν. 

8. Σχολιαςμόσ του παιχνιδιού ρόλων ςτην ολομϋλεια. Ο/Η εκπαιδευτόσ/τρια ζητϊ από 

τουσ/τισ παρατηρητϋσ/τριεσ να παρουςιϊςουν τισ παρατηρόςεισ τουσ με βϊςη το ϋντυπο 

παρατόρηςησ που εύχαν λϊβει πριν από το παιχνύδι ό τισ ςημειώςεισ που κρϊτηςαν κατϊ 

τη διϊρκειϊ του. Σα ςχόλια πρϋπει να αφορούν ϊμεςα τουσ βαςικούσ ςτόχουσ που 

εξυπηρετεύ το παιχνύδι και να μην ξεφεύγουν από το αντικεύμενο τησ εκπαύδευςησ. Αφού οι 

παρατηρητϋσ/τριεσ και οι παύκτεσ/τριεσ ολοκληρώςουν το ςχολιαςμό τουσ, ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια μπορεύ να εκφρϊςει τισ δικϋσ του απόψεισ, να δώςει ανατροφοδότηςη 

για τισ ςυμπεριφορϋσ που αναδύθηκαν και να ςυνοψύςει τα κύρια ςημεύα ό τα 

ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν από το παιχνύδι. 

 Η δυνατότητα βιντεοςκόπηςησ, εφ όςον υπϊρχει αυτό η τεχνικό  δυνατότητα, και η εκ των 

υςτϋρων ανϊλυςη με βϊςη των βιντεοςκοπημϋνο υλικό θα μπορούςε να ςυνειςφϋρει δυνατϊ 

ςτο παραγόμενο μαθηςιακό αποτϋλεςμα. 

 υνοψύζοντασ, θα λϋγαμε ότι το παιχνύδι ρόλων εύναι μια αρκετϊ πολύπλοκη και απαιτητικό 

εκπαιδευτικό τεχνικό, απαιτεύ εμπειρύα, γνώςη και εξοικεύωςη  από τον/την εκπαιδευτό/τρια 
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και φυςικϊ χρύζει ιδιαύτερησ προςοχόσ τόςο ςτην επιλογό του ςεναρύου όςο και ςε όλα τα 

ςτϊδια τησ εφαρμογόσ τησ.  Η εξϋλιξη του παιχνιδιού δεν εύναι προβλϋψιμη γι αυτό ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια πρϋπει να εύναι προετοιμαςμϋνοσ/νη για όλα.  Αν το αποτϋλεςμα δεν 

κρύνεται ικανοποιητικό, ο/η εκπαιδευτόσ/τρια αναλύει τα αύτια τησ αποτυχύασ τησ ϊςκηςησ 

(Κόκκοσ, 2003).  

 

(η) Προςομούωςη 

Η Προςομούωςη αποτελεύ ϋνα εύδοσ Παιχνιδιού Ρόλων, όμωσ διαφϋρει ςτο ότι οι 

εκπαιδευόμενοι/νεσ δεν ειςϋρχονται ςε μύα «θεατρικό κατϊςταςη». Δεν υποδύονται κϊποια 

πρόςωπα, όπωσ ςτο Παιχνύδι Ρόλων, αλλϊ απλώσ ςυμμετϋχουν ςε μύα νοητό και, κατϊ το 

δυνατόν, ρεαλιςτικό αναπαρϊςταςη μιασ κατϊςταςησ, προςπαθώντασ να ςκεφτούν όπωσ θα 

ςκϋφτονταν τα «πραγματικϊ» πρόςωπα που αφορϊ η κατϊςταςη (π.χ. οι εκπαιδευόμενοι/νεσ 

καλούνται να εξετϊςουν καταςτϊςεισ και να εκφϋρουν απόψεισ ςαν να όταν ςτελϋχη 

επιχειρόςεων, μηχανικού, διπλωμϊτεσ/τιςςεσ, κ.ϊ.). Κατϊ τα ϊλλα, τα ςτϊδια και οι κανόνεσ 

λειτουργύασ τησ Προςομούωςησ εύναι τα ύδια με εκεύνα του Παιχνιδιού Ρόλων (Κόκκοσ, 1999). 

Μύα ϊλλη διαφορϊ τησ Προςομούωςησ από το Παιχνύδι Ρόλων ϋγκειται ςτο ότι η 

Προςομούωςη, ειδικϊ όταν αφορϊ την εκπαύδευςη για τη χρόςη κϊποιου μηχανόματοσ (π.χ. 

προςομοιωμϋνη πτόςη ςε πιλοτόριο αεροςκϊφουσ ό προςομοιωμϋνεσ αςκόςεισ κατϊ την 

εκπαύδευςη για χρόςη υπολογιςτό), μπορεύ να γύνει από κϊθε εκπαιδευόμενο ξεχωριςτϊ 

(Courau, 2000). 

Σα δυνατϊ και τα αδύναμα ςημεύα αυτόσ τησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου  εύναι ςχεδόν τα ύδια με 

τησ τεχνικόσ του παιχνιδιού ρόλων. την πραγματικότητα η εμπλοκό των εκπαιδευομϋνων ςε 

μια ϊςκηςη προςομούωςησ δύνει τη δυνατότητα ςτουσ/ςτισ ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ να 

αντιληφθούν τισ βαςικϋσ πτυχϋσ ενόσ φαινομϋνου το οπούο για τεχνικούσ λόγουσ δεν εύναι 

εύκολο να δουν να παρουςιϊζεται και να εξελύςςεται ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ. Επιπλϋον, ωσ 

πλεονεκτόματα μιασ ϊςκηςησ προςομούωςησ  μπορούν να θεωρηθούν ότι:  

 Οι νϋεσ γνώςεισ, ικανότητεσ και ςτϊςεισ που αναπτύςςονται ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με την 

καθημερινότητα των εκπαιδευομϋνων. 
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 Οι εκπαιδευόμενοι/νεσ μπορούν να εξαςκηθούν ςε ϋνα περιβϊλλον όρεμο, με χαμηλό ρύςκο 

και να εκπαιδευτούν για το χειριςμό καταςτϊςεων που ενϋχουν περιςςότερο ϊγχοσ και 

κύνδυνο. 

 Δύνεται η δυνατότητα του λϊθουσ και η μϊθηςη μϋςα απ’ αυτό, χωρύσ τισ ςυνϋπειεσ που 

μπορεύ να ϋχει ϋνα αντύςτοιχο λϊθοσ ςε πραγματικό περιβϊλλον.  

 

(θ)   Πρακτικό Άςκηςη 

Πρακτικό ϊςκηςη θεωρεύται κϊθε μορφό ατομικόσ ό ςυλλογικόσ εργαςύασ, η οπούα 

πραγματοποιεύται ςτο πλαύςιο μιασ διδακτικόσ ενότητασ και ϋχει ςτόχο να οδηγόςει τουσ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ ςε πρακτικό εφαρμογό, που την ακολουθεύ ανϊλυςη τησ αποκτηθεύςασ 

εμπειρύασ, ϊντληςη γενικών αρχών και διαςύνδεςη με τη θεωρύα (Κόκκοσ, 2003). Η πρακτικό 

ϊςκηςη δύνει τη δυνατότητα ςτον εκπαιδευτό να διευρύνει τισ δεξιότητεσ των 

εκπαιδευομϋνων ό ακόμα και να αξιολογόςει κατϊ πόςο οι εκπαιδευόμενοι/νεσ ϋχουν 

αποκτόςει τη επιδιωκόμενη γνώςη ό δεξιότητα. Η πρακτικό ϊςκηςη μπορεύ να προςλϊβει 

μεγϊλη ποικιλύα μορφών, αφού μπορεύ να διαρκϋςει από λύγα λεπτϊ ό λύγεσ ώρεσ όταν γύνεται 

ςτο πλαύςιο ενόσ εργαςτηρύου ό μιασ εκπαιδευτικόσ αύθουςασ, ϋωσ οριςμϋνεσ ημϋρεσ, 

εβδομϊδεσ ό μόνεσ, όταν πραγματοποιεύται ςτο πλαύςιο μιασ επιχεύρηςησ. Η ςημαςύα αυτόσ 

τησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου  εύναι ευνόητη, εϊν ληφθούν υπόψη οι τρόποι με τουσ οπούουσ οι 

ενόλικοι/εσ μαθαύνουν αποτελεςματικϊ. Ενδεικτικό τησ ςημαςύασ που αποδύδεται ςτην 

πρακτικό ϊςκηςη εύναι το γεγονόσ πωσ το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο επιβϊλει, ςε ποςοςτό 

γύρω ςτο 50%, ςτα προγρϊμματα που χρηματοδοτεύ να αφιερώνουν ςημαντικό μϋροσ τησ 

εκπαύδευςησ ςτην πρακτικό ϊςκηςη (Κόκκοσ, 1999).  Ενδεύκνυται εύτε για την επεξεργαςύα 

ενόσ ζητόματοσ εύτε ςτην επύλυςη ενόσ προβλόματοσ κϊτω από την επύβλεψη του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ. τόχοσ εύναι οι διδαςκόμενοι/νεσ να ενεργόςουν οι ύδιοι, και να 

ακολουθόςει ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων, ϊντληςη γενικών αρχών, διαςύνδεςη με 

προώπϊρχουςεσ γνώςεισ και εμπειρύεσ.  

Πλεονϋκτημα τησ μεθόδου αυτόσ εύναι ότι ςυνδϋει τη θεωρύα με την πρϊξη, αυξϊνεται η ενεργό 

ςυμμετοχό και η αυτοπεπούθηςη των ςυμμετεχόντων/χουςών. Η εμπειρικό μϊθηςη ξεκινϊει 

από τη δρϊςη (πρακτικό ϊςκηςη, απόκτηςη νϋων εμπειριών), και  ακολουθεύται από την 

ταξινόμηςη, μελϋτη και ανϊλυςη των δεδομϋνων.  Μπορεύ επύςησ να προςλϊβει μεγϊλη 

ποικιλύα μορφών όπωσ  λύςη προβλόματοσ, τεςτ πολλαπλόσ επιλογόσ, ερωτηματολόγιο 
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πεύραμα ό καταςκευό αντικειμϋνων υπό την επύβλεψη του/τησ εκπαιδευτό/τριασ. Επύςησ δεν 

απαιτεύ πολύ χρόνο και μπορεύ να προωθόςει ςυγκεκριμϋνουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ. 

Μειονϋκτημϊ τησ εύναι ότι απαιτεύ προςεκτικό προετοιμαςύα, και ότι δεν μπορούμε να τη 

χρηςιμοποιόςουμε για αναλυτικό εξϋταςη ενόσ θϋματοσ. 

 

(ι) Επύδειξη 

Η ενεργητικό τεχνικό εκπαύδευςησ τησ επύδειξησ δύνει τη δυνατότητα ςτουσ/ςτισ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ να ϋρχονται ςε επαφό με τη νϋα γνώςη μϋςω τησ παρατόρηςησ. Οι 

εκπαιδευόμενοι αρχικϊ μαθαύνουν παρακολουθώντασ τον/την εκπαιδευτό/τρια, ενώ ςτη 

ςυνϋχεια οι εκπαιδευόμενοι/νεσ επαναλαμβϊνουν την ύδια διαδικαςύα υπό την καθοδόγηςη 

και την επύβλεψη του διδϊςκοντα.  Ψσ εκπαιδευτικό μϋθοδοσ  εφαρμόζεται για την απόκτηςη 

ςυγκεκριμϋνων πρακτικών γνώςεων και ςυνδυϊζεται με ϊλλεσ  τεχνικϋσ, όπωσ εύναι η ϊςκηςη, 

η ςυζότηςη και οι ερωτόςεισ-απαντόςεισ. Σεχνικϋσ ειδικότητεσ ό θεματικϋσ που ςχετύζονται με 

την ανϊγκη ύπαρξησ εργαςτηρύων μπορούν να μεταδώςουν τη νϋα γνώςη μϋςω τησ 

ςυγκεκριμϋνησ τεχνικόσ πολύ πιο αποτελεςματικϊ και ϊμεςα για τουσ/τισ 

εκπαιδευομϋνουσ/νεσ. Η ςυγκεκριμϋνη  εκπαιδευτικό μϋθοδοσ προωθεύ τισ δυνατότητεσ 

αυτομόρφωςησ του ατόμου, δύνει τη δυνατότητα ςτον/ςτην εκπαιδευόμενο/η για προςωπικό 

προβληματιςμό και για ευκαιρύεσ μϊθηςησ μϋςα από τη ςυμμετοχικό παρατόρηςη, τη δοκιμό 

και το λϊθοσ.  Θεωρεύται αυτονόητο ότι μια τϋτοια εκπαιδευτικό διαδικαςύα ενεργοποιεύ το 

ενδιαφϋρον του ςυνόλου των εκπαιδευομϋνων και αυξϊνει τισ δυνατότητεσ επύτευξησ των 

μαθηςιακών ςτόχων. Εννοεύται ότι τα αναγκαύα τεχνικϊ και υλικϊ βοηθόματα καθώσ και ο 

απαιτούμενοσ χρόνοσ για την υλοπούηςη  τϋτοιων μεθόδων, καθώσ και η δημιουργικό εμπλοκό 

όλων των εκπαιδευομϋνων εύναι υπό την ευθύνη και την  μϋριμνα του/τησ εκπαιδευτό/τριασ.   

 

(ια) Λύςη Προβλόματοσ 

Αυτό η εκπαιδευτικό διαδικαςύα, ουςιαςτικϊ αποτελεύ μια εκτεταμϋνη μελϋτη περύπτωςησ. Η 

εφαρμογό τησ μπορεύ να διαρκϋςει από λύγεσ ώρεσ ωσ μερικϋσ ημϋρεσ. Ενδεύκνυται να 

ςυνδυϊζεται και με την προςομούωςη και με ϊλλεσ ενεργητικϋσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ 

(Κόκκοσ, 2003). 

 Η επύλυςη προβλόματοσ εύναι μια ενεργητικό τεχνικό που υλοποιεύται κατϊ ςτϊδια. 

Ειδικότερα ςυνόθωσ αναλύεται ενδεικτικϊ ςτα παρακϊτω ςτϊδια: 
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 Παρουςύαςη του προβλόματοσ. 

 Μελϋτη του προβλόματοσ και αναζότηςη λύςεων (εδώ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν η 

προςομούωςη, οι ομϊδεσ εργαςύασ, ο καταιγιςμόσ ιδεών, η ςυζότηςη). 

 υζότηςη του προβλόματοσ (κριτικό ανϊλυςη). 

 Προτϊςεισ και ςυμπερϊςματα. 

Εννοεύται πωσ πρόκειται για μια απαιτητικό διαδικαςύα, ιδιαύτερα αν γύνεται ςε ςυνδυαςμό με 

ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, που επιβϊλλει ςτον/ςτην εκπαιδευτό/τρια να ϋχει τη 

δυνατότητα ευελιξύασ,  ανϊλογα με το θεματικό αντικεύμενο που υπηρετεύ, καθώσ και να 

χειρύζεται ικανοποιητικϊ την ομϊδα των εκπαιδευομϋνων.   

 

(ιβ) Αυτοκατευθυνόμενη Μϊθηςη 

 ύμφωνα με τον Κόκκο (2003) πρόκειται για την εκπαιδευτικό τεχνικό, ςύμφωνα με την 

οπούα η μϊθηςη πηγϊζει ςε καθοριςτικό βαθμό από τισ ενϋργειεσ των ύδιων των 

εκπαιδευομϋνων. Προϋρχεται δηλαδό από την απευθεύασ επαφό τουσ με τισ μαθηςιακϋσ πηγϋσ. 

Οι ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ προχωρούν βαθμιαύα ςτην κατανόηςη του μαθηςιακού 

αντικειμϋνου, βαςιζόμενοι ςτισ δυνϊμεισ τουσ. Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ εύναι να 

δημιουργεύ τισ κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ και να δύνει τισ οδηγύεσ. Με αυτό τον τρόπο αυξϊνεται 

κατακόρυφα η ικανότητα των ςυμμετεχόντων/χουςών να μαθαύνουν πώσ να μαθαύνουν και 

ενιςχύεται η αυτοπεπούθηςη και η υπευθυνότητϊ τουσ ςτην πορεύα τησ μϊθηςησ. 

Βαςικϋσ προώποθϋςεισ για την επιτυχύα του εγχειρόματοσ εύναι η ςθεναρό δϋςμευςη των 

ςυμμετεχόντων/χουςών και ότι αφορϊ την επύτευξη του μαθηςιακού ςτόχου και η 

εμπιςτοςύνη ςτισ δυνϊμεισ τουσ. ε αυτό την προςπϊθεια ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ 

ςυνύςταται ςτο να ςυνδιαμορφώνει και να διαςφαλύζει τη ςυνϊφεια του επιλεγμϋνου θϋματοσ 

ςε ςχϋςη με το ςτόχο, την επιλογό των κατϊλληλων μαθηςιακών πηγών καθώσ και τον 

προγραμματιςμόσ των ενεργειών (χρονοδιϊγραμμα, παραδοτϋα, μϋθοδοσ αξιολόγηςησ τησ 

ενϋργειασ). 

 

(ιγ)  υνϋντευξη από Ειδικό 
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Πολλϋσ φορϋσ οι εκπαιδευόμενοι/νεσ μπορούν μϋςα από την προςωπικό τουσ προςπϊθεια να 

ςυλλϋξουν πληροφορύεσ για το γνωςτικό αντικεύμενο ςτο οπούο εκπαιδεύονται, να 

δημιουργόςουν πολύτιμεσ ευκαιρύεσ μϊθηςησ, και να εκμαιεύςουν τισ πηγϋσ εκεύνεσ που 

αφορούν και καλύπτουν ϊμεςα τισ ιδιαύτερεσ προςωπικϋσ τουσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. Ϊτςι 

ςύμφωνα με τον Κόκκο (2003) πηγό μϊθηςησ μπορεύ να εύναι κϊποιοσ/α ειδικόσ ό ϋνα ϋμπειρο 

πρόςωπο που προςκαλεύται ςτο πρόγραμμα εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ, με ςτόχο να μεταφϋρει 

την εμπειρύα του/τησ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/νεσ. την περύπτωςη αυτό 

χρηςιμοποιεύται η εκπαιδευτικό τεχνικό «υνϋντευξη από Ειδικό». 

Η τεχνικό τησ ςυνϋντευξησ από ειδικό χωρύζεται ςε τρύα ςτϊδια:  

1. Σο ςτϊδιο τησ προετοιμαςύασ 

2. Σο ςτϊδιο πραγματοπούηςησ 

3. Σο ςτϊδιο του ςχολιαςμού και τησ ςύνθεςησ 

Πολύ μεγϊλη ςημαςύα ϋχει και το ςτϊδιο προετοιμαςύασ τησ ςυνϋντευξησ. ε αυτό το ςτϊδιο 

χρειϊζεται να προςδιοριςτεύ ο ςτόχοσ τησ ςυνϋντευξησ, (με ποια ςκοπιμότητα εντϊςςεται ςτη 

μαθηςιακό διαδικαςύα ο/η ςυγκεκριμϋνοσ/η ειδικόσ, ςε ποια θϋματα χρειϊζεται να εςτιαςτεύ η 

ςυζότηςη) και τα αναμενόμενα αποτελϋςματα(ςε τι θα ωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι/νεσ, 

πώσ τα θϋματα που θα ςυζητηθούν ςυνδϋονται με το αντικεύμενο τησ εκπαύδευςησ κλπ). 

Επύςησ, οι εκπαιδευόμενοι/νεσ πρϋπει να ενημερωθούν για το προφύλ του/τησ 

προςκεκλημϋνου/ησ ειδικού, όπωσ για τα ςτοιχεύα του βιογραφικού του,  πληροφορύεσ για το 

ϋργο του/τησ κλπ. 

 το ςτϊδιο την προεργαςύασ ςυμμετϋχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι/νεσ, οι οπούοι ατομικϊ αλλϊ 

και ομαδικϊ προετοιμϊζουν τισ ερωτόςεισ που θεωρούν  ότι πρϋπει να απαντηθούν από 

τον/την ειδικό και ορύζονται το ϊτομο που θα πϊρει τη ςυνϋντευξη (ςυνόθωσ εύναι ϋνασ από 

τουσ εκπαιδευόμενουσ). Ίςωσ  ςυμπληρωματικϊ να εμπλακούν και ϋνασ ό δύο ακόμη 

εκπαιδευόμενοι/νεσ που ςτο τϋλοσ θα θϋςουν ςυμπληρωματικϊ ερωτόματα ό θα ζητόςουν 

ςχετικϋσ διευκρινύςεισ. Η παρουςύα του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ςτην όλη διαδικαςύα κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ ςυνύςταται ςτο αν χρειαςτεύ να επϋμβει διακριτικϊ προκειμϋνου να 

«υποςτηρύξει» τον/την εκπαιδευόμενο/νη ςτην προςπϊθειϊ του να πϊρει τη ςυνϋντευξη. Αυτό 

ςημαύνει ότι ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ύςωσ χρειαςτεύ να δώςει απαραύτητεσ διευκρινύςεισ 

ςτον/ςτην ειδικό ό να ςυνδϋςει οριςμϋνα ςτοιχεύα με το γνωςτικό αντικεύμενο ό να 

εκμαιεύςει περιςςότερα ςτοιχεύα από τον/την προςκεκλημϋνο/η. 
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Όταν αποχωρόςει ο/η ειδικόσ, ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ςυντονύζει μια ςυζότηςη ςτην ολομϋλεια 

ό χωρύζει ςε ομϊδεσ προκειμϋνου αυτϋσ να μελετόςουν τισ απαντόςεισ του ειδικού. τη 

ςυνϋχεια ςχολιϊζεται η ςυνολικό πορεύα τησ ςυνϋντευξησ, γύνεται ςύνθεςη απόψεων και 

διαςύνδεςη με το αντικεύμενο του προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ. 

 Η ςυνϋντευξη από ειδικό εύναι μια πολύ δυναμικό εκπαιδευτικό μϋθοδοσ και ςυνδϋεται με την 

ενεργοπούηςη και ενεργό ςυμμετοχό των εκπαιδευομϋνων. Πλεονεκτόματϊ τησ εύναι: 

 Οι εκπαιδευόμενοι/νεσ ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη διαμόρφωςη του περιεχομϋνου τησ 

εκπαύδευςησ και ςτην απόκτηςη ςυγκεκριμϋνων γνώςεων. 

 Καλύπτονται ϊμεςα οι ιδιαύτερεσ ατομικϋσ αλλϊ και ομαδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ όλων 

των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα. 

 Αναπτύςςεται η αυτοκατευθυνόμενη μϊθηςη μϋςα από την αναζότηςη πηγών και τη 

διαμόρφωςη του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου. 

 Αναπτύςςεται η αναλυτικό και κριτικό ικανότητα των εκπαιδευομϋνων. 

 Αναπτύςςεται η ικανότητα παρατόρηςησ και ενεργητικόσ ακρόαςησ. 
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(ιδ)  Εκπαιδευτικό Επύςκεψη 

Η δυνατότητα εκπαιδευτό/τριασ και εκπαιδευομϋνων να επιςκεφτούν ϋνα χώρο που 

ςχετύζεται με το αντικεύμενο μϊθηςησ εύναι  μια  δυνατό και ϊμεςη ϊντληςη εμπειρύασ. Σο 

πλεονϋκτημα αυτόσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ εύναι ότι  οι εκπαιδευόμενοι/νεσ ϋχουν την 

δυνατότητα να ϋρθουν ςε ϊμεςη επαφό με γεγονότα και καταςτϊςεισ. Ϊτςι ενεργοποιεύται η 

παρατόρηςη και το βύωμα όλων των εμπλεκομϋνων καθώσ πολλϋσ φορϋσ τουσ δύνεται η 

δυνατότητα να αποκτόςουν γνώςεισ που δεν εύναι δυνατόν να αποκτηθούν εύκολα ςε μια 

αύθουςα εκπαύδευςησ. Και εδώ φυςικϊ ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ εύναι καταλυτικόσ 

καθώσ καλεύται να  προετοιμϊςει τουσ/τισ εκπαιδευομϋνουσ/νεσ για τη τα αναμενόμενα 

αποτελϋςματα  τησ επύςκεψησ, τη ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ τησ εκπαύδευςησ κλπ. Επύςησ 

φροντύζει για τη καταγραφό και την επεξεργαςύα των πληροφοριών και την ενςωμϊτωςό 

τουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

υνοψύζοντασ την παρουςύαςη και ανϊλυςη των κυριότερων ενεργητικών ςυμμετοχικών 

εκπαιδευτικών μεθόδων  –η χρόςη των οπούων ςε ςυμφωνύα με τισ αρχϋσ μϊθηςησ ενηλύκων, 

αποτελεύ κατϊ τουσ μελετητϋσ κομβικό ςτοιχεύο ςτη ςύγχρονη εκπαύδευςη ενηλύκων - 

διαπιςτώνεται η ςυμβολό τουσ ςτην αξιοπούηςη των γνώςεων και εμπειριών των 

επιμορφούμενων και ςτην προώθηςη του κριτικού τρόπου ςκϋψησ. Η επιλογό τησ κατϊ 

περύπτωςη κατϊλληλησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου ςχετύζεται με τον ςκοπό του προγρϊμματοσ 

και ιδιαύτερα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ (Δηλαδό τα επιδιωκόμενα μαθηςιακϊ 

αποτελϋςματα: π.χ. απόκτηςη γνώςεων, ανϊπτυξη δεξιοτότων ό διαμόρφωςη ςτϊςεων), το 

γνωςτικό αντικεύμενο, τα χαρακτηριςτικϊ τησ ομϊδασ των εκπαιδευομϋνων, τουσ διαθϋςιμουσ 

πόρουσ, αλλϊ και τον χρόνο και φυςικϊ από  την αντύςτοιχη εμπειρύα και τισ επιλογϋσ του 

εκπαιδευτό. Η αποτελεςματικό εφαρμογό των ενεργητικών ςυμμετοχικών εκπαιδευτικών 

μεθόδων ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα ςυμβϊλλει ςτη διαμόρφωςη κατϊλληλου 

επικοινωνιακού κλύματοσ, ςτην ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των επιμορφούμενων ςε μια 

διαδικαςύα ενεργητικόσ μϊθηςησ και ςυνακόλουθα ςυντελεύ ςτην αναβϊθμιςη και 

βελτιςτοπούηςη τησ ποιότητασ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων.  
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3. Σο ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ και το επιμορφωτικό του ϋργο  

 

3 .1.  Θεςμικό πλαύςιο - Ρόλοσ και αποςτολό του ΕΚΔΔΑ -  ΙΝΕΠ  

Σο ΕΚΔΔΑ εύναι ο εθνικόσ ςτρατηγικόσ φορϋασ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Ιδρύθηκε το 1983 (Ν.1388/1983, ΥΕΚ 

113/Α7/29-08-1983) και υπϊγεται ςτο Τπουργεύο Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ. Οι δρϊςεισ 

του ϋχουν χρηματοδοτηθεύ κατϊ το παρελθόν από προηγούμενα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα 

(Γ’ ΚΠ, ΕΠΑ 2007-2013), ενώ την τρϋχουςα περύοδο αποτελεύ ϋναν από τουσ κύριουσ φορεύσ 

δικαιούχουσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα» του ΕΠΑ 

2014-2020.   

ύμφωνα με το ΠΔ105/2018 (ΥΕΚ 203/Α/5-12-2018) το οπούο περιγρϊφει τον Οργανιςμό, 

«αποςτολό του ΕΚΔΔΑ εύναι (α) ο ςχεδιαςμόσ, η υλοπούηςη, η αξιολόγηςη και η αποτύμηςη τησ 

εκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ του πϊςησ φύςεωσ προςωπικού των φορϋων του ευρύτερου 

δημόςιου τομϋα2, (β) η επιμόρφωςη των βουλευτών και των αιρετών οργϊνων των Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθμού, καθώσ και των ϋμμιςθων και ϊμιςθων δημοςύων λειτουργών, (γ) η επιμόρφωςη των 

Διοικητικών και των Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματϋων Υπουργεύων, των Τομεακών και 

των Ειδικών Τομεακών Γραμματϋων, των πϊςησ φύςεωσ μονοπρόςωπων οργϊνων διούκηςησ 

των Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προςώπων Ιδιωτικού 

Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.), με εξαύρεςη τισ Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ που υπϊγονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ του 

Κεφαλαύου Β΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), καθώσ και των μελών των ςυλλογικών οργϊνων 

διούκηςησ αυτών, (δ) η δημιουργύα επιτελικών ςτελεχών για τη δημόςια διούκηςη και την τοπικό 

αυτοδιούκηςη, (ε) η ςυμβουλευτικό υποςτόριξη του Υπουργεύου Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ 

για τη χϊραξη ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογό 

μεταρρυθμιςτικών δρϊςεων ςτον ευρύτερο δημόςιο τομϋα [..καθώσ και η..] ςυμβουλευτικό 

υποςτόριξη των φορϋων τουδημόςιου τομϋα ςε θϋματα ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού 

                                                        
2ύμφωνα με το ΠΔ, ςτον «ευρύτερο δημόςιο τομϋα» περιλαμβϊνονται (α) οι κϊθε εύδουσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ 
και Αρχϋσ, που υπϊγονται ςτο νομικό πρόςωπο του Δημοςύου και εκπροςωπούνται από αυτό και ςυγκεκριμϋνα 
οι Ανεξϊρτητεσ (αυτοτελεύσ) Τπηρεςύεσ τησ πολιτειακόσ ηγεςύασ του Κρϊτουσ, οι Δημόςιεσ Αρχϋσ τησ νομοθετικόσ 
και τησ δικαςτικόσ λειτουργύασ του Κρϊτουσ, οι Ανεξϊρτητεσ Διοικητικϋσ Αρχϋσ, τα Τπουργεύα με τισ Γενικϋσ και 
τισ Ειδικϋσ Γραμματεύεσ, τουσ Διοικητικούσ Σομεύσ, τισ Περιφερειακϋσ και τισ Ειδικϋσ Αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ, 
τισ Τπηρεςύεσ Εξωτερικού, τισ Τπηρεςύεσ και τα ώματα Ελϋγχου και Επιθεώρηςησ και τισ Αυτοτελεύσ Δημόςιεσ 
Τπηρεςύεσ τουσ και οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, (β) τα Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), εύτε τησ 
καθ’ ύλην αυτοδιούκηςησ (κατϊ εποπτεύον Τπουργεύο) εύτε τησ κατϊ τόπον αυτοδιούκηςησ: Δόμοι (Ο.Σ.Α. α΄ 
βαθμού) και Περιφϋρειεσ (Ο.Σ.Α. β΄ βαθμού) και (γ) τα Νομικϊ Πρόςωπα Ιδιωτικού Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.),  οι 
Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ του Δημοςύου, οι Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργανιςμού (Δ.Ε.Κ.Ο.) και γενικότερα όλοι οι 
φορεύσ που εμπύπτουν ςτην ϋννοια του δημόςιου τομϋα κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 51 παρ. 1 του ν. 
1892/1990 (ΥΕΚ 101 Α΄), όπωσ ο τελευταύοσ εκϊςτοτε ιςχύει.  
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τουσ και οργανωτικόσ αναςυγκρότηςόσ τουσ, (ςτ) η ςυμβολό ςτο διαρκό εκςυγχρονιςμό τησ 

οργϊνωςησ και λειτουργύασ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα». 

Σο Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝΕΠ) αποτελεύ την εκπαιδευτικό μονϊδα του ΕΚΔΔΑ που αςκεύ 

ϋργο επιμόρφωςησ και κατϊρτιςησ για τα ςτελϋχη του δημοςύου τομϋα. ύμφωνα με το ωσ 

ϊνω ΠΔ, αποςτολό του εύναι η «ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τησ δημόςιασ διούκηςησ 

και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, μϋςω τησ ανύχνευςησ των εκπαιδευτικών αναγκών και τησ 

επιμόρφωςησ των δημοςύων λειτουργών και υπαλλόλων, των βουλευτών και των αιρετών 

οργϊνων των Οργανιςμών Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των επιτελικών 

ςτελεχών που κατϋχουν διοικητικϋσ θϋςεισ αυξημϋνησ ευθύνησ». Σο επιμορφωτικό – ερευνητικό 

ϋργο του ΙΝΕΠ ςυνύςταται ςτο ςχεδιαςμό, τον προγραμματιςμό, την παρακολούθηςη, την 

αξιολόγηςη των επιμορφωτικών δρϊςεων και την εκπόνηςη ερευνών που ςυνδϋονται με το 

ϋργο του Ινςτιτούτου και υλοποιεύται από τα μϋλη του Ειδικού Επιςτημονικού Προςωπικού. 

Ο προγραμματιςμόσ του ΙΝΕΠ απορρϋει από τη διαρκό ανύχνευςη των εκπαιδευτικών 

αναγκών του δημόςιου τομϋα η οπούα βαςύζεται: 

 ςε αναλυτικϋσ ϋρευνεσ ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών και διαμόρφωςησ χεδύων 

Εκπαύδευςησ φορϋων του δημοςύου τομϋα ςε κεντρικό και περιφερειακό επύπεδο, 

 ςτην αποδελτύωςη των ςύγχρονών δημόςιων πολιτικών που ςχεδιϊζονται από τουσ 

αρμόδιουσ φορεύσ τησ Κεντρικόσ Κυβϋρνηςησ, 

 ςτην αξιοπούηςη των αποτελεςμϊτων τησ αποτύμηςησ και τησ αξιολόγηςησ των 

επιμορφωτικών δρϊςεων των ςτελεχών του δημοςύου, 

 ςτην υποβολό αιτημϊτων επιμόρφωςησ που υποβϊλλονται από φορεύσ τησ δημόςιασ 

διούκηςησ ςυςτηματοποιημϋνα μϋςω του ΟΠ του ΕΚΔΔΑ. 

τη ςυνϋχεια ακολουθεύ η διαδικαςύα τησ ανϊλυςησ και ιερϊρχηςησ των εκπαιδευτικών 

αναγκών των φορϋων του δημοςύου που οδηγεύ ςτην επιλογό των επιμορφωτικών 

προγραμμϊτων που κατϊ προτεραιότητα θα υλοποιηθούν και για τα οπούα απαιτεύται η 

εκπόνηςη «Υακϋλου χεδιαςμού». Ο «Υϊκελοσ χεδιαςμού» αποτελεύ τον αναλυτικό 

ςχεδιαςμό του επιμορφωτικού προγρϊμματοσ και ενδεικτικϊ περιλαμβϊνει την αναλυτικό 

ςτοχοθεςύα, τισ διδακτικϋσ ενότητεσ και  τη χρονικό διϊρκειϊ τουσ, το προφύλ του διδακτικού 

προςωπικού κ.λπ. και ςυντϊςςεται εύτε από το Επιςτημονικό Προςωπικό του ΕΚΔΔΑ, εύτε από 

ομϊδεσ εργαςύασ που ςυςτόνονται κατϊ περύπτωςη για αυτό τον ςκοπό. ύμφωνα με το 
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«ύςτημα Πιςτοπούηςησ τησ Επιμόρφωςησ» (ΥΕΚ 1592, τ.Β΄, 30/9/2010) οι «Υϊκελοι 

χεδιαςμού» υποβϊλλονται ςτην Κεντρικό Επιτροπό Πιςτοπούηςησ για ϋγκριςη και 

πιςτοπούηςη των επιμορφωτικών προγραμμϊτων. 

Σο ΙΝΕΠ προβαύνει ςε ςυςτηματικό αξιολόγηςη του επιμορφωτικού του ϋργου και ςτην 

αποτύμηςη τησ επιμορφωτικόσ του παρϋμβαςησ. Η αξιολόγηςη των προγραμμϊτων του  

γύνεται ςτη βϊςη διεθνών προτύπων με ςκοπό την περαιτϋρω ενύςχυςη και 

αποτελεςματικότητα τησ επιμορφωτικόσ/εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ τόςο ςτη βελτύωςη τησ 

λειτουργύασ των δημοςύων φορϋων, όςο και των προςφερόμενων υπηρεςιών.  

Η αξιολόγηςη γύνεται ηλεκτρονικϊ , μϋςω του ΟΠ του ΕΚΔΔΑ, με το πϋρασ του προγρϊμματοσ 

τόςο από τουσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ, όςο και από τουσ επιμορφωθϋντεσ/θεύςεσ, για τουσ/τισ 

οπούουσ/εσ η αξιολόγηςη αποτελεύ προώπόθεςη για την απόκτηςη πιςτοποιητικού επιτυχούσ 

παρακολούθηςησ. Οι ςυμμετϋχοντεσ/χουςεσ ςτα προγρϊμματα του ΕΚΔΔΑ υποχρεούνται να 

υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ, μετϊ διμόνου, ϋκθεςη αποτύμηςησ τησ αποτελεςματικότητασ τησ 

επιμορφωτικόσ παρϋμβαςησ ςτη βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και τησ λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ 

ό του φορϋα που υπηρετούν. Η αποτύμηςη, ςε πρώτη φϊςη, διεξϊγεται με ερωτηματολόγια 

που ςυμπληρώνουν οι επιμορφωθϋντεσ/θεύςεσ ενώ, ςε δεύτερη φϊςη, αντύςτοιχη ϋκθεςη 

πρόκειται να ςυντϊςςουν και οι προώςτϊμενού τουσ. Σα αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ των 

επιμορφωτικών προγραμμϊτων δημοςιοποιούνται ετηςύωσ με ανϊρτηςη ςχετικόσ ϋκθεςησ 

ςτον ιςτότοπο του ΕΚΔΔΑ. 

 

 

3.2. Σο διδακτικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ  

Προσ εκπλόρωςη των αρμοδιοτότων του, το ΕΚΔΔΑ αξιοποιεύ διδακτικό προςωπικό που δεν 

εύναι μόνιμο, αλλϊ κατϊ περύπτωςη επιλϋγεται από το Ενιαύο Μητρώο Κύριου Διδακτικού 

Προςωπικού που ϋχει ςυςταθεύ ωσ προσ τούτο. το Μητρω ο μπορου ν να ανη κουν δημο ςιοι 

λειτουργοι  και υπα λληλοι, υπα λληλοι Ν.Π. . . και Ο.Σ.Α., διδακτικο , επιςτημονικο  η  ερευνητικο  

προςωπικο  Ανω τερων και Ανω τατων Εκπαιδευτικω ν Ιδρυμα των τησ ημεδαπη σ η  τησ 

αλλοδαπη σ, καθηγητε σ ξε νων γλωςςω ν, ιδιω τεσ με εξειδικευμε νη επιςτημονικη , τεχνικη  η  

α λλη ειδικη  κατα ρτιςη και πει ρα ςυναφη  προσ τη διδακτε α υ λη και τα αντικει μενα ςπουδω ν 

(ΥΕΚ 59/Α’/14-03-2007). το διδακτικο  προςωπικο  μπορου ν να ανη κουν και ημεδαποι  η  
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αλλοδαποι  εμπειρογνω μονεσ. Πϋραν τησ παροχόσ διδακτικού ϋργου, τα μϋλη του διδακτικού 

προςωπικού ςυμμετϋχουν ςτο ςχεδιαςμό και την αξιολόγηςη των προγραμμϊτων ςπουδών 

τησ χολόσ και των επιμορφωτικω ν προγραμμα των του Ινςτιτου του Επιμο ρφωςησ, ςτην 

εκπο νηςη και ςυγγραφη  εκπαιδευτικου  υλικου , καθω σ και ςτο ςχεδιαςμο , ςτην 

παρακολου θηςη και ςτην αξιολο γηςη των εργαςιω ν που εκπονου ν οι ςπουδαςτε σ των 

χολω ν.  

Για την αξιοπούηςη των ενταγμϋνων ςτο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προςωπικού λαμβϊνεται 

υπόψη η αρχικό και ςυνεχόσ αξιολόγηςό τουσ. Η αξιολόγηςη πραγματοποιεύται μετϊ το πϋρασ 

τησ ανϊθεςόσ ϋργου και ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ από τουσ/τισ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ και τουσ/τισ επιςτημονικϊ υπεύθυνουσ/νεσ. 

Σο Μητρώο  Κύριου Διδακτικού Προςωπικού αριθμούςε ςτισ 31/12/2018, 6.908 μϋλη και εξ 

αυτών κατϊ το διϊςτημα 2014-2018, αξιοποιόθηκαν 2.748 μϋλη. 

ημειώνεται τϋλοσ πωσ από 01/01/2019, τϋθηκε ςε ιςχύ νϋο Μητρώο Κύριου Διδακτικού 

Προςωπικού Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προςωπικού του ΕΚΔΔΑ (ΥΕΚ 4489/Β’/30-12-

2016) βϊςει διαφορετικόσ διαδικαςύασ ϋνταξησ ειςηγητών και διαφορετικών κριτηρύων 

μοριοδότηςησ των ειςηγητών.  
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4. Η πρωτογενόσ ϋρευνα  

 

4 .1.  κοπόσ: τεκμηρύωςη τησ ϋρευνασ  

ε ϋνα περιβϊλλον που αλλϊζει δυναμικϊ, η ελληνικό Δημόςια Διούκηςη καλεύται να 

ανταποκριθεύ ςτισ ολοϋνα πιο ςύνθετεσ ανϊγκεσ του πολύτη και ταυτόχρονα να προςαρμοςτεύ 

ςε ϋνα πλόθοσ περιοριςμών, πολλού εκ των οπούων ςυνδϋονται με τη δημοςιονομικό κρύςη και 

τισ μνημονιακϋσ υποχρεώςεισ που επϋβαλε. Η επιμόρφωςη αποτελεύ κρύςιμη διϊςταςη ςτην 

προςπϊθεια για αλλαγό και προςαρμογό, όχι μόνο ωσ διαδικαςύα ενύςχυςησ γνωςιακού 

εύρουσ και βϊθουσ του ςτελεχιακού δυναμικού του Δημοςύου, αλλϊ και ωσ ευκαιρύα για 

καλλιϋργεια κοινωνικών δεξιοτότων που εύναι απαραύτητεσ για την επιτυχό επιτϋλεςη των 

εργαςιακών καθηκόντων. ε αυτόν την προςπϊθεια, το ΙΝΕΠ διαδραματύζει πρωταγωνιςτικό 

ρόλο, παρϋχοντασ όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ ςε προηγούμενα κεφϊλαια, εύροσ επιμορφωτικών 

προγραμμϊτων και απευθυνόμενο ςε μεγϊλο πλόθοσ δημοςύων υπαλλόλων ανϊ τη χώρα. Η 

ποιότητα των παρεχόμενων επιμορφωτικών προγραμμϊτων κρύνεται πρϊγματι επύ τη βϊςει 

πολλών παραγόντων (ςχεδιαςμόσ φακϋλου προγρϊμματοσ, ςύνθεςη ομϊδασ ςυμμετεχόντων, 

επϊρκεια και καταλληλότητα υποδομών κ.λπ.). Εντούτοισ η επϊρκεια και καταλληλότητα 

του/τησ εκπαιδευτό/τριασ αποτελεύ αναντύρρητα ϋναν από τουσ αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ 

παρϊγοντεσ, ειδικϊ ςτη δια ζώςησ επιμόρφωςη, καθώσ ο βαθμόσ επιτϋλεςησ του ρόλου 

του/τησ επιδρϊ καταλυτικϊ ςτο μαθηςιακό αποτϋλεςμα.   

Σο ΙΝΕΠ διαθϋτει όδη ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ των εκπαιδευτών/τριών του από 

τουσ/τισ επιμορφωνόμενουσ/εσ και από τουσ/τισ επιςτημονικϊ υπεύθυνουσ/εσ μετϊ το πϋρασ 

κϊθε επιμορφωτικού προγρϊμματοσ, ςυλλϋγοντασ πολύτιμα ςτοιχεύα που αξιοποιεύ ςτον 

ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη των επιμορφωτικών του δρϊςεων. Επιπλϋον ϋχει κατϊ καιρούσ 

διεξϊγει ποιοτικϋσ ϋρευνεσ για την μακροπρόθεςμη αποτύμηςη τησ επιμόρφωςησ, 

πραγματοποιώντασ ςυνεντεύξεισ ςε επιμορφωνόμενουσ/εσ με ςκοπό να διερευνόςει τον 

βαθμό αξιοπούηςησ των γνώςεων που αποκόμιςαν ό των δεξιοτότων που καλλιϋργηςαν κατϊ 

την επιμόρφωςη ςτην επιτϋλεςη των εργαςιακών τουσ καθηκόντων. 

Η παρούςα μελϋτη ϋρχεται να ςυμπληρώςει τισ παραπϊνω προςπϊθειεσ αξιολόγηςησ και 

αποτύμηςησ, εςτιϊζοντασ ςτισ αντιλόψεισ των εκπαιδευτών/τριων και επιχειρώντασ να 

αναζητόςει τον τρόπο που ερμηνεύουν οι ύδιοι/εσ το ϋργο που επιτελούν ωσ ςυνεργϊτεσ/τιδεσ 

του ΙΝΕΠ. κοπόσ εύναι η διερεύνηςη των αντιλόψεων τουσ περύ του ρόλου του/τησ 
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εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων και η ανϊδειξη τυχόν αποκλύςεων από τα όςα προτϊςςει η 

ςύγχρονη βιβλιογραφύα περύ του ρόλου αυτού, ϋτςι όπωσ περιγρϊφηκε ςτο θεωρητικό ςκϋλοσ 

τησ μελϋτησ. Επιπλϋον επιχειρεύται η ανϊδειξη των αντιλόψεών τουσ περύ των εκπαιδευτικών 

τεχνικών που χρηςιμοποιούν ςε ςυςχϋτιςη με παραμϋτρουσ όπωσ το θεματικό αντικεύμενο 

των επιμορφωτικών προγραμμϊτων ςτα οπούα ςυμμετϋχουν ωσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ και η 

τυπικό εκπαύδευςη που ϋχουν τυχόν λϊβει ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. 

Η μελϋτη φιλοδοξεύ να αναδεύξει κρύςιμουσ ςυςχετιςμούσ μϋςα από την ανϊλυςη ιδεών και 

ςτϊςεων των εκπαιδευτών/τριών καταλόγοντασ ςτη διατύπωςη προτϊςεων πολιτικόσ που 

μπορεύ να βοηθόςουν το ΙΝΕΠ ςτο ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη των επιμορφωτικών του 

δρϊςεων. Μεταξύ ϊλλων, θα διατυπωθούν τρόποι αναβϊθμιςησ του ρόλου και τησ 

προςτιθϋμενησ αξύασ των εκπαιδευτών/τριων μϋςα από την κϊλυψη τυχόν μαθηςιακών τουσ 

ελλεύψεων αλλϊ και την καλύτερη αξιοπούηςη των όςων προτϊςςει η ςύγχρονη θεωρύα 

εκπαύδευςησ ενηλύκων. 

 

 

4 .2.  Μεθοδολογύα ϋρευνασ  

Η επιλογό μεταξύ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ερευνητικόσ μεθόδου αποτελεύ θεμελιώδεσ 

μεθοδολογικό δύλημμα ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ. Η ποςοτικό ϋρευνα (quantitativeresearch) 

επιχειρεύ κατϊ βϊςη να μετρόςει φαινόμενα που ϋχουν ςταθερϊ χαρακτηριςτικϊ, 

αναζητώντασ απαντόςεισ ςτα ερωτόματα «πόςο», «τι» και «ποιοσ» και χρηςιμοποιώντασ 

ςτατιςτικϊ ό μαθηματικϊ μοντϋλα. Αντύθετα, η ποιοτικό ϋρευνα (qualitativeresearch) 

αποςκοπεύ ςτην κατανόηςη φαινομϋνων ςυνθετότερου χαρακτόρα, αναζητώντασ απαντόςεισ 

ςτα ερωτόματα «γιατύ» και «πώσ» και εςτιϊζοντασ μεταξύ ϊλλων ςε ερμηνεύεσ, ϋννοιεσ, 

οριςμούσ, μεταφορϋσ, ςύμβολα και περιγραφϋσ των πραγμϊτων (Babbie, 2007’ 

deMarrais&Lapan, 2004).  

Βαςικό διαφορϊ μεταξύ των δύο, αποτελεύ το γεγονόσ πωσ η μεν ποςοτικό ϋρευνα 

ςτηριζόμενη ςε δεύγμα παρατηρόςεων επιδιώκει τη γενύκευςη των ποριςμϊτων ςε ϋναν 

πληθυςμό,  η δε ποιοτικό προςπαθεύ να τροποποιόςει ό να επεκτεύνει θεωρητικϊ μοντϋλα 

ανιχνεύοντασ βαθύτερεσ ερμηνεύεσ και αναδεικνύοντασ αιτιακϋσ ςχϋςεισ. Επομϋνωσ η ποιοτικό 

ϋρευνα θεωρεύται καταλληλότερη όταν επιχειρεύται από τον ερευνητό μεγαλύτεροσ βαθμόσ 

εμβϊθυνςησ (Corbetta, 2003). 
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Όπωσ γύνεται φανερό από την ωσ ϊνω ςυνοπτικό αναφορϊ, η ποιοτικό προςϋγγιςη εύναι 

ςαφώσ καταλληλότερη για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ μελϋτησ, καθώσ ςκοπόσ εύναι η 

ανϊδειξη ςτϊςεων, αντιλόψεων και ςυμπεριφορών αναφορικϊ με το ρόλο του επιμορφωτό 

και η διερεύνηςη των κρύςιμων διαςτϊςεων που καθορύζουν την επιλογό των εκπαιδευτικών 

τεχνικών που χρηςιμοποιούνται (και όχι η ςυχνότητα χρόςησ τουσ). Πιο ςυγκεκριμϋνα, 

επιλϋχθηκε η μϋθοδοσ των ημι-δομημϋνων ςυνεντεύξεων (semi-structuredinterviews) με 

προκαθοριςμϋνεσ ερωτόςεισ, των οπούων η διϊταξη ό η διατύπωςη μπορεύ να τροποποιηθεύ, 

βϊςει τησ πορεύασ τησ ςυζότηςησ. Βαςικϊ πλεονεκτόματα εύναι η ευελιξύα και η 

προςαρμοςτικότητα, καθώσ η ημι-δομημϋνη ςυνϋντευξη δύνει τη δυνατότητα τροποπούηςησ 

τησ διερευνητικόσ κατεύθυνςησ και επιτρϋπει ςτον ςυμμετϋχοντα να ξεδιπλώςει με 

μεγαλύτερη ελευθερύα τισ ςκϋψεισ του.  

Η επιλογό των ατόμων που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα ϋγινε με τόρηςη μύασ ςειρϊσ κριτηρύων, 

προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ετερογϋνειϊ τουσ και να αναδειχθούν τυχόν διαφορϋσ ςτον 

τρόπο αντύληψησ και ςτϊςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα κριτόρια όταν: 

 το φύλο με δύο τιμϋσ: ϊνδρασ / γυναύκα, 

 ο θεματικόσ τομϋασ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων που λειτουργούν ςτο ΙΝΕΠ 

και ςτουσ οπούουσ εμπλϋκεται ωσ ειςηγητόσ με πϋντε τιμϋσ: δημόςια διούκηςη και 

διακυβϋρνηςη, οικονομύα και δημοςιονομικό πολιτικό, ανθρώπινα δικαιώματα και 

κοινωνικό πολιτικό, βιώςιμη ανϊπτυξη, πληροφορικό και ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ3. 

 η επαγγελματικό ιδιότητα με δύο τιμϋσ: δημόςιοσ υπϊλληλοσ και ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

 η παρακολούθηςη ό μη επιμορφώςεων ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων.  

Επιπλϋον, όλοι/εσ οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ ϋπρεπε να διαθϋτουν εμπειρύα τουλϊχιςτον 200 

ωρών ςτο ΙΝΕΠ, ενώ ϋχουν αξιολογηθεύ από τουσ/τισ επιμορφωνόμενουσ/εσ με βαθμό ϊνω 

του 9. Η επιλογό αυτό καθιςτϊ την ομϊδα των ςυμμετεχόντων/ουςών δεύγμα ςκοπιμότητασ 

(purposivesample), καθώσ εςτιϊζει ςε εκπαιδευτϋσ/τριεσ που ϋχουν κριθεύ πολύ θετικϊ από 

τουσ επιμορφωνόμενουσ/εσ για ϋνα ικανό ςύνολο διδακτικών ωρών και επομϋνωσ ωσ προσ 

αυτό τουλϊχιςτον τη διϊςταςη θεωρούνται επιτυχημϋνοι/εσ ςτο ρόλο τουσ. Η ςυνειδητό 

                                                        
3ημειώνεται ότι η Ειςαγωγικό Εκπαύδευςη παρϊ το ότι αποτελεύ τον ϋκτο θεματικό τομϋα 
του ΙΝΕΠ, δεν περιλόφθηκε ςτο ςυγκεκριμϋνο κριτόριο, υπό την ϋννοια ότι δεν ςυνδϋεται με 
κϊποια θεματικό εξειδύκευςη, αλλϊ εύναι πολυθεματικό και περιλαμβϊνει ενότητεσ από τουσ 
λοιπούσ θεματικούσ τομεύσ. Σο ςτοιχεύο που τη διαφοροποιεύ δεν εύναι το αντικεύμενό τησ, 
αλλϊ το γεγονόσ πωσ απευθύνεται ςε προςφϊτωσ διοριςθϋντεσ υπαλλόλουσ του Δημοςύου. 
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απόφαςη να μην περιληφθούν ςτην ϋρευνα ςυνεντεύξεισ με εκπαιδευτϋσ/τριεσ χαμηλότερησ 

βαθμολόγηςησ ςυνδϋεται με την επιδύωξη τησ ερευνητικόσ ομϊδασ να διερευνόςει αντιλόψεισ 

και ςτϊςεισ εκπαιδευτών/τριών που ϋχουν όδη κριθεύ θετικϊ ωσ προσ τισ επιδόςεισ τουσ εντόσ 

αιθούςησ, απαλλϊςςοντασ την ϋρευνα –εν μϋρει τουλϊχιςτον- από τον αξιολογικό 

χαρακτηριςμό των ςυμμετεχόντων/ουςών ωσ προσ την αποτελεςματικότητϊ τουσ ςτο ρόλο 

τουσ. ημειώνεται πϊντωσ ότι η ύπαρξη αποδεδειγμϋνησ εξειδύκευςησ ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων των εκπαιδευτών /τριών και η ςυμμετοχό τουσ ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτών ενηλύκων δεν ςυνιςτούςαν κριτόριο ϋνταξησ ςτο παλαιό Μητρώο 

Κύριου Διδακτικού Προςωπικού. 

Βϊςει των ανωτϋρω κριτηρύων, επιλϋχθηκαν δώδεκα εκπαιδευτϋσ/τριεσ με τα ακόλουθα 

χαρακτηριςτικϊ: 

Εκπαιδευτόσ 1: Ο Εκπαιδευτόσ 1 διαθϋτει ϊνω των 20 ετών προώπηρεςύα ςτο δημόςιο τομϋα 

και απαςχολεύται ςόμερα ςε θϋςη Προώςταμϋνου ςε Τπουργεύο. Διδϊςκει θεματικϋσ που 

εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και Διακυβϋρνηςησ (ϊνω των 3000 ωρών ϋωσ 

31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 

9,5.Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό, εύναι απόφοιτοσ τησ ΕΔΔΑ, διαθϋτει μεγϊλη διδακτικό 

εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ και ϋχει παρακολουθόςει ςτο παρελθόν το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα Εκπαύδευςησ Εκπαιδευτών ςτο ΙΝΕΠ.  

Εκπαιδευτόσ 2: Ο Εκπαιδευτόσ 2 διαθϋτει ϊνω των 15 ετών προώπηρεςύα ωσ ελεύθεροσ 

επαγγελματύασ και ωσ υπϊλληλοσ ςτο Δημόςιο. όμερα απαςχολεύται ςε θϋςη προώςταμϋνου 

ςε Τπουργεύο. Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ (ϊνω των 1400 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ 

επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,4. Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό, εύναι απόφοιτοσ 

τησ ΕΔΔΑ, διαθϋτει διδακτικό εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ. 

Εκπαιδευτόσ 3: Ο Εκπαιδευτόσ 3 διαθϋτει ϊνω των 15 ετών προώπηρεςύα ςε φορεύσ του 

Δημοςύου, ενώ διαθϋτει και εμπειρύα από τον ιδιωτικό τομϋα. Διδϊςκει θεματικϋσ που 

εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και Διακυβϋρνηςησ (ϊνω των 2200 ωρών ϋωσ 

31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,4. 

Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό, αρκετϋσ ώρεσ διδακτικόσ εμπειρύασ και εκτόσ ΕΚΔΔΑ, ενώ 

ϋχει παρακολουθόςει ςτο παρελθόν επιμορφωτικϊ προγρϊμματα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

ςτον ΕΟΠΠΕΠ. 
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Εκπαιδεύτρια 4: Η Εκπαιδεύτρια 4 διαθϋτει ϊνω των 15 ετών προώπηρεςύα ςτον ιδιωτικό 

και το δημόςιο τομϋα και απαςχολεύται ςόμερα ςε θϋςη του Δημοςύου με ελεγκτικϋσ 

αρμοδιότητεσ. Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον τομϋα τησ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ (ϊνω των 250 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη 

από τουσ επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,4. Διαθϋτει πτυχύο και εύναι απόφοιτοσ τησ 

ΕΔΔΑ. 

Εκπαιδευτόσ 5: Ο Εκπαιδευτόσ 5 διαθϋτει ϊνω των 30 ετών προώπηρεςύα ςτον δημόςιο 

τομϋα ςε Τπουργεύο. Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον τομϋα τησ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ (ϊνω των 220 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη 

από τουσ επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,4. Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό και 

ϋχει παρακολουθόςει ςτο παρελθόν το επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

ςτο ΙΝΕΠ. 

Εκπαιδευτόσ 6: Ο Εκπαιδευτόσ 6 διαθϋτει ϊνω των 15 ετών προώπηρεςύα ςτον ιδιωτικό και 

δημόςιο τομϋα, ενώ ςόμερα απαςχολεύται ςτον ιδιωτικό τομϋα ωσ ελεύθεροσ επαγγελματύασ 

ςτο χώρο τησ ϋρευνασ και τησ εκπαύδευςησ.  Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον τομϋα 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ (ϊνω των 1200 ωρών ϋωσ 31/12/2018) 

και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,2/10. Διαθϋτει 

πτυχύο και διδακτορικό δύπλωμα, διαθϋτει μεγϊλη διδακτικό εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ και 

ϋχει παρακολουθόςει ςτο παρελθόν το επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαύδευςησ Εκπαιδευτών 

ςτο ΙΝΕΠ.  

Εκπαιδεύτρια 7: Η Εκπαιδεύτρια 7 διαθϋτει περύπου 20 ϋτη προώπηρεςύασ ωσ ελεύθερη 

επαγγελματύασ. Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτουσ κύκλουσ των Ανθρωπύνων 

Δικαιωμϊτων & Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και Διακυβϋρνηςησ (ϊνω 

των 500 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ που 

υπερβαύνει το 9,2/10. Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό και μακρϊ διδακτικό εμπειρύα και 

εκτόσ ΕΚΔΔΑ. 

Εκπαιδευτόσ 8: Ο Εκπαιδευτόσ 8 διαθϋτει ϊνω των 20 ετών προώπηρεςύα ςτον δημόςιο 

τομϋα και η τρϋχουςα απαςχόληςό του εύναι ςε θϋςη Προώςταμϋνου ςε Τπουργεύο. Διδϊςκει 

θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Πληροφορικόσ και των Χηφιακών Τπηρεςιών (ϊνω 

των 1000 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ 

που υπερβαύνει το 9,5/10. Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό, μακρϊ διδακτικό εμπειρύα και 



63 
 

εκτόσ ΕΚΔΔΑ και ϋχει παρακολουθόςει ςτο παρελθόν το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Εκπαύδευςησ Εκπαιδευτών ςτο ΙΝΕΠ. 

Εκπαιδευτόσ 9: Ο Εκπαιδευτόσ 9 διαθϋτει ϊνω των 15 ετών προώπηρεςύα ςτον ιδιωτικό και 

το δημόςιο τομϋα και απαςχολεύται ςόμερα ςε δημόςιο οργανιςμό κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Πληροφορικόσ και των Χηφιακών 

Τπηρεςιών (ϊνω των 1500 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ 

επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,2/10. Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακό, μακρϊ 

διδακτικό εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ και ϋχει παρακολουθόςει ςτο παρελθόν το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα Εκπαύδευςησ Εκπαιδευτών ςτο ΙΝΕΠ. 

Εκπαιδεύτρια 10: Η Εκπαιδεύτρια 10 διαθϋτει ϊνω των 20 ετών προώπηρεςύα ςτον ιδιωτικό 

και δημόςιο τομϋα, ενώ ςόμερα απαςχολεύται ςε θϋςη προώςταμϋνου ςτο Δημόςιο. Διδϊςκει 

θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτουσ κύκλουσ τησ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ και τησ Πληροφορικόσ & 

Χηφιακών Τπηρεςιών (ϊνω των 1600 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από 

τουσ επιμορφωνόμενουσ που υπερβαύνει το 9,2/10. Διαθϋτει πτυχύο και δύο μεταπτυχιακούσ 

τύτλουσ, μακρϊ διδακτικό εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ και ϋχει πιςτοποιηθεύ από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Εκπαιδευτόσ 11: Ο Εκπαιδευτόσ 11 διαθϋτει περύπου 30ετό επαγγελματικό εμπειρύα ςτον 

ιδιωτικό τομϋα. Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ (ϊνω 

των 1200 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ 

που υπερβαύνει το 9,2/10. Διαθϋτει πτυχύο, μακρϊ διδακτικό εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ και 

ϋχει ςυμμετϊςχει ςτο ετόςιο πρόγραμμα Εκπαύδευςησ Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙ από το οπούο 

ϋχει λϊβει και πιςτοπούηςη.  

Εκπαιδεύτρια 12: Η Εκπαιδεύτρια 12 διαθϋτει ϊνω των 15 ετών επαγγελματικό εμπειρύα 

ςτον ιδιωτικό τομϋα. Διδϊςκει θεματικϋσ που εμπύπτουν ςτον κύκλο τησ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

(ϊνω των 450 ωρών ϋωσ 31/12/2018) και ϋχει λϊβει αξιολόγηςη από τουσ επιμορφωνόμενουσ 

που υπερβαύνει το 9,2/10. Διαθϋτει πτυχύο και μεταπτυχιακϊ διπλώματα, αλλϊ και μακρϊ 

διδακτικό εμπειρύα και εκτόσ ΕΚΔΔΑ. 

Οι ςυνεντεύξεισ πραγματοποιόθηκαν το διϊςτημα Ιανουαρύου-Υεβρουαρύου 2019 και η 

επιλογό των ςυμμετεχόντων/ουςών ϋγινε μϋςα από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ 

όπωσ αυτό ύςχυε μϋχρι 31/12/2018. 
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4 .3.  Ερευνητικϊ ερωτόματα  και πρωτόκολλο ςυνϋντευξησ  

Όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, ςτην παρούςα μελϋτη επιλϋχθηκε η μϋθοδοσ τησ ποιοτικόσ 

ϋρευνασ με ημι-δομημϋνη ςυνϋντευξη. Ψσ προσ τούτο, ςχεδιϊςτηκε λεπτομερόσ οδηγόσ με 

ερωτόματα κλειςτού και ανοιχτού τύπου, με ςκοπό την αποκϊλυψη των αντιλόψεών τουσ 

περύ του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων και των εκπαιδευτικών τεχνικών που 

χρηςιμοποιεύ. Πϋραν των αρχικών ςυςτϊςεων και τησ περιγραφόσ του ερευνητικού ςκοπού, οι 

ςυνεντεύκτεσ παρεύχαν εγγυόςεισ απορρότου και κατϋγραψαν τη ςυναύνεςη των 

ςυμμετεχόντων/ουςών για την ηχητικό καταγραφό τησ ςυζότηςησ. 

Σα ερευνητικϊ ερωτόματα ορύζονται ωσ εξόσ: 

 Ποιεσ εύναι οι βαςικϋσ αντιλόψεισ των ερωτώμενων περύ του ρόλου του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ; 

 Ποιεσ εύναι οι αντιλόψεισ τουσ περύ των βαςικών εκπαιδευτικών τεχνικών και του 

τρόπου αξιοπούηςόσ τουσ ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του ΙΝΕΠ; 

 Πόςο επιδεκτικού εύναι οι ερωτώμενοι ςτη χρόςη ΣΠΕ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων; 

 Ποιεσ οι μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ των ερωτώμενων ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων, 

ϋτςι όπωσ τισ αντιλαμβϊνονται οι ύδιοι/εσ; 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναφορικϊ με το πρωτόκολλο τησ ςυνϋντευξησ, η ςυζότηςη δομόθηκε επύ 

πϋντε αξόνων: 

(α) Ερωτόματα περύ των γενικών χαρακτηριςτικών του προφύλ του/τησ ςυμμετϋχοντα/ουςασ: 

Οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ κλόθηκαν να περιγρϊψουν την ακαδημαώκό και επαγγελματικό τουσ 

εμπειρύα, την παρούςα απαςχόληςό τουσ με αναφορϊ ςτο αντικεύμενο δουλειϊσ τουσ, τη 

διδακτικό εμπειρύα ςε δομϋσ δια βύου εκπαύδευςησ ό/και εκπαύδευςησ ενηλύκων και τη 

διδακτικό/επιςτημονικό τουσ εμπειρύα ςε θϋματα που ϊπτονται τησ Δημόςιασ Διούκηςησ (εν 

τη ευρεύα εννούα). Εν ςυνεχεύα, ερωτόθηκαν περύ τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ εκπαιδευτών/τριών ενηλύκων και κλόθηκαν να 

υποδεύξουν τον/τουσ θεματικό/ουσ τομεύσ του ΙΝΕΠ ςτουσ οπούουσ ϋχουν απαςχοληθεύ.  

κοπόσ των ωσ ϊνω ερωτημϊτων όταν αφενόσ ο προςδιοριςμόσ του επαγγελματικού και 

εκπαιδευτικού προφύλ του/τησ ςυμμετϋχοντα/ουςασ ώςτε να καταςτεύ δυνατό η ςυςχϋτιςη 

των χαρακτηριςτικών του με τισ απαντόςεισ ςτισ επόμενεσ ερωτόςεισ και αφετϋρου η 

επιβεβαύωςη τησ τόρηςησ των κριτηρύων επιλογόσ τουσ ώςτε να διαςφαλύζεται η 

επιδιωκόμενη ετερογϋνεια. 
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(β) Ερωτόματα περύ του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων: Οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ 

ερωτόθηκαν εϊν η εκπαύδευςη ενηλύκων αποτελεύ κατϊ τη γνώμη τουσ διακριτό 

επαγγελματικό/επιςτημονικό κλϊδο, εϊν η επαγγελματικό ειδύκευςη ό η ακαδημαώκό γνώςη 

ενόσ αντικειμϋνου αποτελούν από μόνεσ τουσ ικανό προώπόθεςη για να ανταποκριθεύ 

κϊποιοσ/α ςτο ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων και κλόθηκαν να προςδιορύςουν τον 

κύριο ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Επιπλϋον ο/η 

ερωτώμενοσ/η κλόθηκε να περιγρϊψει βϊςει τησ εμπειρύασ από τη ςυνεργαςύα με το ΙΝΕΠ, το 

προφύλ ενόσ/μύασ αποτελεςματικού/ησ εκπαιδευτό/τριασ και ςυμπληρωματικϊ ςτην ανοιχτό 

ερώτηςη, του/τησ δώθηκε προσ ταξινόμηςη ςημαντικότητασ (με απόδοςη τιμών από το 1 ϋωσ 

το 5) η ακόλουθη λύςτα παραγόντων: 

 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

 

 

Γενικϊ, ο ςκοπόσ των ερωτόςεων αυτόσ τησ ενότητασ όταν η ςκιαγρϊφηςη του ρόλου του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων ςτην αντύληψη των ερωτώμενων και η ανϊδειξη των κρύςιμων 

παραμϋτρων που κατϊ τη γνώμη τουσ ςυμβϊλουν ςτην επιτυχό επιτϋλεςη αυτού του ρόλου. 
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(γ) Ερωτόματα περύ των εκπαιδευτικών τεχνικών: Οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ ερωτόθηκαν ποιεσ 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ (πϋραν τησ ειςόγηςησ) κατϊ τη γνώμη τουσ ςυμβϊλλουν ςτην 

εμπϋδωςη τησ γνώςησ ςτο επιςτημονικό πεδύο που διδϊςκουν, με αναφορϊ ςε παραδεύγματα 

χρόςησ από τη δικό τουσ εμπειρύα. κοπόσ τησ ωσ ϊνω ερώτηςησ όταν οι 

ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ να κατονομϊςουν (με ελεύθερο ςυνειρμό) εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ και 

μϋςω τησ παρϊθεςησ παραδειγμϊτων να επιβεβαιωθεύ πωσ μπορούν να τισ ταυτοποιόςουν και 

να τισ χρηςιμοποιούν. Εν ςυνεχεύα, τουσ δόθηκε η κϊτωθι λύςτα με ςειρϊ εκπαιδευτικών 

τεχνικών και τουσ ζητόθηκε να ταξινομόςουν την αξύα/χρηςιμότητϊ τουσ ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα του επιςτημονικού τουσ πεδύου (αποδύδοντασ τον αριθμό 1 ςτην πλϋον 

κατϊλληλη/χρόςιμη και τον αριθμό 8 ςτη λιγότερο κατϊλληλη/χρόςιμη):  

 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming)  

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ  

Μελϋτη περύπτωςησ (case study)  

Παιχνύδι ρόλων  

Προςομούωςη  

υζότηςη  

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ  

Επύδειξη  
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Οι ερωτώμενοι/εσ κλόθηκαν επύςησ να υποδεύξουν τισ τεχνικϋσ ςτισ οπούεσ κατϊ τη γνώμη 

τουσ θα εύχε νόημα να υπϊρξει ενύςχυςη ό περαιτϋρω επιμόρφωςό τουσ. κοπόσ όταν να 

αναδειχθούν οι επιμορφωτικϋσ τουσ ανϊγκεσ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων. Σϋλοσ, ερωτόθηκαν 

για το κατϊ πόςο η χρόςη τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ με αξιοπούηςη Σεχνολογιών 

Πληροφορικόσ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) θεωρούν πωσ εύναι κατϊλληλη / αποτελεςματικό ςτο 

επιςτημονικό τουσ πεδύο, ενώ κλόθηκαν να περιγρϊψουν εϊν οι ύδιοι διαθϋτουν εμπειρύα ςτην 

εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη και εϊν θεωρούν πωσ εύναι ςε θϋςη να την υποςτηρύξουν ωσ 

εκπαιδευτϋσ/τριεσ. 

(δ) Ερωτόματα περύ αυτοαξιολόγηςησ / βελτύωςησ: Οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ ερωτόθηκαν εϊν 

θεωρούν πωσ η αυτοαξιολόγηςη του/τησ εκπαιδευτό/τριασ  αποτελεύ  παρϊγοντα που 

ςυμβϊλει ςτη εκπαιδευτικό διαδικαςύα, κατϊ πόςο οι ύδιοι/εσ κϊνουν αυτοαξιολόγηςη και με 

ποιον τρόπο. Επύςησ, κλόθηκαν να υποδεύξουν αντικεύμενα επύ των οπούων θα όταν 

περιςςότερο χρόςιμη η επιμόρφωςό τουσ προκειμϋνου να βελτιωθούν ωσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ, 

βϊςει λύςτασ που περιελϊμβανε τα εξόσ: 

☐ Φρόςη Σεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνύασ μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων  

☐ Βελτύωςη επικοινωνιακών δεξιοτότων 

☐ Επικαιροπούηςη γνώςεων ςε ςχϋςη με το αντικεύμενό ςασ 

☐ Βελτύωςη τησ ςυναιςθηματικόσ ςασ νοημοςύνησ 

☐ Ωλλο (προςδιορύςτε) ___________________________ 

Η ωσ ϊνω ερώτηςη ςε ςυςχϋτιςη με προηγούμενεσ περύ επιμορφωτικών αναγκών ςε 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ και περύ τησ γνώςησ / ικανότητασ ανταπόκριςησ ςτην εξ αποςτϊςεωσ 

εκπαύδευςη με χρόςη ΣΠΕ, αποςκοπεύ ςτην ανϊδειξη των μαθηςιακών κενών που τυχόν 

διαπιςτώνουν οι ύδιοι/εσ οι ερωτώμενοι/εσ.  

(ε) Γενικϊ ερωτόματα περύ των εκπαιδευόμενων ςτο Δημόςιο και των αναγκών τουσ: την 

τελευταύα κατηγορύα ερωτόςεων, οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ κλόθηκαν να περιγρϊψουν 

τουσ/τισ δημοςύουσ υπαλλόλουσ ωσ εκπαιδευόμενουσ/εσ με ςκοπό να διερευνηθεύ η αντύληψό 

του/τησ περύ των ποιοτικών χαρακτηριςτικών τουσ εντόσ του πλαιςύου τησ επιμόρφωςησ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, αναζητόθηκαν τα κύνητρα που ενεργοποιούν (κατϊ τη γνώμη των 

ερωτώμενων) τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ να ςυμμετϋχουν ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα 
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και τον βαθμό ανταπόκριςόσ τουσ ςε αυτϊ. Επύςησ, κλόθηκαν να αποφανθούν περύ τησ 

βαςικόσ αναγκαιότητασ ςτην οπούα οφεύλει το ΕΚΔΔΑ να ανταποκρύνεται με τα επιμορφωτικϊ 

του προγρϊμματα, προτεύνοντασ ενδεικτικϊ απαντόςεισ όπωσ η επαγγελματικό ανϊπτυξη των 

εργαζομϋνων ςτο Δημόςιο, η επικαιροπούηςη των γνώςεων τουσ (επιςτημονικών και ϊλλων), 

η απόκτηςη γνώςεων και βελτύωςη των δεξιοτότων τουσ, η ανταλλαγό απόψεων και 

εμπειριών, η επιςτημονικό κατϊρτιςη, η βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ και η 

αποδοτικότητα ςτην ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ. κοπόσ των ωσ ϊνω ερωτημϊτων εύναι η 

αποτύπωςη τησ γενικότερησ ϊποψησ / αντύληψησ περύ τησ ςημαςύασ τησ επιμόρφωςησ ςτο 

Δημόςιο και των προτεραιοτότων ςτισ οπούεσ οφεύλει να ανταποκριθεύ. 

 

4 .4.  Περιοριςμού ϋρευνασ  

Η ϋρευνα υπόκειται ςε μύα ςειρϊ περιοριςμών που ϊπτονται κυρύωσ του διαθϋςιμου χρόνου 

και κόςτουσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϊπαςεσ οι ςυνεντεύξεισ πραγματοποιόθηκαν ςτην Αθόνα, 

καθώσ δεν υπόρχε η δυνατότητα μετϊβαςησ των ερευνητών/τριών ςε ϊλλεσ πόλεισ. Εντούτοισ 

το ΙΝΕΠ πραγματοποιεύ επύςησ επιμορφωτικϊ προγρϊμματα ςε αρκετϋσ πόλεισ ανϊ την 

επικρϊτεια και βεβαύωσ ςημαντικόσ αριθμόσ πραγματοποιεύται ςτη Βόρεια Ελλϊδα από το 

Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ τησ Θεςςαλονύκησ (ΠΙΝΕΠΘ).  

Ϊνασ δεύτεροσ περιοριςμόσ αφορϊ ςτην επιλογό των ςυμμετεχόντων/ουςών. Όπωσ 

ςημειώθηκε παραπϊνω, επιλϋχθηκε δεύγμα ςκοπιμότητασ (purposive sample) προσ 

ικανοπούηςη ςυγκεκριμϋνησ επιδύωξησ: όλοι/εσ οι ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ ϋχουν αξιολογηθεύ με 

πολύ υψηλό βαθμολογύα από τουσ επιμορφωνόμενουσ/εσ, γεγονόσ που τουσ χαρακτηρύζει –

τουλϊχιςτον ωσ προσ τούτο και υπό τουσ περιοριςμούσ βεβαύωσ τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ- 

επιτυχημϋνουσ ςτο ρόλο του εκπαιδευτό/τριασ. Η μη ςυμπερύληψη εκπαιδευτών/τριών με 

χαμηλότερη βαθμολογύα αποτελεύ ϋνα ςυνειδητό περιοριςμό, καθώσ η ερευνητικό ομϊδα 

θεώρηςε πωσ θα νόθευε το ερευνητικό αποτϋλεςμα δημιουργώντασ τον κύνδυνο ςυςχετιςμού 

των απαντόςεων με το βαθμό. Εντούτοισ κϊτι τϋτοιο ςε μύα ποιοτικό ϋρευνα θα υπϋπιπτε ςε 

θεμελιώδη μεθοδολογικϊ ςφϊλματα καθώσ το δεύγμα δεν εύναι ούτε τυχαύο, ούτε 

αντιπροςωπευτικό, ούτε βεβαύωσ μπορούν τα όποια ςυμπερϊςματα να γενικευθούν ό να 

λϊβουν τη μορφό ςτατιςτικών ςυςχετύςεων. 

Σϋλοσ, ςημαντικόσ περιοριςμόσ εύναι η επιλογό καθ’αυτό των ςυγκεκριμϋνων ατόμων που 

ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, η οπούα βεβαύωσ φϋρει ςτοιχεύα υποκειμενικότητασ τησ ερευνητικόσ 
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ομϊδασ και ςυνδϋθηκε με ςυνεκτύμηςη παραμϋτρων όπωσ η διαθεςιμότητα των 

ςυμμετεχόντων/ουςών κατϊ το διϊςτημα των ςυνεντεύξεων ό η προθυμύα τουσ να 

ςυμμετϊςχουν ςτην ϋρευνα. Η τόρηςη των κριτηρύων επιλογόσ (φύλο, θεματικό πεδύο, 

επαγγελματικό ιδιότητα, διδακτικό εμπειρύα ςτο ΙΝΕΠ) προφυλϊςςει τουλϊχιςτον 

μερικώσαπό την υποκειμενικότητα, ενώ διαςφαλύζει την αξιοπιςτύα ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τησ 

ϋρευνασ. 
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4.5. Έκθεςη αποτελεςμϊτων ϋρευνασ  

τον παρόν κεφϊλαιο γύνεται αποτύπωςη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων των 

ςυνεντεύξεων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναδεικνύονται τα βαςικϊ ςημεύα των απαντόςεων 

ακολουθώντασ τη ςειρϊ των ερωτόςεων του πλϊνου ςυζότηςησ (βλ. Παρϊρτημα).  

 

Αντιλόψεισ περύ του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

(i) Η εκπαύδευςη ενηλύκων ωσ διακριτόσ επαγγελματικόσ/επιςτημονικόσ κλϊδοσ 

την ερώτηςη περύ του εϊν η εκπαύδευςη ενηλύκων αποτελεύ διακριτό επαγγελματικό κλϊδο, ο 

Ερωτώμενοσ 1 απϊντηςε μϊλλον αρνητικϊ, ςημειώνοντασ πωσ για «να εύναι κϊποιοσ 

επιτυχημϋνοσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων, πρϋπει να ϋχει εμπειρύα πύςω του ςε ςυγκεκριμϋνουσ 

τομεύσ». Μϊλιςτα, ςυνϋδεςε την εμπειρύα με τη δυνατότητα του/τησ εκπαιδευτό/τριασ να 

κερδύςει την αποδοχό του ακροατηρύου του («δεν μπορεύσ να εύςαι γενικόσ εκπαιδευτόσ 

ενηλύκων, πρϋπει να εύςαι ϋνασ καλόσ διοικητικόσ ό ϋνασ διοικητικόσ με βαθιϊ γνώςη, ϋτςι ώςτε 

να μπορεύσ να μπεισ ςτουσ ενόλικεσ και να πεισ παιδιϊ εύμαι ειδόμων, … δε θα το πεισ , θα το 

δεύξεισ… εγώ ξϋρω το θϋμα , ξϋρω το αντικεύμενο…» […] «Αν θα εύςαι, μόνο αυτό 

[εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων] δεν ξϋρω πωσ μπορεύ να γύνει. Εγώ δεν θα μπορούςα. Δεν θα 

ϋμπαινα ςε αύθουςα που να μην ϋχω εμπειρύα χρόνων πύςω μου πϊνω ςτο θϋμα που θα 

διδϊξω.»).  

Αντύςτοιχα, ο Ερωτώμενοσ 2 απϊντηςε πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων μϊλλον δεν αποτελεύ 

διακριτό επαγγελματικό ιδιότητα, υπό την ϋννοια ότι θα πρϋπει να ςυνδυϊζεται με 

επαγγελματικό απαςχόληςη επύ του θεματικού αντικειμϋνου («[ο εκπαιδευτόσ] δεν θα πρϋπει 

να εύναι αποκομμϋνοσ από την ιεραρχύα και από την καθημερινότητα, οπότε το να εύναι 

αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ δεν θα όταν κϊτι το οπούο εγώ θα το προϋκρινα»).  

Ο Ερωτώμενοσ 3 υποςτόριξε πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων «αποτελεύ ςύγουρα διακριτό 

επαγγελματικό κλϊδο» («και για να τεκμηριώςω την ϊποψη μου θα ςασ πω ότι ςε πολλϊ 

πανεπιςτόμια ϋχουν ςχολϋσ με προπτυχιακϊ και μεταπτυχιακϊ τμόματα ςπουδών ςχετικϊ με 

την εκπαύδευςη ενηλύκων ωσ καθαρϊ επιςτημονικό κλϊδο.»).  

την ύδια γραμμό κινόθηκαν οι απαντόςεισ τησ Ερωτώμενησ 4, η οπούα υποςτόριξε πωσ 

πρϊγματι η εκπαύδευςη ενηλύκων αποτελεύ διακριτό επαγγελματικό κλϊδο, αν και επιςόμανε 

πωσ «υπϊρχει πολύσ εραςιτεχνιςμόσ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων» («Αυτό ςυμβαύνει διότι 
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εργαςιακϊ δεν ϋχουμε την κουλτούρα ότι πρϋπει διαρκώσ να ανανεώνουμε τισ γνώςεισ μασ, δεν 

ϋχουμε ύςωσ αντιληφθεύ -και όντασ ςτον Δημόςιο Τομϋα- τισ ταχύτητεσ με τισ οπούεσ αλλϊζουν 

τα πρϊγματα ςτον εργαςιακό χώρο. Και επομϋνωσ δεν αντιλαμβανόμαςτε το κενό μασ.»). 

Ο Ερωτώμενοσ 5 υποςτόριξε επύςησ πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων «αποτελεύ ςαφώσ διακριτό 

επαγγελματικό κλϊδο», αιτιολογώντασ την απϊντηςό του ωσ εξόσ: «χρειϊζεται ιδιαύτερη 

εκπαύδευςη ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων και ιδιαύτερη προςαρμογό τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ ςτο χαρακτόρα των ενηλύκων». 

Αλλϊ και ο Ερωτώμενοσ 6 απϊντηςε πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων αποτελεύ διακριτό 

επαγγελματικό κλϊδο, καθώσ «αφορϊ ςε μεθόδουσ και τεχνικϋσ για να μπορϋςει η γνώςη του 

εκπαιδευτό να περϊςει ςτον εκπαιδευόμενο». 

Η Ερωτώμενη 7 δόλωςε πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων «ϋχει αναπτυχθεύ ωσ διακριτό πεδύο τα 

τελευταύα χρόνια» («Θεωρώ ότι ϋχει αρχύςει να διακρύνεται πλϋον  και καλό εύναι αυτό, υπό την 

ϋννοια ότι δεν ϋχει καμύα ςχϋςη το πωσ προςεγγύζεισ ϋνα ανόλικο με ϋναν ενόλικο και ακόμη και 

ςτουσ ενόλικεσ θα διαφοροποιούςα το πωσ προςεγγύζεισ ϋναν φοιτητό που δεν ϋχει 

επαγγελματικό εμπειρύα με το πωσ αντιμετωπύζεισ ϋνα επαγγελματύα με ςυςςωρευμϋνη όδη 

εμπειρύα.»). 

Ο Ερωτώμενοσ 8 υποςτόριξε ότι η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι ςαφώσ διακριτόσ κλϊδοσ 

καθώσ για παρϊδειγμα διαφοροποιεύται από τη μϋςη εκπαύδευςη. Εντούτοισ εξϋφραςε 

επιφυλϊξεισ εϊν κϊποιοσ/α μπορεύ να ςταδιοδρομόςει ςτην Ελλϊδα αποκλειςτικϊ ςε αυτό το 

πεδύο, δηλώνοντασ πωσ εϊν υπόρχε αυτό η δυνατότητα, ο ύδιοσ θα το όθελε για τον εαυτό του. 

Παρόμοιεσ όταν οι απαντόςεισ του Ερωτώμενου 9, ο οπούοσ επύςησ δόλωςε πωσ η 

εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ κλϊδοσ, ςυγκρύνοντϊσ την με την εκπαύδευςη ενηλύκων 

και εντοπύζοντασ τισ διαφορϋσ. Παρ΄ότι κι εκεύνοσ εμφανύςτηκε επιφυλακτικόσ περύ του κατϊ 

πόςο εύναι εφικτόσ ο βιοποριςμόσ αποκλειςτικϊ από αυτό τη δουλειϊ, εϊν υπόρχε αυτό η 

δυνατότητα δόλωςε πωσ ευχαρύςτωσ θα την προτιμούςε ϋναντι τησ ϊλλησ απαςχόληςόσ του 

και παρϊ τον υψηλό βαθμό δϋςμευςησ και τη φυςικό κούραςη που ςυνεπϊγεται. («Εμϋνα 

πϊντοτε μου ϊρεςε η εκπαύδευςη και ποτϋ δεν την εύδα ωσ πϊρεργο ό ωσ ςυμπλόρωμα.(…) Εύναι 

κϊτι που νομύζω ότι μου ταιριϊζει. Δεν περνϊω ϊςχημα όταν κϊνω μϊθημα. Η εκπαύδευςη ϋχει 

και δύο μειονεκτόματα. Το πρώτο εύναι το commitment, πρϋπει να εύςαι εκεύ δηλαδό, και το 

δεύτερο εύναι μια φυςικό κούραςη που πολλϋσ φορϋσ ςυμβαύνει να εύναι μεγαλύτερη από αυτό 



72 
 

του γραφεύου, αλλϊ εύναι αρκετού ϊνθρωποι που νομύζω ότι τουσ ταιριϊζει. Και νομύζω ταιριϊζει 

και ςε εμϋνα.»). 

Η Ερωτώμενη 10 αντύθετα, υποςτόριξε πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων δεν θα πρϋπει να 

θεωρεύται διακριτόσ επαγγελματικόσ/επιςτημονικόσ κλϊδοσ, καθώσ αυτό θα «περιόριζε 

αρκετϊ το χώρο». («Εύναι ϋνα εργαλεύο που μπορεύ να προςαρτηθεύ  ςε οποιαδόποτε 

ειδικότητα») 

Ο Ερωτώμενοσ 11 εξϋφραςε κϊποιεσ επιφυλϊξεισ, λϋγοντασ πωσ «ςτην επιμόρφωςη υπϊρχει 

μεγϊλη μεταβλητότητα των αντικεύμενων», επομϋνωσ θα μπορούςε να αποτελϋςει διακριτό 

κλϊδο αλλϊ μόνο «όταν υπϊρχει εκπαύδευςη ενηλύκων ςε ςταθερϋσ δομϋσ μακροχρόνιασ 

εκπαύδευςησ όπωσ εύναι η Σχολό Δημόςιασ Διούκηςησ, που επύ μακρό χρόνω αναπτύςςονται 

κϊποια αντικεύμενα». 

Αντύςτοιχη υπόρξε και η τοποθϋτηςη τησ Ερωτώμενησ 12 που ςημεύωςε πωσ «όταν μιλϊμε 

για ςταθερϋσ δομϋσ μακροχρόνιασ εκπαύδευςησ όπωσ εύναι π.χ. η Σχολό Δημόςιασ Διούκηςησ ςτο 

ΕΚΔΔΑ ό η Σχολό Δικαςτών τότε νομύζω ότι ναι πρϋπει να υπϊρχουν εκπαιδευτϋσ μόνιμοι κατ 

΄αναλογύα με τα ΑΕΙ. Όμωσ όταν μιλϊμε για μια επιμόρφωςη ενηλύκων ςε ϋνα Ινςτιτούτο 

Επιμόρφωςησ όπωσ εύναι το ΙΝΕΠ θεωρώ ότι αυτό που παύζει πολύ μεγϊλο ρόλο εύναι η εμπειρύα 

ςτο αντικεύμενο και η ειδύκευςη ςτα θϋματα τησ ςυγκεκριμϋνησ επιμόρφωςησ».  

 

(ii) Η επαγγελματικό εμπειρύα και η ακαδημαώκό γνώςη ωσ προώποθϋςεισ για την 

αποτελεςματικό ϊςκηςη του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

τισ ερωτόςεισ περύ των αναγκαύων και ικανών προώποθϋςεων προκειμϋνου ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια να ανταποκριθεύ επιτυχώσ ςτο ρόλο του/τησ, ο Ερωτώμενοσ 1 ςτϊθηκε 

ςτη ςημαςύα τησ επαγγελματικόσ ιδιότητασ που φϋρει ϋνασ/μύα εκπαιδευτόσ/τρια ωσ 

τεκμηρύου επϊρκειασ («Πρϋπει να ϋχεισ ϋνα θεςμό πύςω ςου. Δηλαδό πρϋπει να μπαύνεισ μϋςα 

και να λεσ [πωσ] εύμαι ςτο υπουργεύο τϊδε.  Έχω ϋνα θεςμό πύςω μου… και βλϋπω ότι ςε βλϋπουν 

διαφορετικϊ. Δηλαδό,  βλϋπω ότι αν μπεισ ωσ γνώςτησ αλλϊ χωρύσ θεςμό πύςω, τα μϊτια τουσ 

ϋχουν διαφορετικϋσ εκφρϊςεισ.»). Εντούτοισ, ςημεύωςε πωσ απαιτούνται επύςησ και ϊλλεσ 

δεξιότητεσ («που εύτε εύναι επύκτητεσ, ό καλλιεργούνται ό και τα δυο μαζύ») όπωσ «η πειθώ, η 

διαπραγμϊτευςη, η αποτελεςματικό ομϊδα». Αναφορικϊ με την ακαδημαώκό γνώςη και τισ 

ςπουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, ςημεύωςε πωσ βοηθϊνε αλλϊ δεν εύναι από μόνεσ τουσ ικανϋσ 

για την επιτϋλεςη του ρόλου. 
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Πϋραν τησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ που χαρακτόριςε ωσ πλϋον ςημαντικό, ο Ερωτώμενοσ 2 

ανϋφερε ςτο ύδιο ερώτημα την αγϊπη για το αντικεύμενο ςυνδϋοντϊσ την με την ηθικό 

ικανοπούηςη που λαμβϊνει κανεύσ από τη διδαςκαλύα («εύχε προκύψει μια –δυο φορϋσ, 

ερχόμουν με πολύ μεγϊλη χαρϊ να κϊνω το μϊθημα χωρύσ αποζημύωςη»). Επύςησ, υπϋδειξε ωσ 

ςημαντικό την κατϊρτιςη ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων, αναφϋροντασ πωσ και ο ύδιοσ 

βοηθόθηκε πολύ από την παρακολούθηςη ςχετικών εκπαιδεύςεων. 

Αναφορικϊ με τισ προώποθϋςεισ για να ανταποκριθεύ κϊποιοσ/α επιτυχώσ ςτο ρόλο του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, ο Ερωτώμενοσ 3 ανϋφερε πωσ απαιτεύται ϋνασ ςυνδυαςμόσ 

επαγγελματικόσ εμπειρύασ και εμπειρύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων («Εύναι και τα 

δυο εξύςου ςημαντικϊ ςτοιχεύα, δεν μπορεύσ εξ΄ ολοκλόρου  μόνο με την επαγγελματικό 

ειδύκευςη χωρύσ εμπειρύα να ςταθεύσ ςτο χώρο αυτό.»). Ψσ αρκετϊ ςημαντικό υπϋδειξε και την 

ακαδημαώκό γνώςη του αντικειμϋνου, αν και διευκρύνιςε πωσ «μόνο με αυτόν την προώπόθεςη 

δεν μπορεύσ να ανταποκριθεύσ επιτυχώσ ςτο ρόλο ςου». 

Η Ερωτώμενη 4 υποςτόριξε πωσ η επαγγελματικό εμπειρύα ςε ϋνα αντικεύμενο εύναι 

προώπόθεςη για να ανταποκριθεύ κϊποιοσ/α ςτο ρόλο του εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, αλλϊ 

δεν φτϊνει από μόνη τησ, καθώσ «χρειϊζεται και επικοινωνιακό ικανότητα» («Χρειϊζεται να 

γνωρύζει και κϊποιεσ τεχνικϋσ διαχεύριςησ κρύςεων όπωσ π.χ. μια αντύδραςη ςτο ακροατόριο… το 

να χϊςεισ το κοινό ςου κϊποια ςτιγμό την ώρα που διδϊςκεισ… να μπορεύσ να το μαζϋψεισ και να 

το επαναφϋρεισ… μια κακόβουλη ερώτηςη... Πρϋπει να ϋχεισ και ϋνα οπλοςτϊςιο επικοινωνιακών 

τεχνικών που θα ςου επιτρϋψει να ϋχεισ το καλύτερο δυνατό αποτϋλεςμα.»). Αλλϊ και η 

ακαδημαώκό γνώςη/ςπουδϋσ αποτελούν ςύμφωνα με την Ερωτώμενη «ςταθερό βϊςη ςτην 

οπούα πρϋπει να πατόςεισ», αλλϊ δεν επαρκούν καθώσ «αυτό που ϋρχεςαι να διδϊξεισ πρϋπει 

να το ϋχεισ δουλϋψει και να ϋχεισ προςωπικϊ βιώματα από αυτό το οπούο διδϊςκεισ για να ϋχεισ 

και μύα προςτιθϋμενη αξύα. Αλλιώσ δεν χρειϊζεται ο ϊλλοσ να ϋρθει. Διαβϊζει, ανούγει την 

βιβλιογραφύα, κϊνει ϋρευνα. Από εςϋνα ϋρχεται να ακούςει την καλό πρακτικό, ϋρχεται να 

ακούςει το αποτϋλεςμα τησ εφαρμογόσ αυτού το οπούο ξϋρεισ και ξϋρει, ϋρχεται να ακούςει το 

κϊτι παραπϊνω». 

Αναφορικϊ με την επαγγελματικό εμπειρύα, ο Ερωτώμενοσ 5 υποςτόριξε πωσ εύναι 

απαραύτητη καθώσ «ϋνασ εκπαιδευτόσ μπορεύ μεν να ϋχει κϊνει ςπουδϋσ ςτην οικονομύα ό ςτην 

Λογιςτικό δεν μπορεύ όμωσ να εύναι αποτελεςματικόσ από κϊποιον που ϋχει εξειδύκευςη ςτο 

τομϋα που να καλεύται να αξιοποιηθεύ ωσ εκπαιδευτόσ». Κατϊ την ϊποψό του «η ακαδημαώκό 

γνώςη αποτελεύ τη βϊςη», αλλϊ θα πρϋπει να ςυνοδεύεται με επαγγελματικό εμπειρύα, ενώ 
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προςϋθεςε πωσ ςημαντικό παρϊμετροσ εύναι η καλλιϋργεια μύασ δοτικόσ ςχϋςησ μεταξύ 

εκπαιδευτό/τριασ και επιμορφωνόμενων («Το μεγαλύτερο προςόν εύναι η θϋληςη να 

μεταφϋρεισ την εμπειρύα ςου και αυτό το αντιλαμβϊνεται ο ενόλικασ και το λαμβϊνει αν ςτην 

εκπαιδευτικό διαδικαςύα δύνεισ τον καλύτερο εαυτό ςου και φροντύζεισ να αναπτυχθεύ η καλό 

ςχϋςη μεταξύ εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων.»). 

Ο Ερωτώμενοσ 6 δόλωςε πωσ «η επαγγελματικό ειδύκευςη από μόνη τησ δεν αποτελεύ ικανό 

προώπόθεςη αν δεν ςυνοδεύεται από τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ και το αντύςτοιχο ταλϋντο γιατύ 

χρειϊζεται το ταλϋντο όπωσ ςε κϊθε πεδύο». Αντύςτοιχα υποςτόριξε πωσ και η ακαδημαώκό 

γνώςη εύναι απαραύτητη («αν κϊποιοσ ϋχει τη γνώςη και την δυνατότητα των εκπαιδευτικών 

πρακτικών τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων αν δεν ϋχει το ακαδημαώκό υπόβαθρο κϊποια ςτιγμό θα 

γύνει αντιληπτόσ από ανθρώπουσ που ϋτςι και αλλιώσ εύναι εξειδικευμϋνοι»). 

τισ ερωτόςεισ περύ των αναγκαύων και ικανών προώποθϋςεων προκειμϋνου ο/η 

εκπαιδευτόσ/τρια να ανταποκριθεύ επιτυχώσ ςτο ρόλο του/τησ, η Ερωτώμενη 7 απϊντηςε 

πωσ αμφότερεσ εύναι ςημαντικϋσ, «αλλϊ όχι ικανϋσ η καθεμιϊ ξεχωριςτϊ». 

Ο Ερωτώμενοσ 8 δόλωςε πωσ η επαγγελματικό εμπειρύα εύναι απαραύτητη ςε ϋναν/μύα 

εκπαιδευτό/τρια ενηύκων, αλλϊ απαιτεύται επύςησ ςυνεχόσ επικαιροπούηςη των γνώςεων και 

ικανότητα να αποδεικνύει κανεύσ την αξύα του πϋραν από τα τυπικϊ προςόντα. 

(«[Παλαιότερα] κϊποιοσ που εύχε τελειώςει τη νομικό θεωρεύτο ο καλύτεροσ δικηγόροσ. Δεν 

ιςχύει αυτό το πρϊγμα πλϋον. Κϊθε μϋρα πρϋπει να αποδεικνύεισ αυτό που λεσ ότι εύςαι. Οι 

ϊνθρωποι, οι επιμορφούμενοι, αυτού που αντιμετωπύζεισ καθημερινϊ, ςε κρύνουν με πιο αυςτηρϊ 

κριτόρια. (…) Δεν θα παρακολουθόςουν τον ϊνθρωπο που φαύνεται από τη δεύτερη, τρύτη 

κουβϋντα τουσ ότι εύναι εκτόσ πραγματικότητασ.»). 

Για τον Ερωτώμενο 9 η επαγγελματικό εμπειρύα δεν εύναι ικανό ςυνθόκη για να 

ανταποκριθεύ κϊποιοσ/α ςτο ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, επιςημαύνοντασ τη ςημαςύα και 

ϊλλων παραμϋτρων όπωσ η αγϊπη για το αντικεύμενο και η προςωπικότητα («Η εμπειρύα ϋχει 

δεύξει ότι ϋμπειροι επαγγελματύεσ με μεγϊλη εμπειρύα ςτον χώρο τησ παραγωγόσ δεν τα ϋχουν 

καταφϋρει πολλϋσ φορϋσ. (...)Εύναι πιθανό να μην τουσ αρϋςει. Εύναι πιθανό να ο βλϋπουν ςαν 

ϋνα δυςϊρεςτο ςυμπλόρωμα ατη δουλειϊ τησ παραγωγόσ ό απλϊ εύναι και θϋματα χαρακτόρα. 

Πολλϋσ φορϋσ εύναι και οι ύδιοι βαρετού ωσ ϊνθρωποι, ϊρα εύναι βαρετού και ςτην εκπαύδευςη.»). 

Η Ερωτώμενη 10 υποςτόριξε πωσ η επαγγελματικό ειδύκευςη εύναι απαραύτητη («Πρϋπει να 

γνωρύζει καλϊ (το αντικεύμενο που εξειδικεύεται) και να εύναι και ςύγχρονοσ πϊνω ςτο 
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αντικεύμενό του»), ενώ ωσ προσ την ακαδημαώκό γνώςη «εύναι αναγκαύα, αλλϊ όχι 

αποκλειςτικό προώπόθεςη» καθώσ «δεν αρκεύ μόνο αυτό για να εύναι κϊποιοσ πετυχημϋνοσ 

εκπαιδευτόσ ενηλύκων». 

Ο Ερωτώμενοσ 11 δόλωςε πωσ απαιτεύται «ιςορροπύα ανϊμεςα ςε επαγγελματικό εξειδύκευςη 

και ακαδημαώκό γνώςη», καθώσ η μεν πρώτη «αυξϊνει την αποτελεςματικότητα ςτην επύλυςη 

προβλημϊτων και ςτην  παρουςύαςη καλών πρακτικών», η δε δεύτερη «εξαςφαλύζει την παροχό 

θεωρητικών γνώςεων ςτουσ καταρτιζόμενουσ για την διαχεύριςη του διδακτικού αντικειμϋνου 

τουσ».   

Η Ερωτώμενη 12 υποςτόριξε πωσ τόςο η επαγγελματικό εμπειρύα όςο και η ακαδημαώκό 

γνώςη εύναι ςημαντικϋσ, αλλϊ ςημεύωςε πωσ «θα όταν πολύ χρόςιμο ςτουσ εκπαιδευτϋσ 

ενηλύκων να ϋχουν και μια γνώςη ςε αντικεύμενα που ςχετύζονται με την εκπαύδευςη 

εκπαιδευτών». 

 

(iii) Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και η ιερϊρχηςη των παραγόντων για την 

αποτελεςματικό ϊςκηςό του 

το ερώτημα αναφορικϊ με το ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, ο Ερωτώμενοσ 1 υποςτόριξε 

ότι πρωταρχικό μϋλημα εύναι να λειτουργεύ ωσ φορϋασ ςυςςωρευμϋνησ εμπειρύασ («να 

μεταφϋρει την εμπειρύα και την πραγματικότητα τησ διούκηςησ»), ενώ αναφορικϊ με το προφύλ 

ενόσ αποτελεςματικού εκπαιδευτό ενηλύκων, υπϋδειξε ωσ βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ «τη γνώςη 

του αντικειμϋνου, την επιςτημονικό [επϊρκεια], την εμπειρύα και τη μεταδοτικότητα, την αγϊπη 

για το αντικεύμενο, κϊποιεσ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ». ε αντιςτοιχύα με τισ λοιπϋσ του 

απαντόςεισ, όταν κλόθηκε να ιεραρχόςει τουσ υποδεικνυόμενουσ παρϊγοντεσ που επιδρούν 

ςτην αποτελεςματικότητα ενόσ/μύασ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, κατϋταξε ςτην πρώτη θϋςη 

την εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο, με τισ ςπουδϋσ και τισ επιμορφώςεισ ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων να ακολουθούν. 

 

Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 1 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 
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Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

4 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

3 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

5 

 

το ερώτημα αναφορικϊ με το ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, ο Ερωτώμενοσ 2 ανϋφερε 

πωσ θα πρϋπει να εςτιϊζει ςτην «ενημϋρωςη» του ακροατηρύου του επύ του ςυγκεκριμϋνου 

αντικειμϋνου, μη ληςμονώντασ ότι απευθύνεται ςε ενόλικουσ που εύναι ϋμπειροι και ϊρα 

χρειϊζονται «διαφορετικό χειριςμό» («περιςςότερο [θα πρϋπει] να τουσ δώςει να καταλϊβουν 

ότι αυτό που θα τουσ πει, όςο υπηρεςιακό και να εύναι, θα εύναι χρόςιμο και για την περαιτϋρω 

πορεύα τουσ ακόμα και την προςωπικό.»). Αναφορικϊ με το προφύλ ενόσ αποτελεςματικού 

εκπαιδευτό ενηλύκων, υπϋδειξε ωσ προώποθϋςεισ το κατϊλληλο επαγγελματικό υπόβαθρο και 

τα ακαδημαώκϊ προςόντα, ενώ όταν κλόθηκε να ιεραρχόςει τουσ υποδεικνυόμενουσ 

παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτην αποτελεςματικότητα ενόσ/μύασ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, 

κατϋταξε ςτην πρώτη θϋςη τισ ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο με το αιτιολογικό ότι «δεν 

υποκαθύςτανται ούτε από την εμπειρύα ούτε από τισ γενικότερεσ παραςτϊςεισ» και «δύνουν το 

υπόβαθρο πϊνω ςτο οπούο ςτόνεται μετϊ όλη η υπόλοιπη γνώςη» («Για να μιλόςω για 

παρϊδειγμα για τη νομιμότητα, για τον δημοςιοώπαλληλικό κώδικα για το πειθαρχικό, για την 

καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ πρϋπει να ϋχει καταςταλϊξει μϋςα μου τι εύναι Νόμοσ, τι εύναι 

Σύνταγμα, πηγϋσ δικαύου κτλ. ώςτε μετϊ να αποτυπωθούνε.»), ςτη δεύτερη θϋςη την εργαςιακό 

εμπειρύα και μετϊ το «μεθοδολογικό κομμϊτι», ότοι τισ επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό 

αντικεύμενο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων και την εκπαιδευτικό μϋθοδο. 
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Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 2 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

5 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

3 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

4 

 

Ο Ερωτώμενοσ 3 απϊντηςε πωσ βαςικόσ ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων εύναι «ο 

ρόλοσ του καθοδηγητό και του εμψυχωτό», ςυμπληρώνοντασ πωσ «ωσ εμψυχωτόσ δεύχνεισ την 

πορεύα που πρϋπει να ακολουθόςει ϋνασ εκπαιδευόμενοσ και να τον ενθαρρύνεισ προσ την 

κατεύθυνςη αυτό, ώςτε να μπορϋςει να ςυμμετϊςχει ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα». Όταν 

κλόθηκε να ιεραρχόςει τουσ υποδεικνυόμενουσ παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτην 

αποτελεςματικότητα ενόσ/μύασ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, κατϋταξε ςτην πρώτη θϋςη τισ 

ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο («το Α και το Ω εύναι το επιςτημονικό υπόβαθρο»), ςτη 

δεύτερη την εργαςιακό εμπειρύα και ακολούθωσ την εκπαιδευτικό μϋθοδο/εκπαιδευτικϋσ 

τεχνικϋσ («πρϋπει να ϋχεισ ςπουδϋσ πϊνω ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων 

για να ξϋρεισ π.χ. τι τεχνικϋσ να εφαρμόςεισ»). 

 

Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 3 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 
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Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

4 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

5 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

3 

 

Η Ερωτώμενη 4 υποςτόριξε πωσ ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ εύναι «να απαντόςει ςε 

ερωτόματα που ϋχουμε μαζϋψει κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ μασ, να [μασ βοηθόςει να] 

βρούμε απαντόςεισ ςε θϋματα που μασ απαςχολούν και να μϊθουμε πρϊγματα που δεν ξϋρουμε, 

νϋα πρϊγματα που ϋχουνε ςυμβεύ εύτε ςε επύπεδο θεςμικό, εύτε ςε επύπεδο τεχνολογύασ». Κατϊ 

την ϊποψό τησ, οι επιμορφωνόμενοι  «Πολλϋσ φορϋσ ϋχουνε την απϊντηςη μόνοι τουσ. Ξϋρουνε 

τι θα κϊνουνε αλλϊ θϋλουν [από τον/την εκπαιδευτό/τρια] μύα επιβεβαύωςη και μύα 

εμψύχωςη.» («Έρχονται ςτο γραφεύο μου με ςυγκεκριμϋνα θϋματα και ενώ ξεκινϊμε να 

ςυζητϊμε για ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα […] βλϋπω ότι ςτην πορεύα τησ ςυζότηςησ εύναι πολύ 

μεγαλύτερη η ανϊγκη τουσ πϋρα από το γνωςτικό που θα τουσ πεισ, να νιώςουν μύα αςφϊλεια 

ότι αυτό που κϊνουν εύναι το ςωςτό, ότι κινούνται ςτη ςωςτό κατεύθυνςη.»). Η Ερωτώμενη 

υποςτόριξε ότι για να ανταποκριθεύ ϋνασ/μύα εκπαιδευτόσ/τρια αποτελεςματικϊ ςτο ρόλο 

του/τησ, θα πρϋπει να εύναι «ϋνασ ϊνθρωποσ με επαρκό ακαδημαώκό κατϊρτιςη, 

επαγγελματικό εμπειρύα ςτα θϋματα, με ςυγκρότηςη χαρακτόρα και προςωπικότητασ, με 

επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ και με αγϊπη γι’ αυτό που θϋλει να κϊνει ωσ εκπαιδευτόσ». 

Αναφορικϊ με την κατϊταξη των παραγόντων που τησ υποδεύχθηκαν, τοποθϋτηςε ςτην 

πρώτη θϋςη την εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο, ςτη δεύτερη θϋςη την 

εκπαιδευτικό μϋθοδο και τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ και ςτην τρύτη θϋςη από κοινού τισ 

ςπουδϋσ και τισ επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο.  
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Ιερϊρχηςη τησ Ερωτώμενησ 4 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

3 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

3 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

4 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

2 

 

Αναφορικϊ με το ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, ο Ερωτώμενοσ 5 υποςτόριξε πωσ «θα 

πρϋπει να πρωτύςτωσ να ϋχει το ρόλο του καθοδηγητό αλλϊ και παρϊλληλα του εμψυχωτό με 

την ϋννοια ότι η διαδικαςύα που καλεύται να επιτελϋςει ο επιμορφούμενοσ υπϊλληλοσ θα πρϋπει 

να  εντϊςςεται ςε μια διαδικαςύα ςυνεχούσ ανϊπτυξησ ώςτε να επιτελϋςει με επιτυχύα τουσ 

ςτόχουσ τησ υπηρεςύασ του». ε ςυνϋπεια με τισ προηγούμενεσ απαντόςεισ του, τοποθϋτηςε 

ςτην πρώτη θϋςη τησ κατϊταξησ την εργαςιακό εμπειρύα, ςτη δεύτερη θϋςη τισ ςπουδϋσ ςτο 

γνωςτικό αντικεύμενο και ςτην τρύτη, τισ επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων («Η επαγγελματικό ειδύκευςη εύναι βαςικό 

χαρακτηριςτικό. Πρϋπει να ϋχει ενδιαφϋρον για τη γνώςη  που καλεύται να μεταφϋρει, να ϋχει 

βαθιϊ γνώςη του αντικειμϋνου όχι επιφανειακό και διϊθεςη να δώςει τον καλύτερο του 

εαυτό.»). 

 

Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 5 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 2 
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πραγματεύεται 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

5 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

3 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

4 

 

Ο Ερωτώμενοσ 6 υποςτόριξε πωσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτό εύναι πολλαπλόσ: «Εύναι και 

εμψυχωτόσ και εκπαιδευτόσ και μεταβιβαςτόσ γνώςεων, πρακτικών, εμπειρύασ, τϊςεων, 

τρόπων, ςυμπεριφορϊσ μϋχρι και ενϋργειασ». την κατϊταξη των παραγόντων βϊςει 

ςημαντικότητασ, προϋταξε τισ ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο και την εργαςιακό εμπειρύα. 

 

Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 6 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

4 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

5 
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Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

3 

 

Η Ερωτώμενη 7 δόλωςε πωσ «ο κύριοσ ρόλοσ του εκπαιδευτό εύναι να εμπνεύςει» («Ο 

εκπαιδευόμενοσ ϋχει μπει όδη ςτην διαδικαςύα τησ αυτοβελτύωςησ αλλιώσ δεν θα ερχόταν, εύναι 

επιλογό του. Αν μπορεύσ να επιβεβαιώςεισ ότι καλώσ ϋκανε και όρθε και να φύγει από το δικό 

ςου το πρόγραμμα με την αύςθηςη ότι όταν όντωσ επιτυχημϋνη επιλογό γιατύ ϋφυγε λύγο ό πολύ 

καλύτεροσ ςτο τϋλοσ»). Αναφορικϊ με την κατϊταξη των παραγόντων, υπϋδειξε ωσ πλϋον 

ςημαντικϋσ τισ ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που πραγματεύεται ο/η εκπαιδευτόσ/τρια 

και την εργαςιακό εμπειρύα. ημεύωςε όμωσ πωσ μεγϊλη ςημαςύα ϋχει η καλλιϋργεια τησ 

εμπιςτοςύνησ και η ικανότητα να μετατρϋπει ο/η εκπαιδευτόσ/τρια τη μϊθηςη ςε 

απολαυςτικό εμπειρύα πϋραν και πϊνω από την τυχόν χρόςη εκπαιδευτικών τεχνικών 

(«Ενδεχομϋνωσ να πηγαύνω κόντρα με τη μεθοδολογύα τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Έχω δει 

ανθρώπουσ να κρατούν το ενδιαφϋρον αμεύωτο με ειςόγηςη για 6 ώρεσ γιατύ εύναι απολαυςτικού 

ομιλητϋσ και ϊλλουσ να εναλλϊςςουν 7 τεχνικϋσ και να βαριϋςαι ςε όλεσ το ύδιο.»). 

 

Ιερϊρχηςη τησ Ερωτώμενησ 7 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

3 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 3 



82 
 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

 

Ο Ερωτώμενοσ 8 υποςτόριξε πωσ ο βαςικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτό εύναι να αναδειχθεύ ςε 

εμψυχωτό και καθοδηγητό τησ ομϊδασ («Ο βαςικόσ ςκοπόσ εύναι να ϋρθει ςε επαφό με την 

αύθουςα, με τουσ εκπαιδευόμενουσ και να γύνει ϋνα με αυτούσ. (…) Από τη ςτιγμό που θα 

αποκτόςει ψυχικό επαφό, γύνει ϋνα με την ομϊδα δηλαδό, και η ύδια η τϊξη τον κϊνει ηγϋτη, τότε 

θα ακολουθόςει το ςκοπό και τον ςτόχο του ο εκπαιδευτόσ»). την κατϊταξη των παραγόντων 

βϊςει ςημαντικότητασ, προϋταξε τισ ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο και την 

επαγγελματικό εμπειρύα, τοποθετώντασ την εκπαιδευτικό μϋθοδο/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ 

ςτην τρύτη θϋςη. 

 

Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 8 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

4 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

5 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

3 

 

Ο Ερωτώμενοσ 9 δόλωςε πωσ ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ –ειδικϊ ςτο θεματικό του 

αντικεύμενο (πληροφορικό)- εύναι να λειτουργόςει ωσ διευκολυντόσ/τρια, αλλϊ χωρύσ να 

προδύδει το ςκοπό τόσ εκϊςτοτε επιμόρφωςησ («Βϋβαια αν [οι επιμορφωνόμενοι] βρύςκονται 

ςτην αύθουςα για ψυχαγωγύα δεν ςημαύνει ότι θα περϊςουμε και εμεύσ την ώρα μασ με 
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ψυχαγωγύα»). Για να επιτελϋςει το ρόλο αυτό θα πρϋπει να διαθϋτει επικοινωνιακό χϊριςμα, 

μετριοπϊθεια («γιατύ πολλϋσ φορϋσ ςτο ακροατόριο υπϊρχουν ϊνθρωποι που εύναι ιεραρχικϊ 

ανώτεροι από εμϊσ, (…) και από τη ςκοπιϊ τησ γνώςησ πολλϋσ φορϋσ ϋχουν βρεθεύ ςυνϊδελφοι 

που εύναι και αξιότεροι από εμϊσ...») και εισ βϊθοσ γνώςη του αντικειμϋνου («διότι η εικόνα 

ςυναδϋλφων ειςηγητών που χαζεύουν τελευταύα ςτιγμό το powerpoint ό μπερδεύουν τα λόγια 

τουσ δεν εύναι πολύ ευχϊριςτη»). Αναφορικϊ με την κατϊταξη των παραγόντων, υπϋδειξε ωσ 

πλϋον ςημαντικότην εκπαιδευτικό μϋθοδο και τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, με την εμπειρύα ςτο 

γνωςτικό αντικεύμενο και τισ επιμορφώςεισ ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων να 

ακολουθούν. Η τοποθϋτηςη των ςπουδών ςτην τελευταύα θϋςη, αιτιολογόθηκε ωσ εξόσ: «η 

εμπειρύα ϋχει δεύξει ότι πολλϋσ φορϋσ και ϋνασ εμπειροτϋχνησ ςυνϊδελφοσ μπορεύ να τα 

καταφϋρει». 

 

Ιερϊρχηςη του Ερωτώμενου 9 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

5 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

4 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

3 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

1 

 

Η Ερωτώμενη 10 δόλωςε πωσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτό «εύναι εξαιρετικϊ πολύπλοκοσ», καθώσ 

«θα πρϋπει να μπορεύ να μεταφϋρει τη γνώςη, να αντιλαμβϊνεται ποιεσ εύναι οι ανϊγκεσ του 

ςυνόλου των εκπαιδευομϋνων και να ανταποκρύνεται ς’αυτϋσ. Επύςησ πρϋπει να μπορεύ να 
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διαβλϋπει (αφού ϋχει κϊνει μια ςυνϋντευξη με τουσ εκπαιδευόμενουσ) το ατομικό πρόβλημα του 

καθενόσ. Θα πρϋπει να μπορεύ να αξιολογεύ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να οργανώνει την 

ημϋρα τησ εκπαύδευςησ. Να μπορεύ να εμπνϋει τον εκπαιδευόμενο και να του προτεύνει λύςεισ, να 

τον αναγκϊζει να εύναι ενεργόσ. Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει θεςμικϊ να εύναι ικανόσ ώςτε να λύνει 

προβλόματα, τριβϋσ και να αποτελεύ τον εξιςςοροπιςτό μϋςα ςτο τμόμα. Εύναι ο «πυλώνασ» 

πϊνω ςτον οπούο το πρόγραμμα (θα πρϋπει ςτηρύζεται) για να μπορεύ να εύναι επιτυχημϋνο.». 

Αναφορικϊ με την κατϊταξη των παραγόντων, προϋταξε την ακαδημαώκό επϊρκεια και την 

προώπηρεςύα, τοποθετώντασ ςτην τρύτη θϋςη την εκπαιδευτικό μϋθοδο/εκπαιδευτικϋσ 

τεχνικϋσ. 

 

Ιερϊρχηςη τησ Ερωτώμενησ 10 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

1 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

2 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

4 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

5 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

3 

 

Ο Ερωτώμενοσ 11 υποςτόριξε πωσ ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ εύναι «η ανϊπτυξη 

γνώςεων και δεξιοτότων από τουσ καταρτιζόμενουσ, η παροχό κινότρων για προςωπικό 

βελτύωςη των εκπαιδευομϋνων, η ενημϋρωςη και πληροφόρηςη για νϋα αντικεύμενα και η 

παρουςύαςη καλών τακτικών». Μϊλιςτα, αναφϋρθηκε και ςτην κοινωνικό διϊςταςη του ρόλου 

του («Ο εκπαιδευτόσ εκτόσ από την τυπικό παρουςύαςη που κϊνει, ϋχει ϋναν κοινωνικό ρόλο για 
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να βοηθόςει τουσ ανθρώπουσ να καλυτερεύςουν τόςο την απόδοςη τουσ ςτην εργαςύα τουσ όςο 

και γενικϊ τα προςωπικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ.»). Αναφορικϊ με την κατϊταξη των 

παραγόντων, αρνόθηκε να προβεύ ςε ιερϊρχηςη καθώσ θεώρηςε πωσ ϊπαντεσ εύναι εξύςου 

ςημαντικού. 

Η Ερωτώμενη 12 δόλωςε πωσ ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ εύναι «να αναπτύςςει 

δεξιότητεσ και γνώςεισ, να παρϋχει κύνητρα για την προςωπικό βελτύωςη των εκπαιδευομϋνων, 

να ϋχει μια διαρκό ενημϋρωςη και πληροφόρηςη για τα νϋα αντικεύμενα και να το μεταδύδει 

αυτό ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και βϋβαια να μπορεύ να μεταδώςει καλϋσ πρακτικϋσ και βϋλτιςτεσ 

μεθοδολογύεσ ςτο αντικεύμενο». Αναφορικϊ με την κατϊταξη των παραγόντων, τοποθϋτηςε 

από κοινού ςτην πρώτη θϋςη τισ ςπουδϋσ, την εργαςιακό εμπειρύα, τισ επιμορφώςεισ ςτο 

γνωςτικό αντικεύμενο που πραγματεύεται ο/η εκπαιδευτόσ/τρια και τισ επιμορφώςεισ, τα 

ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο γνωςτικό πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. υμπλόρωςε όμωσ 

πωσ πϋραν αυτών «θα πρϋπει να υπϊρχει μια ικανότητα ςτη επικοινωνύα και ςτην ςύνθεςη 

απόψεων δεδομϋνου ότι μπορεύ οι εκπαιδευόμενοι να ϋχουν μια βαςικό γνώςη  αντικειμϋνου 

αλλϊ προϋρχονται από διαφορετικϋσ δομϋσ, με  διαφορετικϊ ςυςτόματα οπότε θα πρϋπει να 

υπϊρχει μια ςύνθεςη απόψεων με το κοινό που ςε ακούει. Θα πρϋπει να μπορεύ να γύνει 

διαχεύριςη ςυγκρούςεων γιατύ μπορεύ ς΄ ϋναν κύκλο να υπϊρχουν ελεγκτϋσ και ελεγχόμενοι από 

διϊφορουσ τομεύσ και ϊρα να πρϋπει να ςυνθϋςεισ τισ απόψεισ όλων και τϋλοσ πρϋπει να υπϊρχει 

μεταδοτικότητα». 

 

Εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ 

(iv) Αντιλόψεισ περύ χρηςιμότητασ εκπαιδευτικών τεχνικών και γνωςιακϊ κενϊ ωσ 

προσ αυτϋσ 

Αναφορικϊ με τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, ςτην ελεύθερη ςυνειρμικό ερώτηςη, ο Ερωτώμενοσ 

1 υπϋδειξε ωσ πλϋον κατϊλληλεσ την ειςόγηςη, τισ ερωτοαπαντόςεισ, τισ αςκόςεισ και τη 

μελϋτη περύπτωςησ. Ειδικϊ ςτο τελευταύο, ςημεύωςε πωσ «όταν τουσ λεσ [πωσ] ϋχω μια 

πραγματικό περύπτωςη, […] αυτό τουσ ενθουςιϊζει. Τα πραγματικϊ δεδομϋνα, δηλαδό η 

πρόςβαςη ςε ϋγγραφο, ςε προςωπικϊ δεδομϋνα, [η αναφορϊ ςτα όςα] ζητϊει ο ειςαγγελϋασ, ο 

κοινοβουλευτικόσ ϋλεγχοσ, η προςφυγό ςτον ςυνόγορο του πολύτη (…), αυτό τουσ αρϋςει πϊρα 

πολύ». Όταν κλόθηκε να ιεραρχόςει τισ επιμορφωτικϋσ τεχνικϋσ βϊςει καταλληλότητασ, 

υπϋδειξε ωσ πρώτη τισ Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, ακολούθωσ τη μελϋτη περύπτωςησ και ςτην 
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τρύτη θϋςη την εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ. Διευκρύνιςε πϊντωσ πωσ εξαρτϊται 

και από το αντικεύμενο («οι ομϊδεσ εργαςύασ προςφϋρονται για τη ςτοχοθεςύα ό τον 

ςτρατηγικό ςχεδιαςμό, το παιχνύδι ρόλων δεν πϊει ςε θϋματα [που ϊπτονται του υπαλληλικού] 

κώδικα»). Αναφορικϊ με τισ τεχνικϋσ ςτισ οπούεσ θα εύχε νόημα να υπϊρξει περαιτϋρω 

ενύςχυςη/επιμόρφωςό του, πρότεινε τισ ομϊδεσ εργαςύασ, ςημειώνοντασ πωσ λόγω 

αντικειμϋνου «το παιχνύδι ρόλων, η προςομούωςη και η επύδειξη δεν μου χρηςιμεύουν». 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 1 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) Φ 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 3 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 2 

Παιχνύδι ρόλων Φ 

Προςομούωςη Φ 

υζότηςη 4 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 1 

Επύδειξη Φ 

 

Ο Ερωτώμενοσ 2 υποςτόριξε πωσ ςτο αντικεύμενό του οι πλϋον χρόςιμεσ τεχνικϋσ εύναι 

εκεύνεσ που παροτρύνουν το κοινό να ςυμμετϋχει «εύτε με ερωτόςεισ και την αναζότηςη 

απαντόςεων, εύτε με τη μαιευτικό μϋθοδο ώςτε να ακουςτούν περιςςότερεσ απόψεισ» και 

ςτϊθηκε ιδιαιτϋρωσ ςτην μελϋτη περύπτωςη («Πϊρα πολύ ςημαντικό, το οπούο γύνεται ςυνόθωσ 

την τελευταύα ημϋρα του ςεμιναρύου ςε πειθαρχικϊ θϋματα. ςε ϋλεγχο πωσ γύνεται η διαδικαςύα 

ςε ελεγκτικούσ μηχανιςμούσ και ςε θϋματα καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ. Επύςησ, αυτό μπορεύ 

να ςυνδυαςτεύ και με τισ εργαςύεσ ςε ομϊδεσ ώςτε πεύτε μου για παρϊδειγμα πωσ γύνεται ό 

δουλϋψτε ςε μια ομϊδα για το πωσ θα αντιμετωπύςετε το ςυγκεκριμϋνο θϋμα,  ώςτε να 
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ακουςτούν περιςςότερεσ απόψεισ»). Ανϋφερε επύςησ τη χιονοςτιβϊδα και την εργαςύα ςε 

ομϊδεσ, ςημειώνοντασ όμωσ πωσ ςτο δικό του αντικεύμενο δεν προςφϋρονται ιδιαιτϋρωσ («θα 

τισ πρότεινα κυρύωσ ςε θϋματα βελτύωςησ δεξιοτότων, ςυνεργατικότητασ, ομαδικόσ 

ςυνεργαςύασ»). Αναφορικϊ με τισ τεχνικϋσ ςτισ οπούεσ θα εύχε νόημα να υπϊρξει περαιτϋρω 

ενύςχυςη/επιμόρφωςό του, ανϋφερε την προςομούωςη και το παιχνύδι ρόλων. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 2 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 2 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 4 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 3 

Παιχνύδι ρόλων 5 

Προςομούωςη 6 

υζότηςη 7 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 1 

Επύδειξη 8 

 

Ο Ερωτώμενοσ 3 ανϊφερε πωσ «καλό θα όταν, αν μπορεύ ο εκπαιδευτόσ, να αποφεύγεται  η 

ειςόγηςη ό αν δεν μπορεύ να αποφευχθεύ να εμπλουτιςτεύ με εναλλαγό ϊλλων τεχνικών, όπωσ 

κατϊ προτεραιότητα εύναι ο καταιγιςμόσ ιδεών, η μελϋτη περιπτώςεωσ, το παιχνύδι ρόλων, οι 

εργαςύεσ ςε ομϊδεσ και να χρηςιμοποιόςει ερωτόςεισ-απαντόςεισ ανϊλογα κϊθε φορϊ με το 

θϋμα που ϋχει να διαχειριςτεύ. Επύςησ θα μπορούςε να κϊνει προςομούωςη ό επύδειξη». ε 

ςχετικό ςυνϋπεια με την ελεύθερα ςυνειρμικό του απϊντηςη, τοποθϋτηςε ψηλϊ ςτην 

κατϊταξη την εργαςύα ςε ομϊδεσ, τον καταιγιςμό ιδεών, την μελϋτη περύπτωςησ και το 

παιχνύδι ρόλων, ενώ ανϋφερε πωσ θα τον ενδιϋφερε να εκπαιδευτεύ περαιτϋρω ςε ακριβώσ 

αυτϋσ τισ τεχνικϋσ που πρόκρινε ωσ πιο ςημαντικϋσ.  
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Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 3 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 2 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 1 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 3 

Παιχνύδι ρόλων 4 

Προςομούωςη 8 

υζότηςη 5 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 6 

Επύδειξη 7 

 

Η Ερωτώμενη 4 παραδϋχτηκε γνωςιακό τησ ϋλλειμμα αναφορικϊ με τισ εκπαιδευτικϋσ 

τεχνικϋσ («Εγώ δεν ϋχω καθόλου γνώςη και αυτό θεωρώ πωσ εύναι μεγϊλο ϋλλειμμα, δεν ϋχω 

γνώςη εκπαιδευτικών τεχνικών, ούτε ϋχω παρακολουθόςει κϊποιο ςεμινϊριο. Θεωρώ ότι ωσ 

προσ αυτό εύμαι ςτο μηδϋν.»), αλλϊ μιλώντασ από την εμπειρύα τησ διαπύςτωςε πωσ «αποδύδει 

πϊρα πολύ το διαδραςτικό, το να φτιϊχνουμε δηλαδό ϋνα παρϊδειγμα ό μύα μελϋτη για την 

οπούα ϋχει όδη γύνει προεργαςύα» και η δημιουργύα ομϊδων («Για παρϊδειγμα για να φτιϊξεισ 

τουσ όρουσ μύασ διακηρύξησ: τουσ δύνεισ μύα διακόρυξη που ϋχει μϋςα 10 προβλόματα και αρχύζει 

και ςου λϋει κϊθε ομϊδα τύ εντόπιςε. Αρχύζει ϋτςι μύα ςυζότηςη που τουσ βοηθϊει να 

καταλϊβουν τι θα πρϋπει να εντοπύζουν και τι να προςϋχουν όταν φτιϊχνουν μια διακόρυξη»). 

την κατϊταξη των εκπαιδευτικών τεχνικών που τησ υποδεύχθηκαν, η Ερωτώμενη 

τοποθϋτηςε ςτην πρώτη θϋςη τη μελϋτη περύπτωςησ και την επύλυςη προβλόματοσ 

ςυνδυαςτικϊ, ενώ ςημεύωςε πωσ δεν ϋχει καθόλου εμπειρύα ςτο παιχνύδι ρόλων παρϊ το 

γεγονόσ πωσ το θεωρεύ ςημαντικό και θα το τοποθετούςε ςτην τρύτη θϋςη. Επύςησ, ανϋφερε 

πωσ θεωρεύ ότι η ύδια χρειϊζεται επιμόρφωςη ςε όλεσ τισ τεχνικϋσ («Εγώ πραγματικϊ θεωρώ 

ότι εύμαι πολύ αδαόσ ςε αυτό το κομμϊτι. Εύναι ςημαντικϋσ οι τεχνικϋσ και επομϋνωσ εγώ 
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προςωπικϊ θεωρώ ότι χρειϊζομαι ςε όλεσ επιμόρφωςη.») με κϊποια προτύμηςη ςτην εργαςύα 

ςε ομϊδεσ, την επύλυςη προβλόματοσ και το παιχνύδι ρόλων. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενησ 4 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 6 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 1 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 1 

Παιχνύδι ρόλων 3 

Προςομούωςη Φ 

υζότηςη 5 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 4 

Επύδειξη 7 

 

Ο Ερωτώμενοσ 5 υποςτόριξε πωσ ανεξαρτότωσ των τεχνικών, το πλϋον ςημαντικό εύναι «την 

ειςόγηςη να την ολοκληρώνουν οι ύδιοι οι εκπαιδευόμενοι, μϋςα από την εμπειρύα και τισ 

γνώςεισ τουσ και να ςυνθϋτουν ϋνα αποτϋλεςμα που θα ςυγκλύνει με την ειςόγηςη». Ο ύδιοσ 

δόλωςε πωσ χρηςιμοποιεύ κυρύωσ τισ ερωτόςεισ/απαντόςεισ και την εργαςύα ςε ομϊδεσ, ενώ 

επϋδειξε ενδιαφϋρον ςτο να επιμορφωθεύ ςτην επύδειξη και τη μελϋτη περύπτωςησ, την οπούα 

δόλωςε πωσ δεν χρηςιμοποιεύ. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 5 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 4 
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Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 3 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 6 

Παιχνύδι ρόλων 8 

Προςομούωςη 7 

υζότηςη 1 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 2 

Επύδειξη 5 

 

Ο Ερωτώμενοσ 6 προϋταξε ωσ πλϋον ςημαντικό τεχνικό την προςομούωςη, ακολουθούμενη 

από την εργαςύα ςε ομϊδεσ και τη ςυζότηςη με ερωτόςεισ και απαντόςεισ. Απϋκλειςε τη 

μελϋτη περύπτωςησ αναφϋροντασ πωσ εύναι μύα «κακό τεχνικό, καθώσ αποτελεύ προπαγϊνδα: οι 

καλϋσ πρακτικϋσ απλώσ μασ δύνουν κϊποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ ιδϋεσ, οι κακϋσ πρακτικϋσ μασ  κϊνουν 

πιο ςοφούσ». Αναφορικϊ με τη δικό του ενύςχυςη/επιμόρφωςη, δόλωςε πωσ «πιθανώσ θα 

χρειϊζομαι κϊπου, αλλϊ δεν ϋχω κϊτι ςυγκεκριμϋνο να αναφϋρω». 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 6 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 5 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 2 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 6 

Παιχνύδι ρόλων 7 

Προςομούωςη 1 
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υζότηςη 3 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 3 

Επύδειξη 8 

 

Η Ερωτώμενη 7 ανϋφερε πωσ ςτο δικό τησ θεματικό αντικεύμενο (Δύκαιο και Πολιτικϋσ) 

«αναγκαςτικϊ το κομμϊτι τησ ειςόγηςησ εύναι ενιςχυμϋνο», εντούτοισ βοηθϊει πολύ η ςυζότηςη 

(«γιατύ ϋτςι βγϊζουν προβλόματα που αντιμετωπύζουν ςτην δουλειϊ ςε ςχϋςη με την ειςόγηςη 

οπότε πϊμε και τα λύνουμε εκεύνη την ώρα με βϊςη τα θεωρητικϊ που εύπαμε»), οι ομαδικϋσ 

αςκόςεισ και οι μελϋτεσ περύπτωςησ («ιδιαύτερα αν αφορούν πρακτικϋσ από το εξωτερικό, 

αρϋςουν πολύ»). Κατϊ τη γνώμη τησ, λιγότερο κατϊλληλο εύναι το παιχνύδι ρόλων («δεν αρϋςει 

γιατύ ϋχουν ςυςτολό») και οι ερωτόςεισ/απαντόςεισ («θϋλει προςοχό γιατύ δεν θϋλουν να 

εκτεθούν , ό να τραβόξουν βλϋμματα, πρϋπει να βρεισ τουσ πιο ζωηρούσ. Οι δημόςιοι υπϊλληλοι 

εργϊζονται ςε ϋνα χώρο που ϋχει αυςτηρό πλαύςιο, τουσ δημιουργούνται κϊποιεσ ςυςτολϋσ πιο 

ϋντονεσ από ϊλλουσ, δε χαλαρώνουν εύκολα και ϋχουν δύκιο.»). Η Ερωτώμενη δόλωςε πωσ θα 

επιθυμούςε να ενιςχυθεύ η ύδια ςτην οργϊνωςη «εργαςτηριακόσ επιμόρφωςησ». 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενησ 7 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 3 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 2 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 1 

Παιχνύδι ρόλων 7 

Προςομούωςη 5 

υζότηςη 1 
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Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 2 

Επύδειξη 8 

 

Ο Ερωτώμενοσ 8 επιςόμανε πωσ ςτο δικό του επιςτημονικό πεδύο (πληροφορικό) «η 

ειςόγηςη εύναι το χειρότερο πρϊγμα που μπορεύσ να εφαρμόςεισ», χωρύσ όμωσ να αποκλεύει την 

αξύα τησ ςε ϊλλα πεδύα. Για εκεύνον, οι πλϋον αποτελεςματικϋσ επιμορφωτικϋσ τεχνικϋσ εύναι 

«η επύδειξη, η πρακτικό εξϊςκηςη, η ομαδοπούηςη, η λειτουργύα ςε ομϊδεσ». Όταν του 

υποδεύχθηκε ο κατϊλογοσ με τισ επιμορφωτικϋσ τεχνικϋσ τοποθϋτηςε ςτην πρώτη θϋςη τον 

καταιγιςμό ιδεών, ενώ ειδικϊ για την επύδειξη εύπε ότι εύναι χρόςιμη ςε όλεσ τισ φϊςεισ ςτο 

δικό του αντικεύμενο και δεν την τοποθϋτηςε ιεραρχικϊ ςε κϊποια ςειρϊ. Αναφορικϊ με την 

επιμόρφωςη επ’αυτών, δόλωςε πωσ γενικϊ θα όταν χρόςιμη η ενύςχυςη των γνώςεων περύ 

τησ εργαςύασ ςε ομϊδεσ καθώσ εύναι πολύ χρόςιμη για να κρατηθεύ το ενδιαφϋρον ςε μύα τϊξη 

ενηλύκων. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 8 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 1 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 2 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 7 

Παιχνύδι ρόλων 4 

Προςομούωςη 3 

υζότηςη 5 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 6 

Επύδειξη Φ 



93 
 

 

Ο Ερωτώμενοσ 9 υποςτόριξε πωσ ςτο αντικεύμενό του (πληροφορικό), η ειςόγηςη ϋχει 

περιοριςμϋνη χρηςιμότητα και επομϋνωσ αξιοποιούνται κυρύωσ ϊλλεσ επιμορφωτικϋσ τεχνικϋσ 

όπωσ η προςομούωςη, οι εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ και οι αςκόςεισ εμπϋδωςησ («μικρϊ 

τεςτϊκια, που μπαύνουν ςτη διϊρκεια του μαθόματοσ και χρηςιμοποιούνται πϊρα πολύ [ςε 

μαθόματα πληροφορικόσ]. Και η Microsoft και η Cisco, τα χρηςιμοποιούν. Εύναι αυτό που λϋμε τύ 

ϋμαθα ςε κϊθε ενότητα.»). την κατϊταξη βϊςει των υποδεικνυόμενων τεχνικών, ο 

Ερωτώμενοσ τοποθϋτηςε ςτην πρώτη θϋςη τισ Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, ςτη δεύτερη τη 

ςυζότηςη και ςτην τρύτη από κοινού τη μελϋτη περύπτωςησ και την προςομούωςη. Αναφορικϊ 

με τη δικό του ανϊγκη ενύςχυςησ, υπϋδειξε το παιχνύδι ρόλων και τον καταιγιςμόσ ιδεών, 

ςημειώνοντασ πωσ παρϊ το ότι δεν τα χρηςιμοποιεύ ο ύδιοσ ςυχνϊ, τα θεωρεύ πολύ χρόςιμα. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 9 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 6 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 5 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 3 

Παιχνύδι ρόλων Φ 

Προςομούωςη 3 

υζότηςη 2 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 1 

Επύδειξη 4 

 

Αντύςτοιχα με τον προηγούμενο, ηΕρωτώμενη 10δόλωςε επύςησ ότι λόγω αντικειμϋνου 

(πληροφορικό), κϊποιεσ από τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ εύναι ακατϊλληλεσ. Εντούτοισ, δόλωςε 

πωσ η ύδια χρηςιμοποιεύ το brainstorming (ςυνόθωσ ςτην αρχό του μαθόματοσ), την επύδειξη, 
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τη ςυζότηςη, τισ ερωτόςεισ/απαντόςεισ, τη μελϋτη περύπτωςησ, ενώ δημιουργεύ μικρϋσ 

ομϊδεσ προκειμϋνου να λύςουν αςκόςεισ. την κατϊταξη των εκπαιδευτικών τεχνικών, 

δόλωςε πωσ δύςκολα μπορεύ να τισ ιεραρχόςει, εξού και επϋλεξε απλώσ κϊποιεσ κατϊ 

προτεραιότητα. Αναφορικϊ με τη δικό τησ ενύςχυςη/επιμόρφωςη, δόλωςε πωσ θα 

επιθυμούςε να ενιςχυθεύ ςτο παιχνύδι ρόλων και τη διαχεύριςη ομϊδων. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενησ 8 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 2 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 1 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 2 

Παιχνύδι ρόλων Φ 

Προςομούωςη Φ 

υζότηςη 2 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 1 

Επύδειξη 1 

 

Ο Ερωτώμενοσ 11 δόλωςε πωσ χρηςιμοποιεύ τισ τεχνικϋσ ανϊ περύπτωςη, προτϊςςοντασ 

όμωσ τη μελϋτη περύπτωςησ ςε ςυνδυαςμό με τον καταιγιςμό ιδεών («για παρϊδειγμα, 

παύρνουμε ϋνα τεχνικό υλικό, δεύχνουμε ϋνα τεχνικό φϊκελο και γύνεται διϊλογοσ αν εύναι πλόρησ 

ο τεχνικόσ φϊκελοσ, πωσ αξιολογούμε τα πιςτοποιητικϊ και λϋει ο καθϋνασ τη γνώμη του,  

ςκϋπτονται μαζύ με τον ειςηγητό και  καλλιεργεύται η κριτικό τουσ ςκϋψη»). Αναφορικϊ με το 

παιχνύδι ρόλων, ςημεύωςε πωσ χρηςιμοποιεύται ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ («όταν διδϊςκουμε τισ 

τεχνικϋσ επιθεωρόςεωσ, το ISO 19011»). Κατϊ τη γνώμη του, θα εύχε νόημα να ενιςχυθεύ ο ύδιοσ 

περιςςότερο ςτο παιχνύδι ρόλων και να εςτιϊςει ςτισ ψυχολογικϋσ διαςτϊςεισ τησ 

επιμόρφωςησ. 
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Ιερϊρχηςη Ερωτώμενου 11 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 1 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 3 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 1 

Παιχνύδι ρόλων 1 

Προςομούωςη 4 

υζότηςη 1 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 1 

Επύδειξη 4 

 

Η Ερωτώμενη 12 δόλωςε πωσ χρηςιμοποιεύ περιςςότερο τη μελϋτη περύπτωςησ, που εύναι η 

πλϋον κατϊλληλη για το αντικεύμενό τησ που εύναι αρκετϊ τεχνικό και εξειδικευμϋνο, αλλϊ και 

ϊλλεσ τεχνικϋσ όπωσ o καταιγιςμόσ ιδεών, οι ερωταπαντόςεισ, οι ομϊδεσ εργαςύασ και η 

ςυζότηςη, ενώ ςημειώνει πωσ για την ύδια η μεγαλύτερη μαθηςιακό ανϊγκη εντοπύζεται ςτο 

παιχνύδι ρόλων και ςτισ ψυχολογικϋσ του παραμϋτρουσ. 

 

Ιερϊρχηςη Ερωτώμενησ 12 

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 1 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 1 

Μελϋτη περύπτωςησ (case study) 1 
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Παιχνύδι ρόλων 3 

Προςομούωςη 3 

υζότηςη 1 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 1 

Επύδειξη 3 

 

(v) Αντιλόψεισ περύ τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ 

Αναφορικϊ με τη χρόςη τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ με αξιοπούηςη Σεχνολογιών 

Πληροφορικόσ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ), ο Ερωτώμενοσ 1 δόλωςε επιφυλακτικόσ, 

αναφερόμενοσ κυρύωσ ςτην εμπειρύα του από ϊλλεσ χώρεσ («ϋχω προςϋξει ότι και ςτην 

Ευρώπη  παρόλο ότι θα μπορούςε να γύνει [μϋςω] teleconferences, προτιμούν τη δια ζώςησ 

[επιμόρφωςη]») και αποδύδοντασ την απροθυμύα μετϊβαςησ ςε τϋτοια μοντϋλα ςε 

ψυχολογικούσ λόγουσ («νιώθουνε ότι ϋχουν μεγαλύτερη προςοχό και ότι και μόνο ότι εύςαι 

δύπλα τουσ αποκτϊει περιςςότερη αξύα γι αυτούσ…(…) γενικϊ επιθυμούν διαπροςωπικό ςχϋςη»),  

και ςτην αντύςταςη ςτην αλλαγό. Επιςόμανε επύςησ πωσ και από τη διϊςταςη του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ υπϊρχουν κϊποια «τεχνικϊ προβλόματα» («Εύςαι μπροςτϊ ςτον υπολογιςτό 

δεν μπορεύσ να εποπτεύεισ, όλουσ, τα ερωτόματα δεν μπορεύσ να τα ιεραρχόςεισ, ταξινομόςεισ, 

να τα προτεραιοποιόςεισ όπωσ θα ϋπρεπε…»). Ο ύδιοσ δόλωςε πωσ δεν διαθϋτει ςχετικό 

εμπειρύα και πωσ για να ανταπεξϋλθει ςτην εξ αποςτϊςεωσ επιμόρφωςη θα χρειαζόταν 

εκπαύδευςη. 

Ο Ερωτώμενοσ 2 υποςτόριξε πωσ η εξ αποςτϊςεωσ επιμόρφωςη θα πρϋπει να λειτουργεύ ςε 

ςυνδυαςμό με τη δια ζώςησ (blended), καθώσ «δεν μπορεύ να την υποκαταςτόςει». Ανϋφερε 

μϊλιςτα πωσ ο ύδιοσ διαθϋτει εμπειρύα ςτην εξ αποςτϊςεωσ επιμόρφωςη και το αποτϋλεςμα 

όταν θετικό διότι αφενόσ το πρόγραμμα όταν καλϊ δομημϋνο και αφετϋρου το αντικεύμενο 

αφορούςε μεταξύ ϊλλων την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και επομϋνωσ προςφερόταν.   

Ο Ερωτώμενοσ 3 αντύθετα όταν αρνητικόσ, υποςτηρύζοντασ ότι ςτο δικό του θεματικό πεδύο 

η χρόςη τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ δεν εύναι τόςο αποτελεςματικό («Θεωρώ 

αποτελεςματικό μια εκπαύδευςη με τον δϊςκαλο «πϊνω από το κεφϊλι ςου»). Μϊλιςτα και 
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παρϊ το γεγονόσ ότι διαθϋτει εμπειρύα ϋχοντασ εκπαιδευτεύ ςτην εξ αποςτϊςεωσ επιμόρφωςη, 

δόλωςε αβϋβαιοσ ςτο κατϊ πόςο θα μπορούςε να ανταποκριθεύ ο ύδιοσ. 

Ιδιαιτϋρωσ αρνητικό εμφανύςτηκε και η Ερωτώμενη 4, ειδικϊ για το αντικεύμενο που 

διδϊςκει («εγώ βαςύζεται ςτην διϊδραςη μεταξύ εκπαιδευομϋνων και εκπαιδευτών. Και αυτό 

εύναι μύα διϊδραςη που δομεύται πϊνω ςε αυτό τη δυνατότητα ϊμεςησ επικοινωνύασ που ϋχεισ 

όταν βρύςκεςαι ςτην τϊξη με τουσ ςυναδϋλφουσ. (…) Θεωρώ ότι χϊνονται πϊρα πολλϊ με αυτόν 

τον τρόπο. Καταρχϊσ εύναι πιο κουμπωμϋνοσ ο εκπαιδευόμενοσ όταν γύνεται η ςυζότηςη μϋςω 

Skype. Υπϊρχει αυτό το ϋλλειμμα γνωριμύασ, επικοινωνύασ και αντιλόψεισ το οπούο ςου 

μεγαλώνει την απόςταςη και δεν θα θϋςεισ ϋνα ερώτημα με την ύδια ευκολύα που θα το θϋςεισ 

όταν θα μπορούςεσ να δεισ τον ϊλλον δια ζώςησ.»). Η ύδια πϊντωσ και ενώ κϊνει ευρεύα χρόςη 

εξ αποςτϊςεωσ μϋςων ςυνεργαςύασ, δηλώνει πωσ δεν ξϋρει εϊν θα μπορούςε να ανταποκριθεύ 

ωσ εκπαιδεύτρια ςε αυτό τη μορφό επιμόρφωςησ. 

Ο Ερωτώμενοσ 5 χρηςιμοπούηςε ωσ παρϊδειγμα μύα ημερύδα με επύκαιρο θϋμα, η οπούα 

μαγνητοςκοπόθηκε και αναρτόθηκε ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του φορϋα. Παρϊ το γεγονόσ 

πωσ πολλού υπϊλληλοι που τουσ αφορούςε το αντικεύμενο ϋςπευςαν να παρακολουθόςουν το 

video και το ενδιαφϋρον όταν κατϊ την εκτύμηςό του, ιδιαιτϋρωσ αυξημϋνο διότι ςυνδεόταν με 

την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ, η ανϊγκη δεν καλύφθηκε και πολλού υπϊλληλοι ϋςπευςαν 

να παρακολουθόςουν διημερύδεσ που οργανώθηκαν την αμϋςωσ επόμενη περύοδο με την 

ελπύδα να λϊβουν απαντόςεισ ςε απορύεσ και ερωτόματϊ τουσ. Ο ύδιοσ πϊντωσ επιςημαύνει 

πωσ και λόγω ϋλλειψησ εμπειρύασ, θα χρειαζόταν επιμόρφωςη για να υποςτηρύξει την εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη. 

Κϊθετα αρνητικόσ εμφανύςτηκε και ο Ερωτώμενοσ 6, αποδύδοντασ τη θϋςη του ςτα 

χαρακτηριςτικϊ του θεματικού του πεδύου («Επειδό κϊνω κοινωνικό πολιτικό, κοινωνικό 

φροντύδα, παύζω πολύ με παιχνύδια προςομούωςησ όπου αυτό δεν μπορεύ να γύνει με το internet  

εκτόσ αν μιλϊμε για τριςδιϊςτατεσ πραγματικότητεσ ςε εικονικούσ χώρουσ να παύζουμε 

παιχνύδια ρόλων. Στουσ τομεύσ τουσ δικούσ μου η επαφό χρειϊζεται να εύναι αμεςότερη, δεν εύναι 

τόςο τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ, η προςωπικό επαφό παύζει πολύ μεγϊλο ρόλο, εξετϊζουν την 

ιδιοςυγκραςύα ςου, την κουλτούρα ςου, τα χαρακτηριςτικϊ ςου ωσ καθηγητό και ςε θϋλουν 

κοντϊ ςτο χώρο τουσ.»). Ο ύδιοσ θεωρεύ πωσ θα μπορούςε μεν να υποςτηρύξει την εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, αλλϊ δεν θα όταν ιδιαιτϋρωσ επιθυμητό επιλογό του. 

Αντύθετα, η Ερωτώμενη 7 δόλωςε θετικό ςτην εξ αποςτϊςεωσ επιμόρφωςη, ςημειώνοντασ 

όμωσ ότι εξαρτϊται από το θϋμα και τη διϊρκεια του επιμορφωτικού προγρϊμματοσ. Μϊλιςτα, 
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ςημεύωςε πωσ η ύδια διαθϋτει αρκετό ςχετικό εμπειρύα, η οπούα τησ δύνει μεγαλύτερη 

βεβαιότητα περύ τησ αξύασ τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ («εύναι μια πολύ ωραύα διαδικαςύα 

και για τον εκπαιδευτό πολύ ενδιαφϋρουςα»). 

Ο Ερωτώμενοσ 8 εμφανύςτηκε εξαιρετικϊ επιφυλακτικόσ για την καταλληλότητα τησ εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ςτο αντικεύμενό του, εκτιμώντασ ότι η προςωπικό επαφό εύναι 

απαραύτητη για την καλύτερη και αμεςότερη ανταπόκριςη ςτισ ανϊγκεσ των 

επιμορφωνόμενων («δύςκολα [θα μπορούςε να διδαχθεύ π.χ. μύα] γλώςςα προγραμματιςμού. 

Γιατύ ναι μεν τουσ λεσ να βϊλουν για παρϊδειγμα μύα μεταβλητό, αλλϊ αν δεν εύςαι από πϊνω 

τουσ εκεύνη τη ςτιγμό να δουν πώσ γύνεται, δεν μπορούν να καταλϊβουν.»). Από τη δικό του 

εμπειρύα, η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη λειτουργεύ υπό προώποθϋςεισ και ςύγουρα θα πρϋπει 

να ςυνδυϊζεται με δια ζώςησ ειςηγόςεισ. 

Τποςτηρικτόσ τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, o Ερωτώμενοσ 9 δόλωςε πωσ ειδικϊ το δικό 

του αντικεύμενο (πληροφορικό) προςφϋρεται για αξιοπούηςη των Σεχνολογιών Πληροφοριών 

και Επικοινωνύασ. Παρϊ το γεγονόσ πωσ δεν διαθϋτει ο ύδιοσ εμπειρύα ωσ επιμορφωτόσ ςε εξ 

αποςτϊςεωσ προγρϊμματα, εμφανύςτηκε πολύ πρόθυμοσ να τα υποςτηρύξει («Θα μπορούςα 

[να ανταποκριθώ] και το περιμϋνω ςε κϊθε περύπτωςη!») 

Από την ϊλλη, η Ερωτώμενη 10εμφανύςτηκε πολύ επιφυλακτικό, υποςτηρύζοντασ πωσ η εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη «θα μπορούςε να εύναι κατϊλληλη υπό την προώπόθεςη να υπϊρχουν 

και ςυναντόςεισ», καθώσ «ο κόςμοσ ϋχει ανϊγκη την παρουςύα του εκπαιδευτό, θϋλει να τον 

βλϋπει». 

Ο Ερωτώμενοσ 11 δόλωςε πωσ η αποτελεςματικότητα εξαρτϊται από «τον τύπο τησ 

διατιθϋμενησ τεχνολογύασ πληροφορικόσ και την προςαρμογό ςτο διδακτικό αντικεύμενο», ενώ ο 

ύδιοσ θεωρεύ πωσ θα μπορούςε εϊν εκπαιδευτεύ κατϊλληλα να την υποςτηρύξει. 

Αντύςτοιχη όταν η θϋςη και τησ Ερωτώμενησ 12, η οπούα υποςτόριξε πωσ υπό προώποθϋςεισ 

εύναι θετικό («Όπωσ για παρϊδειγμα το να μπορώ να ϋχω μια ϊμεςη απόκριςη από το κοινό που 

παρακολουθεύ το ςεμινϊριο, να μπορώ να απαντϊω ϊμεςα ςε ερωτόςεισ, να μπορεύ να γύνεται 

καταιγιςμόσ ιδεών, ζητόματα που εύναι ςημαντικϊ για την εμπϋδωςη του δικού μου 

αντικειμϋνου.») και πωσ θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει η ύδια ωσ εκπαιδεύτρια δεδομϋνου του 

υψηλού βαθμού εξοικεύωςόσ τησ με τισ Σεχνολογύεσ Πληροφοριών και Επικοινωνύασ. 
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Αυτοαξιολόγηςη-βελτύωςη 

(vi) Τρόποι αυτοαξιολόγηςησ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

το ερώτημα εϊν κϊνει αυτοαξιολόγηςη ωσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων και με ποιον τρόπο, ο 

Ερωτώμενοσ 1 απϊντηςε πωσ την κϊνει «ςτο τϋλοσ ςχεδόν κϊθε ειςόγηςησ» («Σκϋφτομαι 

ςυνϋχεια, τι ϋκανα λϊθοσ, τι θα μπορούςα να κϊνω ό μοιρϊζω ςτο τϋλοσ ϊτυπα ερωτηματολόγια 

[ό τουσ ρωτϊω] τι δεν πόγε καλϊ, τι θα θϋλατε να ενιςχύςουμε, τι κ.λπ.»). Μϊλιςτα ανϋφερε πωσ 

θϋτει ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ για το επόμενο μϊθημα και επικαιροποιεύ διαρκώσ το υλικό του 

φροντύζοντασ να λειτουργεύ προληπτικϊ και να προλαβαύνει τυχόν ερωτόςεισ που μπορεύ να 

ανακύψουν. 

Αλλϊ και ο Ερωτώμενοσ 2 δόλωςε πωσ κϊνει αυτοαξιολόγηςη ςτο τϋλοσ κϊθε μαθόματοσ, 

ζητώντασ από τουσ επιμορφωνόμενουσ ακόμα και ανώνυμα, να του πουν ό να του ςτεύλουν 

κϊποιο ςχόλιο που μπορεύ να τον βελτιώςει. Επιπρόςθετα όμωσ ςημεύωςε πωσ μπορεύ να 

ςυμβϊλει ςτην αυτοαξιολόγηςη η παρακολούθηςη ϊλλων επιμορφωτών («Δεν ςασ κρύβω ότι 

η καλύτερη αυτοαξιολόγηςη ϋγινε όταν παρακολούθηςα ςεμινϊριο ϊλλου ςυναδϋλφου και εύδα 

ότι κϊποια πρϊγματα που εγώ θεωρούςα ότι θα εύχαν κϊποιο αποτϋλεςμα τελικϊ μου φϊνηκαν 

ωσ εκπαιδευόμενοσ βαρετϊ και κϊποια ϊλλα τα οπούα δε εύχα δώςει ιδιαύτερη βαρύτητα εύδα ότι 

θα ϋπρεπε να τα τονύςω»). 

Ο Ερωτώμενοσ 3 δόλωςε πωσ η αυτοαξιολόγηςη εύναι απαραύτητη για να μετρόςει ο ύδιοσ το 

βαθμό ανταπόκριςησ ςτισ προςδοκύεσ των επιμορφωνόμενων («Πόςο φϊνηκα χρόςιμοσ ςτην 

ομϊδα ςτην επύλυςη ενόσ προβλόματοσ; [Πόςο αποτελεςματικϋσ όταν οι] τεχνολογύεσ που 

εφϊρμοςα; [Ποια η] ςυναιςθηματικό εμβϋλεια που εύχα ςτην αλληλεπύδραςη με την ομϊδα;»). 

Μϊλιςτα ςημεύωςε πωσ η αυτοαξιολόγηςη γύνεται με βϊςη τη ςτοχοθεςύα («Εννοεύται και ςε 

κϊθε διδαςκαλύα υπϊρχει ςτοχοθεςύα και ςαφόνεια που θα πρϋπει να ϋχω ςαν ςχϋδιο 

μικροδιδαςκαλύασ για να επιτύχω το ςτόχο μου.Χωρύσ ςτοχοθεςύα, ςαφόνεια ςχεδύου και 

παρϊλληλα ςυνϊφεια περιεχομϋνου με τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ δεν θα μπορώ να εύμαι 

αποτελεςματικόσ.») 

Η Ερωτώμενη 4 δόλωςε πωσ βαςικόσ δεύκτησ για την αυτοαξιολόγηςό τησ εύναι ο βαθμόσ 

ςυμμετοχόσ του ακροατηρύου («Δηλαδό εύμαι ςε ϋνα ςεμινϊριο που βλϋπω ότι δεν θϋλουν [να 

απαντόςουν ςε] ερωτόςεισ, δεν ςυμμετϋχουν και εύμαι εγώ και μιλϊω. Αυτό από πολύ νωρύσ με 

προβληματύζει. Εύναι κϊτι που δεν θϋλω να ςυμβαύνει. Όταν από την ϊλλη βλϋπω ϋνα ςεμινϊριο 

ςτο οπούο ϋχουν τεθεύ πϊρα πολλϊ ερωτόματα, ςτο οπούο ούτε διϊλειμμα δεν ϋχω κϊνει γιατύ 
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ϋχουν ϋρθει ςυνϊδελφοι να θϋςουν θϋματα, αντιλαμβϊνομαι και από το feedback που ϋχω από 

τουσ ύδιουσ… οι ύδιοι δηλαδό χωρύσ εγώ να το ζητϊω πολλϋσ φορϋσ μπαύνουνε ςε μύα διαδικαςύα 

να αξιολογόςουμε πρϊγματα εύτε θετικϊ, εύτε ελλεύψεισ... Για παρϊδειγμα να μου πούνε ότι 

τϋθηκαν πολλϊ και ενδιαφϋροντα θϋματα, αλλϊ δεν προλϊβαμε να ςυζητόςουμε κϊποιο ζότημα. 

Αυτό εγώ το αξιολογώ πολύ θετικϊ. Ήταν καλό δηλαδό ότι ςυζητόθηκε μϋχρι εκεύ αλλϊ θϋλανε 

και κϊτι παραπϊνω..»). 

υνοπτικό όταν η απϊντηςη του Ερωτώμενου 5, ο οπούοσ δόλωςε πωσ «η αξιολόγηςη εύναι η 

μεγαλύτερη ικανοπούηςη που μπορεύ να πϊρει ϋνασ εκπαιδευτόσ, [όταν] το καλό αποτϋλεςμα 

αποτυπώνεται ςτα πρόςωπα των εκπαιδευομϋνων». Ο ύδιοσ δόλωςε πωσ αντλεύ ςυμπερϊςματα 

μϋςα από την παρατόρηςη («Παρατηρώ την ψυχολογύα του ενόλικα εκπαιδευομϋνου, πωσ 

βγαύνει από την αύθουςα και πωσ όταν μϋςα ςτην αύθουςα κατϊ την 7ωρη παρουςύαςη.»). 

Ο Ερωτώμενοσ 6 επιςόμανε τη μεγϊλη ςημαςύα τησ αυτοαξιολόγηςησ, ςημειώνοντασ πωσ ο 

ύδιοσ ξεκινϊει με μύα καταγραφό των προςδοκιών και τησ ιδιοςυγκραςύασ των 

εκπαιδευομϋνων ώςτε να προςαρμόςει αντιςτούχωσ το μϊθημα («Όταν αρχύζει ϋνα μεγϊλο 

πρόγραμμα το πρώτο μιςϊωρο κϊνω μια ςυζότηςη να αντιληφθώ την ιδιοςυγκραςύα των 

εκπαιδευομϋνων, τισ προςδοκύεσ τουσ, το επύπεδο τουσ και ανϊλογα με αυτϊ θα προςαρμόςω το 

μϊθημα προκειμϋνου να εύμαι αποδοτικότεροσ δηλαδό αν εύναι ϊνθρωποι με υψηλό 

εκπαιδευτικό επύπεδο αλλϊ όχι πολύ ϋμπειροι ςτο ςυγκεκριμϋνο πεδύο που διδϊςκω τότε θα 

μιλόςω πιο επιςτημονικϊ και πιο αποςταςιοποιημϋνα ςτο αντικεύμενο τησ ειςόγηςησ μου, αν δω 

ότι εύναι πιο πρακτικού π.χ. κοινωνικού λειτουργού, εκεύ θα μιλόςω με παραδεύγματα ώςτε να 

τουσ εντϊξω ςτην λογικό του προγρϊμματοσ και η θεωρύα θα εύναι δευτερεύουςα.»). Η 

αυτοαξιολόγηςη γύνεται εμπειρικϊ με διαπιςτώςεισ περύ του κατϊ πόςο μύα επιμορφωτικό 

τεχνικό επιτυγχϊνει, βϊςει των αντιδρϊςεων και του βαθμού ςυμμετοχόσ των 

επιμορφωνόμενων. 

Για την Ερωτώμενη 7, η αυτοαξιολόγηςη γύνεται ςε ςυνεργαςύα με τουσ επιμορφωνόμενουσ 

οι οπούοι θα πρϋπει να κληθούν να κϊνουν παρατηρόςεισ και να ςυμβϊλουν ςτην 

ανατροφοδότηςη («Κατ΄ αρχϊσ όταν ξεκινϊω τουσ ρωτϊω γιατύ όρθανε ςτο πρόγραμμα και τι 

περιμϋνουν να μϊθουν, οπότε ςτο τϋλοσ ςυζητϊμε αν ςε ςχϋςη με τισ προςδοκύεσ που εύχαν ςτην 

αρχό πωσ αιςθϊνονται τϋλοσ. Στο  πλαύςιο αυτό ρωτϊω απευθεύασ πωσ τουσ φϊνηκε η ειςόγηςη 

και τι παρατηρόςεισ ϋχουν.»). Επύςησ ανϋφερε πωσ ςτην αυτοαξιολόγηςη αξιοποιούνται και τα 

πορύςματα από τη ςυμπλόρωςη των ερωτηματολογύων αξιολόγηςησ από τουσ 

επιμορφωνόμενουσ βϊςει τησ τυπικόσ διαδικαςύασ του ΙΝΕΠ. 
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Επύ του ιδύου θϋματοσ, ο Ερωτώμενοσ 8 απϊντηςε πωσ η αυτοαξιολόγηςη εύναι μύα ςυνεχόσ 

και δυναμικό διαδικαςύα που γύνεται ςε διϊφορεσ φϊςεισ («Κϊθε φορϊ που ϋρχομαι να κϊνω 

μϊθημα, αν ϋχω 7 ώρεσ μϊθημα, αφιερώνω 14 ώρεσ ςτο ςπύτι για να δω πωσ θα εύμαι καλύτεροσ 

από την προηγούμενη φορϊ. Και όταν τελειώνω, αξιολογώ τι δεν μπόρεςα να κϊνω ό τι πόρα 

μϋςα ςτην τϊξη, (...) διότι πϊντα κερδύζω από την τϊξη»). 

Για τον Ερωτώμενο 9, η αυτοαξιολόγηςη γύνεται ςυνϋχεια κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ, 

αλλϊ και ςτο τϋλοσ του ωσ ςυνολικό αποτύμηςη. ημεύωςε πϊντωσ πωσ ςτο δικό του 

αντικεύμενο (πληροφορικό) η αυτοαξιολόγηςη ύςωσ να εύναι πιο απλό καθώσ ϊπτεται του 

κατϊ πόςο «μεταφϋρθηκαν οι τεχνικϋσ δεξιότητεσ ςωςτϊ ό αν παραβλϋφθηκε κϊτι».   

ύμφωνα με την Ερωτώμενη 10, η αυτοαξιολόγηςη εύναι μύα απαραύτητη διαδικαςύα, ςτην 

οπούα βοηθούν τόςο οι παρατηρόςεισ των επιμορφωνόμενων («εύτε αυτϋσ εύναι λεκτικϋσ εύτε 

μη λεκτικϋσ, δηλαδό αφορούν τη ςτϊςη του ςώματοσ ό την αύρα  τησ τϊξησ») όςο και μύα πιο 

τυπικό διαδικαςύα ερωτηματολογύου όπωσ αυτό που διεξϊγεται από το ΙΝΕΠ. Η ύδια πϊντωσ 

ςημεύωςε πωσ μετϊ το πϋρασ κϊθε επιμορφωτικού προγρϊμματοσ ςτο οπούο όταν ειςηγότρια, 

τηρεύ προςωπικό ημερολόγιο με τισ διαπιςτώςεισ τησ. 

Ο Ερωτώμενοσ 11 υπόρξε πιο ςυγκεκριμϋνοσ ςτουσ τρόπουσ αυτοαξιολόγηςησ που δόλωςε 

πωσ χρηςιμοποιεύ, αναφϋροντασ τα τυποποιημϋνα ϋντυπα του ΕΚΕΠΙ, την αξιολόγηςη που 

διενεργεύ το ΙΝΕΠ, τη ςυνεργαςύα/ανταλλαγό απόψεων με τουσ επιςτημονικϊ υπεύθυνουσ 

του ΙΝΕΠ, αλλϊ και προτεύνοντασ το πρότυπο μη τυπικόσ εκπαύδευςησ και ςυνεχιζόμενησ 

κατϊρτιςησ ISO 29990 το οπούο κατϊ τη γνώμη του θα μπορούςε να εφαρμόςει το ΕΚΔΔΑ.  

Η Ερωτώμενη 12 δόλωςε πωσ η αυτοαξιολόγηςη βοηθϊει ςτη διαπύςτωςη περύ τησ 

χρηςιμότητασ ό μη των εφαρμοζόμενων επιμορφωτικών τεχνικών και μπορεύ να γύνει «μϋςω 

τησ αξιολόγηςησ του βαθμού εμπλοκόσ των επιμορφωνόμενων ςτο μϊθημα, του βαθμού 

ενθουςιαςμού τουσ ό τησ ποιότητασ των ερωτόςεών τουσ».  

 

(vii) Προςωπικό ανϊπτυξη μϋςω επιμόρφωςησ 

Αναφορικϊ με την προςωπικό του ανϊπτυξη/επιμόρφωςη, ο Ερωτώμενοσ 1 όταν κλόθηκε να 

επιλϋξει από τα υποδεικνυόμενα αντικεύμενα επιμόρφωςησ, προϋκρινε ωσ πλϋον χρόςιμεσ για 

τον ύδιο τη «Βελτύωςη επικοινωνιακών δεξιοτότων» («ϋκανα όδη ϋνα [ςχετικό ςεμινϊριο] για 

την τϋχνη τησ πειθούσ, μου ϊρεςε πϊρα πολύ και θϋλω να βρω χρόνο για να κϊνω και το 
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coaching») και τη «βελτύωςη ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ», ςημειώνοντασ ότι την 

«επικαιροπούηςη γνώςεων ςε ςχϋςη με το αντικεύμενό του» την κϊνει όδη, παρακολουθώντασ 

νόμουσ, αιτιολογικϋσ εγκυκλύουσ και τη ςχετικό αρθρογραφύα. 

Ο Ερωτώμενοσ 2 δόλωςε ωσ πλϋον επιθυμητό για τον ύδιο την επιμόρφωςό του ςε θϋματα 

ςχετικϊ με το αντικεύμενό του («πϊντοτε εύναι ευπρόςδεκτη μια επικαιροπούηςη των γνώςεων 

ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο») και τη βελτύωςη τησ ςυναιςθηματικόσ του νοημοςύνησ.  Σην ύδια 

απϊντηςη ϋδωςε και ο Ερωτώμενοσ 3. 

Η Ερωτώμενη 4 δόλωςε ότι την «επικαιροπούηςη γνώςεων ςε ςχϋςη με το αντικεύμενό τησ», 

την κϊνει λόγω τησ φύςησ τησ δουλειϊσ τησ (ελεγκτικϊ καθόκοντα) και θα εύχε κϊποιο νόημα 

για εκεύνη μόνο ςτην περύπτωςη που αφορούςε καλϋσ πρακτικϋσ από ϊλλεσ χώρεσ. Επομϋνωσ 

προϋκρινε ωσ πλϋον επιθυμητό την επιμόρφωςη ςτη «χρόςη νϋων τεχνολογικών μϋςων ςτην 

εκπαύδευςη ενηλύκων» (και με δεδομϋνη την απειρύα τησ επύ του θϋματοσ, όπωσ δηλώθηκε ςε 

προηγούμενεσ απαντόςεισ τησ) και ςτη «βελτύωςη επικοινωνιακών δεξιοτότων». 

Ο Ερωτώμενοσ 5 δόλωςε πωσ νιώθει μεγαλύτερη ανϊγκη για επιμόρφωςη ςε θϋματα χρόςησ 

ΣΠΕ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων όπου υςτερεύ ςε γνώςεισ και ςτη «βελτύωςη τησ 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ» που γενικϊ βοηθϊει ςτην καλύτερη επιτϋλεςη του ρόλου του.  

Ο Ερωτώμενοσ 6 επϋλεξε από τα υποδεικνυόμενα αντικεύμενα επιμόρφωςόσ του μόνο τη 

«χρόςη νϋων τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων» εκτιμώντασ ότι εκεύ υπϊρχει 

το μεγαλύτερο γνωςιακό του κενό.  

Η Ερωτώμενη 7 δόλωςε πωσ κανϋνα από τα υποδεικνυόμενα αντικεύμενα δεν θεωρεύ ότι θα 

τησ προςϋφερε ςημαντικό όφελοσ και επιςόμανε πωσ εκεύνο ςτο οπούο νιώθει μεγαλύτερη 

ϋλλειψη και θα επιθυμούςε να επιμορφωθεύ εύναι η «βελτύωςη δεξιοτότων ςτη διαχεύριςη 

ομϊδασ ςε ςυνθόκεσ εργαςτηρύου». 

την ύδια ερώτηςη, ο Ερωτώμενοσ 8 δόλωςε πωσ εύναι απαραύτητη η επιμόρφωςη ςτη χρόςη 

ΣΠΕ («Μην ξεχνϊμε ότι αυτού που ϋρχονται αυτό τη ςτιγμό, οι περιςςότεροι μεγαλώςανε με 

αυτϋσ!»), η επικαιροπούηςη των γνώςεων και οι επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ. Αναφορικϊ με τη 

ςυναιςθηματικό νοημοςύνη, ανϋφερε πωσ κατϊ τη γνώμη του «δεν παύζει τόςο ςοβαρό ρόλο». 

Ο Ερωτώμενοσ 9 λόγω αντικειμϋνου (πληροφορικό) απϋρριψε την επιλογό των ΣΠΕ, 

θεωρώντασ δεδομϋνη την εξοικεύωςό του με αυτϋσ και ςτρϊφηκε ςτισ επικοινωνιακϋσ 

δεξιότητεσ και τη ςυναιςθηματικό νοημοςύνη. υμπλόρωςε πϊντωσ ότι θα εύχε ενδιαφϋρον η 
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εμβϊθυνςη ςτη θεωρύα τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων («με εργαςύεσ, μύα μελϋτη, αναγνώςεισ των 

ϋργων των θεμελιωτών τησ εκπαύδευςησ»). 

Από τα υποδεικνυόμενα αντικεύμενα επιμόρφωςησ, η Ερωτώμενη 10 υπϋδειξε ωσ πλϋον 

χρόςιμα για εκεύνη, τη «βελτύωςη επικοινωνιακών δεξιοτότων» και τη «βελτύωςη τησ 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ».   

Ο Ερωτώμενοσ 11 δόλωςε πωσ η ανϊγκη του για επιμόρφωςη εςτιϊζει κυρύωσ ςτη «χρόςη 

νϋων τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων», καθώσ τα λοιπϊ υποδεικνυόμενα 

αντικεύμενα «με την πϊροδο του χρόνου και την εμπειρύα, ϋχουν εγκαθιδρυθεύ ςε ϋναν 

εκπαιδευτό». Αντύςτοιχη όταν η απϊντηςη και τησ Ερωτώμενησ 12. 

 

Ερωτόςεισ περύ των κινότρων και τησ ςτϊςησ των δημοςύων υπαλλόλων ωσ 

επιμορφωνόμενων και περύ του ρόλου και του ςκοπού του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ 

(viii) Ο δημόςιοσ υπϊλληλοσ ωσ επιμορφωνόμενοσ 

Αναφορικϊ με τα κύνητρα των δημοςύων υπαλλόλων για επιμόρφωςη, ο Ερωτώμενοσ 1 

ανϋφερε πωσ παλαιότερα, ςυμμετεύχαν κυρύωσ για τη μοριοδότηςη, ενώ ςόμερα το βαςικό 

τουσ κύνητρο εύναι να μϊθουν («ανηςυχούν, ϋχουν πολλϋσ ευθύνεσ και θϋλουν να μϊθουν τι 

γύνεται π.χ. με τισ προθεςμύεσ, τι γύνεται με τα πειθαρχικϊ, τι γύνεται με τον υπαλληλικό κώδικα, 

τι γύνεται με την κινητικότητα..»). 

Για τον Ερωτώμενο 2, ο δημόςιοσ υπϊλληλοσ «και ωσ λειτουργόσ και ωσ εκπαιδευόμενοσ, εύναι 

εξαιρετικόσ», καθώσ «γνωρύζει πολύ καλϊ το αντικεύμενο του και ϋχει όρεξη» αλλϊ βϋβαια η 

ςυμμετοχό του ςτην επιμόρφωςη ςυναρτϊται πολλών παραμϋτρων και ιδύωσ τησ 

δυνατότητασ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ να τον κινητοποιόςει («Έχω πραγματοποιόςει 

μϊθημα ςε υποχρεωτικό ειςαγωγικό εκπαύδευςη ςε τραυματιοφορεύσ και εργϊτεσ καθαριότητασ 

που θα πρϋπει να τουσ μιλόςω για προςφυγϋσ και νομιμότητα και όταν εξαιρετικϊ όςυχοι μϋςα 

το μϊθημα, δεύχνοντασ μεγϊλο ενδιαφϋρον. Και αντύςτοιχα ςυναδϋλφουσ με μια μεγϊλη εμπειρύα 

που εύχανε την αύςθηςη ότι κϊποια πρϊγματα τα γνωρύζουν ωςτόςο ενώ ξεκύνηςαν με κϊποια 

ϋπαρςη, μετϊ αποδεύχθηκε η ϊγνοιϊ τουσ»). Από την εμπειρύα του πϊντωσ διαπύςτωςε πωσ 

υπϊρχουν μεγϊλα κενϊ ςε θϋματα ευρύτερησ γνώςησ αναφορικϊ με τη δημόςια διούκηςη 

(«ςχετικϊ με τουσ θεςμούσ τησ Περιφϋρειασ, τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, τησ Νομαρχύασ, των 

Δόμων κ.λπ. υπϊρχει πλόρησ ϊγνοια»). Κατϊ τη γνώμη του, ο κύροσ λόγοσ για τον οπούο 

ςυμμετϋχουν οι δημόςιοι υπϊλληλοι ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του ΙΝΕΠ δεν εύναι τα 
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μόρια («Εύναι και κϊποιοι που ϋρχονται ςτοχευμϋνα για αυτϊ, κυρύωσ εν όψη κρύςεων ςτισ 

υπηρεςύεσ τουσ») αλλϊ η απόκτηςη γνώςεων και η διαφυγό από την εργαςιακό ρουτύνα. 

ύμφωνα με τον Ερωτώμενο 3, η επιμόρφωςη εύναι ςυνειδητό ανϊγκη για τουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ («Οι νϋοι που ειςϋρχονται ςτο Δημόςιο  θεωρούν οτι εύναι αναγκαύα η επιμόρφωςη 

όχι μόνο ωσ πιςτοπούηςη γνώςεων (ωσ μοριοδότηςη ςτο Δημόςιο) αλλϊ ωσ πραγματικό ανϊγκη. 

Και οι υπόλοιποι όμωσ ςυνειδητοποιούν ότι πρϋπει να ϋχουν γνώςεισ. Υπϊρχει λοιπόν διϊθεςη 

για απόκτηςη γνώςεων.»). 

Η Ερωτώμενη 4 επιςόμανε πωσ από την εμπειρύα τησ ϋχει διαπιςτώςει «μεγϊλο ϋλλειμμα 

ενημϋρωςησ και γνώςησ» των δημοςύων υπαλλόλων («τουσ λεύπουν πολλϊ πρϊγματα που εύναι 

βαςικϊ εργαλεύα τησ δουλειϊσ τουσ και όταν τα βρούνε, δεύχνουν πολύ μεγϊλο ενδιαφϋρον ςε 

ςυντριπτικϋσ πλειοψηφύεσ»). Όταν και εφόςον ϋνα επιμορφωτικό πρόγραμμα κεντρύςει το 

ενδιαφϋρον τουσ και τουσ προςφϋρει γνώςεισ αξιοποιόςιμεσ ςτη δουλειϊ τουσ, τότε 

ςυμμετϋχουν ενεργϊ («εύναι ενεργού, ςυμμετοχικού, θϋτουν ερωτόματα, τελειώνει το ςεμινϊριο 

και επανϋρχονται με e-mails»). Σο βαςικό τουσ κύνητρο πϊντωσ, εκτιμϊ πωσ εύναι η επιθυμύα 

για μϊθηςη και δευτερευόντωσ η ςυγκϋντρωςη μορύων. 

ύμφωνα με τον Ερωτώμενο 5, με δεδομϋνο ότι η επιμόρφωςη ςτο ΙΝΕΠ αφορϊ ειδικϊ 

θϋματα, οι δημόςιοι υπϊλληλοι που ςυμμετϋχουν εύναι ςυνειδητοποιημϋνοι και κύνητρό τουσ 

εύναι η απόκτηςη εξειδικευμϋνησ γνώςησ για επύλυςη ςυγκεκριμϋνων προβλημϊτων που τουσ 

απαςχολούν ςτην εργαςιακό τουσ πραγματικότητα («Η επιμόρφωςη που γύνεται ςτον ΙΝΕΠ 

αφορϊ ςτοχευμϋνεσ ειδικότητεσ, οπότε ο υπϊλληλοσ που ϋρχεται ςτη διϊρκεια του 

προγρϊμματοσ περιμϋνει να επιλύςει θϋματα που τον απαςχολούν ό να διαμορφώςει μια ϊποψη 

(…). Έτςι ςυμμετϋχει με όλη του την ψυχό ςε ϋνα πρόγραμμα που ξϋρει ότι θα τον ωφελόςει (…).  

Αυτό αποτυπώνεται και ςε ςυναντόςεισ κατ΄ ιδύαν και ςε τηλϋφωνα. Αποτυπώνεται η 

ικανοπούηςη που λαμβϊνουν οι ςυμμετϋχοντεσ.») 

Ο Ερωτώμενοσ 6 διαπύςτωςε πωσ τα κύνητρα των δημοςύων υπαλλόλων που ςυμμετϋχουν ςε 

επιμορφωτικϊ προγρϊμματα παρουςιϊζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ («Υπϊρχουν κϊποιοι 

που πραγματικϊ ενδιαφϋρονται ςαν πρωτοετεύσ φοιτητϋσ και κϊποιοι που ϋρχονται τυπικϊ για 

να ξεφύγουν από την δουλειϊ τουσ.»), ενώ επιςόμανε ςημαντικό πτώςη του βαθμού 

παρακύνηςόσ τουσ τα τελευταύα χρόνια που κατϊ τη γνώμη του ςυνδϋεται με την κρύςη και 

την απαξύωςη του ρόλου τουσ («Επειδό ϋχω εμπειρύα 800 ώρεσ ςε δημοςύουσ υπαλλόλουσ ϋχω 

αντιμετωπύςει  μια διαφορϊ. Πριν την κρύςη υπόρχε ϊνεςη, θϋληςη για μϊθηςη, για ςυζότηςη, 

μετϊ την κρύςη και όςο περνούςαν τα χρόνια ςαν να εύχαν αφεθεύ οι δημόςιοι υπϊλληλοι  ςαν να 
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χρειαζόταν περιςςότερο να τουσ προςελκύςω το ενδιαφϋρον, ςαν να υπόρξε μια γενικό 

απαξύωςη από τουσ δημόςιουσ υπαλλόλουσ.»). 

Κατϊ τη γνώμη τησ Ερωτώμενησ 7, εκεύνοι που ςυμμετϋχουν ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα του ΙΝΕΠ εύναι εξαιρετικϊ δεκτικού υπερβαύνοντασ τισ τυχόν προςδοκύεσ. 

Εντούτοισ επιςόμανε πωσ το ωσ ϊνω ςυμπϋραςμα δεν πρϋπει να γενικεύεται καθώσ εκεύνοι 

που ςυμμετϋχουν εύναι εκεύνοι που ϋρχονται κατ’επιλογόν τουσ και ϊρα διαθϋτουν κατϊ 

τεκμόριο κύνητρο προσ επιμόρφωςη. («Στην ςυντριπτικό πλειοψηφύα οι δημόςιοι υπϊλληλοι 

εύναι εξαιρετικϊ δεκτικού και πολύ περιςςότερο απ΄ ό,τι περιμϋνεισ. Τα ϊτομα που ϋρχονται ςτο 

ΙΝΕΠ, επειδό ϋρχονται με δικό τουσ επιλογό δεν εύναι ο μϋςοσ όροσ ςτελεχών. Εύναι ϊνθρωποι 

που ϋχουν μπει όδη ςτη διαδικαςύα αυτό, εύναι ιδιαύτεροι ϊνθρωποι, οπότε δε μπορώ να μιλόςω 

για όλουσ τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ.»). 

ύμφωνα με τον Ερωτώμενο 8 ο δημόςιοσ υπϊλληλοσ απϋχει από το αρνητικό ςτερεότυπο 

(«Ο δημόζιορ ςπάλληλορ δεν είναι έηζι όπωρ ακούγεηαι απ’έξω. Σςνήθωρ αςηοί πος ζςνανηώ είναι 

άνθπωποι με ενδιαθέπονηα, καηαπηιζμένοι ζηον ηομέα ηοςρ και με θέληζη να γίνοςν καλύηεποι, να 

βεληιωθούν…»). Παρϊ το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι ϋρχονται ςυνειδητϊ για την απόκτηςη 

γνώςεων, ο Ερωτώμενοσ ςημεύωςε πωσ υπϊρχουν και περιπτώςεισ επιμορφωνόμενων που 

ςυμμετϋχουν ςτα προγρϊμματα αποκλειςτικϊ για την απόκτηςη των μορύων. 

Για τον Ερωτώμενο 9, οι δημόςιοι υπϊλληλοι ωσ επιμορφωνόμενοι εύναι ςυνειδητοποιημϋνοι 

και ςυμμετϋχουν ςτα προγρϊμματα κυρύωσ για να αποκτόςουν δεξιότητεσ «που ϋξω θα 

ϋπαιρναν με χειρότερεσ ςυνθόκεσ από ϊποψη ειςηγητών και με καταβολό χρημϊτων». Βεβαύωσ, 

διευκρύνιςε πωσ ςτο δικό του θεματικό πεδύο, οι περιςςότεροι επιμορφωνόμενοι εύναι 

διαχειριςτϋσ ςυςτημϊτων ό δικτύων, οπότε αποτελούν ϋνα ειδικών χαρακτηριςτικών κοινό με 

πιο ςυγκεκριμϋνη ςτόχευςη ωσ προσ την επιμόρφωςη. 

ύμφωνα με την Ερωτώμενη 10, οι δημόςιοι υπϊλληλοι που ςυμμετϋχουν ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα του ΙΝΕΠ εύναι ςυνειδητοποιημϋνοι και το κύνητρό τουσ εύναι η ανϊγκη 

απόκτηςησ γνώςεων ςε νϋα αντικεύμενα και η υποςτόριξη όχι μόνο ςε γνωςιακό επύπεδο, 

αλλϊ και ςε ςυναιςθηματικό.  

Ο Ερωτώμενοσ 11 δόλωςε πωσ από την εμπειρύα του, οι επιμορφωνόμενοι επιδεικνύουν 

διϊθεςη για μϊθηςη εκτόσ ύςωσ από «ςτελϋχη που πληςιϊζουν ςτη ςύνταξη», τα οπούα 

εμφανύζουν χαμηλότερο ενδιαφϋρον. ημεύωςε πϊντωσ ότι η «προςεκτικό επιλογό των 
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ςυμμετεχόντων από τα ςτελϋχη του ΕΚΔΔΑ» παύζει ςημαντικό ρόλο καθώσ διαμορφώνουν 

τμόματα με ςχετικό ομοιογϋνεια. 

ύμφωνα με την Ερωτώμενη 12 και βϊςει τησ εμπειρύασ τησ ςτο θεματικό αντικεύμενο που 

διδϊςκει, οι δημόςιοι υπϊλληλοι «ϋχουν πολύ μεγϊλη διϊθεςη για γνώςη, δεύχνουν μεγϊλο 

ενδιαφϋρον για να μϊθουν νϋεσ προςεγγύςεισ και νϋεσ τεχνολογύεσ», αν και το ενδιαφϋρον αυτό 

ατονεύ ςτουσ μεγαλύτερουσ ςε ηλικύα που βρύςκονται εγγύτερα ςτη ςυνταξιοδότηςη («Αυτού 

δεν ϋρχονται τόςο για μϊθουν. Τουσ ενδιαφϋρει η ςυςτηματικότητα τησ εργαςύασ τουσ και 

θϋλουν να κϊνουν αποτελεςματικότερη και αποδοτικότερη την διαχεύριςη τησ εργαςύασ τουσ»). 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη ϋδωςε η Ερωτώμενη ςτο ζότημα τησ ευθύνησ, εκτιμώντασ ότι ςτο δικό τησ 

θεματικό πεδύο αποτελεύ ςημαντικό παρϊμετρο που προβληματύζει τουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ και ϊρα τουσ ωθεύ ςτην αναζότηςη επιμόρφωςησ. («Στα δικϊ μασ αντικεύμενα 

τουλϊχιςτον τουσ ενδιαφϋρει πϊρα πολύ να αντιληφθούν και να διαχειριςτούν το μϋγεθοσ τη 

ευθύνησ που προκύπτει από το εκϊςτοτε νομοθετικό πλαύςιο, γιατύ όταν μιλούμε για εκτϋλεςη 

δημόςιων ϋργων, για ποιότητα ςτα δημόςια ϋργα, για προγρϊμματα ποιότητοσ ϋργων ϋχουμε 

ϋνα νομοθετικό πλαύςιο το οπούο ςτουσ τεχνικούσ υπαλλόλουσ που αςχολούνται με αυτϊ ϋχει ϋνα 

πεδύο ευθύνησ ϊλλοτε βαρύ και όλο αυτό τουσ ενδιαφϋρει να το γνωρύζουν.») 

 

(ix) Αντιλόψεισ περύ του ρόλου του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ 

την ερώτηςη περύ τησ βαςικόσ ανϊγκησ ςτην οπούα θα πρϋπει το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ να 

ανταποκρύνεται, ο Ερωτώμενοσ 1 δόλωςε πωσ το πλϋον ςημαντικό εύναι η παροχό γνώςησ, η 

καλλιϋργεια κοινωνικών δεξιοτότων και η μεταλαμπϊδευςη εμπειριών («γιατύ η γνώςη εύναι 

δυο ειδών, φυςικϊ επιςτημονικό γνώςη, αλλϊ και η γνώςη που προκύπτει μϋςα από 

την  εμπειρύα»).  

Για τον Ερωτώμενο 2, το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ επιτελεύ αποτελεςματικϊ το ρόλο του, αλλϊ πϋραν τησ 

επιμόρφωςησ με τη ςτενό ϋννοια «μπορεύ να αποτελϋςει εργαλεύο για μεγϊλεσ αλλαγϋσ ςτο 

Δημόςιο, για διαμόρφωςη πολιτικών, για αλλαγό τρόπου ςκϋψησ των υπαλλόλων». 

ύμφωνα με τον Ερωτώμενο 3, το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ οφεύλει να βοηθϊ ςτην «επικαιροπούηςη των 

γνώςεων [των δημοςύων υπαλλόλων], επιςτημονικών και ϊλλων, ςτη βελτύωςη των 

δεξιοτότων, ςτην ανταλλαγό απόψεων, εμπειριών (…) με ςκοπό τη βελτύωςη τησ 

αποτελεςματικότητασ και τησ αποδοτικότητασ ςτην ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ». Μϊλιςτα, 
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παρϊ το ότι το ϋργο τησ επιμόρφωςησ ανθρώπων «διαφορετικών επιπϋδων και βαθμύδων» 

εύναι δύςκολο, εκτιμϊ ότι το ΕΚΔΔΑ επιτελεύ επιτυχώσ το ρόλο του. 

Η Ερωτώμενη 4 δόλωςε πωσ ςκοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι «να δεύξει και να μϊθει ςτουσ 

δημόςιουσ υπαλλόλουσ τα εργαλεύα που ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ για να κϊνουν τη δουλειϊ τουσ 

καλύτερα». ημεύωςε μϊλιςτα πωσ «το θεςμικό πλαύςιο δύνει τρόπουσ ςτη δημόςια διούκηςη 

να κϊνει τη δουλειϊ τησ πιο αποτελεςματικϊ και πιο παραγωγικϊ, αλλϊ υπϊρχει ϊγνοια» 

καθώσ οι δημόςιοι υπϊλληλοι χρειϊζονται καθοδόγηςη και υποςτόριξη («Δεν μπορεύ ϋνασ 

δημόςιοσ υπϊλληλοσ από μόνοσ του να κϊτςει και να διαβϊςει και να μϊθει αυτό το καινούργιο 

εργαλεύο που ϋχει ςτα χϋρια του. Πρϋπει κϊποιοσ να του το δεύξει. Γιατύ δεν γύνεται ςε επύπεδο 

θεωρητικό. Και δεν υπϊρχει καταγεγραμμϋνη η διαδικαςύα βόμα βόμα. Θα πιϊςει και θα διαβϊςει 

την νομοθεςύα, αλλϊ δεν μπορεύ να φανταςτεύ με ποιον τρόπο αυτό που περιγρϊφεται ςε 

θεωρητικό επύπεδο μπορεύ να εφαρμοςτεύ»). 

Ο Ερωτώμενοσ 5 υπϋδειξε ωσ βαςικό προτεραιότητα του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ την επικαιροπούηςη 

των γνώςεων των επιμορφωνόμενων («Θεωρώ ότι η επικαιροπούηςη των γνώςεων εύναι αυτό 

το οπούο απαιτεύται, πρϊγμα το οπούο όδη γύνεται εύτε με προτϊςεισ δικϋσ μασ εύτε των 

επιςτημονικών υπευθύνων».).  

Για τον Ερωτώμενο 6, πρωταρχικόσ ςημαςύασ εύναι η ςυμβολό του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ςτη 

«δημιουργύα κουλτούρασ ενεργού πολύτη και ευθύνησ του Δημοςύου Υπαλλόλου απϋναντι ςτην 

κοινωνύα». Τπογρϊμμιςε μϊλιςτα πωσ κατϊ τη γνώμη του το μεύζον πρόβλημα του Δημοςύου 

εύναι η κουλτούρα και ωσ προσ τούτο θα πρϋπει να καταβληθούν ςυςτηματικϋσ προςπϊθειεσ. 

ύμφωνα με την Ερωτώμενη 7, ο βαςικόσ ρόλοσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ αφορϊ ςτην 

επικαιροπούηςη των γνώςεων με ςτόχο τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ και τησ 

αποδοτικότητασ μϋςα ςε ϋνα ςύςτημα που χαρακτηρύζεται από ςημαντικϋσ δυςκολύεσ («Η 

γνώςη δεν φτϊνει ςτην Δημόςια Διούκηςη γρόγορα, αργεύ πϊρα πολύ και ειδικϊ πρακτικϋσ οι 

οπούεσ αναπτύςςονται ςε πρακτικό επύπεδο ϊλλων χωρών αργούν εξαιρετικϊ να φτϊςουν εδώ 

και εύναι πολύ ςημαντικό κϊτι να το μαθαύνουν αμϋςωσ μόλισ ςυμβαύνει. Στη  βελτύωςη τησ 

αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ εκεύ ϋχουν θϋμα οι Δημόςιοι Υπϊλληλοι, όχι όμωσ για 

το λόγο που νομύζει  το ευρύ κοινό ότι εύναι τεμπϋληδεσ ό οτιδόποτε, αλλϊ εύναι ϋνα ςύςτημα 

που εύναι από την φύςη του βαρύ και εύναι δύςκολο και εςύ ύδιοσ να προωθόςεισ την  

αποτελεςματικότητα ςου μϋςα ςε αυτό το ςύςτημα. Πρϋπει κϊποιοσ που γνωρύζει το ςύςτημα 

να ςου δεύξει τα μονοπϊτια, που χωρύσ να κϊνεισ ζημιϊ ςτο ςύςτημα (χειρύζεςαι δημόςιο χρόμα, 
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δικαιώματα και υποχρεώςεισ πολιτών, δεν μπορεύ να αντενεργεύ ο καθϋνασ), να κϊνεισ ϋξυπνα 

την δουλειϊ ςου χωρύσ να διαταρϊςςεισ βαςικούσ κανόνεσ.»). 

Για τον Ερωτώμενο 8, το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ θα πρϋπει πρωτύςτωσ να ανιχνεύει και να 

ανταποκρύνεται ςτοχευμϋνα ςτισ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ των εκϊςτοτε επιμορφωνόμενων. 

Πρότεινε πϊντωσ να υπϊρξουν μεγαλύτερεσ ανταμοιβϋσ για όςουσ παρακολουθούν 

επιμορφωτικϊ προγρϊμματα για να ενιςχυθεύ η προςπϊθειϊ τουσ («Δεν ξϋρω αν θα ϋπρεπε 

ύςωσ να ϋχουν κϊποιο κϋρδοσ με προτροπό του ΕΚΔΔΑ ςτην Υπηρεςύα τουσ, παραδεύγματοσ 

χϊρη, αυτού που θα τελειώςουν το τϊδε πρόγραμμα να παύρνουν και τϋςςερισ - πϋντε μϋρεσ 

ϊδεια.»), ςημειώνοντασ με δεικτικό τρόπο πωσ πολλϋσ φορϋσ όχι μόνο δεν υπϊρχει ανταμοιβό 

για τουσ επιμορφωνόμενουσ, αλλϊ αντιμετωπύζουν και προςχώματα ςτην επιθυμύα τουσ να 

ςυμμετϋχουν ςτην επιμόρφωςη («Το χαρτύ που ερχόταν από το ΕΚΔΔΑ ςτον επιμορφωνόμενο, 

ϋλεγε πωσ ο επιμορφωνόμενοσ απϋχει από τα καθόκοντϊ του καθόλη τη διϊρκεια. Τώρα το χαρτύ 

ϋρχεται, αλλϊ μϊλλον δεν απϋχει από τα καθόκοντϊ του.»). 

ύμφωνα με τον Ερωτώμενο 9, το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ θα πρϋπει να αποςκοπεύ ςτην «ϊνοδο του 

επιπϋδου του μϋςου δημόςιου υπαλλόλου», διευκρινύζοντασ πϊντωσ ότι ο ύδιοσ ϋχει 

διαπιςτώςει ςημαντικό βελτύωςη των ποιοτικών χαρακτηριςτικών του ανθρώπινου 

δυναμικού ςτο Δημόςιο κατϊ τα τελευταύα χρόνια («Οι ϊνθρωποι που εύναι ςτο Δημόςιο τα 

τελευταύα δϋκα, δεκαπϋντε χρόνια εύναι ςαφϋσ ότι εύναι από καλϋσ οικογϋνειεσ. Η βελτύωςη ϋχει 

να κϊνει – και ύςωσ αυτό να μην ακούγεται ωραύο – με το ότι τα τελευταύα χρόνια, ο ςυνϊδελφοσ 

παλαιού τύπου ςιγϊ ςιγϊ ϋχει εκλεύψει.»). 

Η Ερωτώμενη 10, το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ςυμβϊλει ςτην επικαιροπούηςη των γνώςεων που εύναι 

πολύ ςημαντικό ςτο δικό τησ θεματικό πεδύο, καθώσ τα πρϊγματα αλλϊζουν με γοργούσ 

ρυθμούσ («για αυτό τα προγρϊμματα αυτϊ πρϋπει να επικαιροποιούνται τακτικϊ, ασ πούμε 

ανϊ πενταετύα»). Επιπλϋον, υπϋδειξε ωσ εξαιρετικϊ χρόςιμη την ανταλλαγό απόψεων και 

εμπειριών μεταξύ των επιμορφωνόμενων («με τον τρόπο αυτό χρηςιμοποιεύται η εμπειρύα 

ϊλλων ςυναδϋλφων για τη βελτύωςη τησ ςτϊςησ, τησ ανθεκτικότητασ των δημοςύων 

υπαλλόλων»). 

ύμφωνα με τον Ερωτώμενο 11, ςκοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ θα πρϋπει να εύναι «η βελτύωςη 

ςτην αποτελεςματικότητα τησ εργαςύασ των δημοςύων υπαλλόλων μϋςω τησ παροχόσ 

θεωρητικών και πρακτικών γνώςεων, τησ παρουςύαςησ καλών τεχνικών και κυρύωσ τησ 

ανταπόκριςησ ςτισ απαιτόςεισ τησ καθημερινότητασ». Ψσ ιδιαιτϋρωσ ςημαντικό χαρακτόριςε 

την ανϊγκη για διαρκό επικαιροπούηςη των αντικειμϋνων και του περιεχομϋνου τησ 
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επιμόρφωςησ («Δηλαδό με το που υπϊρχει μια αλλαγό ςτην καθημερινότητα αμϋςωσ πρϋπει να 

γύνονται τα αντύςτοιχα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, όπωσ ςτον τεχνικό κλϊδο, που εγώ γνωρύζω,  

ϋχει  κϊνει  όδη με μεγϊλη επιτυχύα πρόγραμμα ςχετικϊ με τον ν. 4412/2016, που πρϋπει να 

επιμορφωθεύ όλη η Ελλϊδα γιατύ ϊλλαξε το τοπύο ςτα Δημόςια ϋργα και  τισ προμόθειεσ, ςε 

θϋματα τεχνικών υλικών και ςε ϊλλα. Η επικαιροπούηςη ςτον δικό μασ τομϋα εύναι το Α και το 

Ω.»). 

Σϋλοσ ςτην ύδια γραμμό, η Ερωτώμενη 12 υπϋδειξε ωσ βαςικό ςκοπό του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ «τη 

βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ Δημοςύασ Διούκηςησ και τησ ςυςτηματοπούηςησ τησ 

εργαςύασ μϋςω τησ παροχόσ θεωρητικών γνώςεων και καλών πρακτικών».   

 

4.5. Πορύςματα ϋρευνασ –  κριτικό αποτύμηςη  

το παρόν κεφϊλαιο ςυνοψύζονται τα βαςικϊ πορύςματα τησ ϋρευνασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 

παρουςιϊζονται υπό μορφό πινϊκων οι βαςικϋσ θϋςεισ των δώδεκα ερωτώμενων και 

επιχειρούνται κριτικϋσ διαπιςτώςεισ ανϊ ερώτημα. 

i. Η εκπαύδευςη ενηλύκων ωσ διακριτόσ επαγγελματικόσ/επιςτημονικόσ κλϊδοσ 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Για να εύναι κϊποιοσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων θα 

πρϋπει να φϋρει και επαγγελματικό εμπειρύα 

από ϊλλον κλϊδο. 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

Για να εύναι κϊποιοσ εκπαιδευτόσ ενηλύκων θα 

πρϋπει να φϋρει και επαγγελματικό εμπειρύα 

από ϊλλον κλϊδο. 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

επιςτημονικόσ κλϊδοσ. 
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Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ, αλλϊ υπϊρχει αρκετόσ 

εραςιτεχνιςμόσ. 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ. 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ. 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων ϋχει εξελιχθεύ ςε 

διακριτό κλϊδο τα τελευταύα χρόνια. 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ, αλλϊ ςτην Ελλϊδα δεν μπορεύ εύκολα 

να εξαςφαλύςει τον βιοποριςμό. 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ, αλλϊ ςτην Ελλϊδα δεν μπορεύ εύκολα 

να εξαςφαλύςει τον βιοποριςμό. 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων δεν θα πρϋπει να 

θεωρεύται διακριτόσ κλϊδοσ, αλλϊ 

ςυμπληρωματικό ιδιότητα ϊλλων 

ειδικοτότων. 



111 
 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ, αλλϊ μόνο όταν ςυνδϋεται με 

απαςχόληςη ςε ςταθερϋσ δομϋσ 

μακροχρόνιασ εκπαύδευςησ. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Η εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι διακριτόσ 

κλϊδοσ, αλλϊ μόνο όταν ςυνδϋεται με 

απαςχόληςη ςε ςταθερϋσ δομϋσ 

μακροχρόνιασ εκπαύδευςησ. 

Αναμφύβολα ο ρόλοσ του εκπαιδευτό/τριασ εύναι καταλυτικόσ ωσ προσ την 

αποτελεςματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμϊτων. Ο τρόποσ που αντιλαμβϊνονται 

τον ρόλο τουσ επιδρϊ αναμφύβολα ςτον τρόπο που επιτελούν το ϋργο τουσ και ςτην ςυμβολό 

τουσ ςτην υλοπούηςη των ςτόχων τησ επιμόρφωςησ. Και αυτό γιατύ ο ρόλοσ δεν αποτελεύ ϋνα 

απλό κανονιςτικό πρότυπο που περιλαμβϊνει τη γνώςη του «ςεναρύου» και τισ αναγκαύεσ 

δεξιότητεσ και ικανότητεσ για το ικανοποιητικό παύξιμό του. Εμπεριϋχει ςτϊςεισ και 

ςυναιςθόματα που καθιςτούν τον εκπαιδευτό κατϊλληλο και επαρκό για την επιτϋλεςη του 

ρόλου του (Μπϋργκερ, 1958).   

την παρούςα ϋρευνα για τουσ περιςςότερουσ από τουσ/τισ ερωτώμενουσ/εσ η εκπαύδευςη 

ενηλύκων πρϊγματι ςυνιςτϊ διακριτό επαγγελματικό/επιςτημονικό κλϊδο, αν και κϊποιοι από 

αυτούσ που εξϋφραςαν αυτό την ϊποψη υπογρϊμμιςαν την ανϊγκη να ςυνοδεύεται η ιδιότητα 

του εκπαιδευτό ενηλύκων από ικανό επαγγελματικό εμπειρύα επύ του εκϊςτοτε αντικειμϋνου 

(Ερωτώμενοι 1 & 2). Μϊλιςτα, αυτό εκφρϊςτηκε ωσ ανϊγκη από εκεύνουσ που ςυμμετϋχουν 

ςτον Κύκλο τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και Διακυβϋρνηςησ και ύςωσ ςυνδϋεται με την αντύληψη 

πωσ το αντικεύμενό τουσ λόγω τησ φύςησ του (π.χ. καλλιϋργεια κοινωνικών δεξιοτότων) 

μπορεύ θεωρητικϊ να καλυφθεύ και από μη κατϋχοντεσ επαγγελματικό εμπειρύα επύ του 

αντικειμϋνου αυτού. Ψσ προσ τούτο, ενδιαφϋρουςα εύναι και η ϊποψη τησ Ερωτώμενησ 4 που 

διαπιςτώνει ϋλλειψη επαγγελματιςμού. Από την ϊλλη, αξιοςημεύωτη εύναι η θϋςη τησ 

Ερωτώμενησ 10 που αποκλύνει ςημαντικϊ από τισ απαντόςεισ των λοιπών ερωτώμενων, 

υποςτηρύζοντασ πωσ η εκπαύδευςη ενηλύκων δεν θα πρϋπει να θεωρεύται διακριτόσ κλϊδοσ, 

αλλϊ ςυμπληρωματικό ιδιότητα ϊλλων ειδικοτότων, προεκτεύνοντασ την ϊποψη περύ 

αναγκαύασ διαςύνδεςησ με την επαγγελματικό εμπειρύα.  
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ii. Η επαγγελματικό εμπειρύα και η ακαδημαώκό γνώςη ωσ προώποθϋςεισ για την 

αποτελεςματικό ϊςκηςη του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

ημαντικό η επαγγελματικό εμπειρύα και 

ϊλλεσ δεξιότητεσ όπωσ η πειθώ, η 

διαπραγμϊτευςη κ.λπ. Οι ςπουδϋσ βοηθϊνε, 

αλλϊ δεν ςυνιςτούν ικανό προώπόθεςη. 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

ημαντικό η επαγγελματικό εμπειρύα και η 

αγϊπη για το αντικεύμενο. Βοηθϊει η 

κατϊρτιςη ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ 

ενηλύκων. 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Απαιτεύται ςυνδυαςμόσ επαγγελματικόσ 

εμπειρύασ και εμπειρύασ ςτο χώρο τησ 

εκπαύδευςησ ενηλύκων. Οι ςπουδϋσ βοηθϊνε, 

αλλϊ δεν ςυνιςτούν ικανό προώπόθεςη. 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

ημαντικό η επαγγελματικό εμπειρύα και η 

επικοινωνιακό ικανότητα. Οι ςπουδϋσ 

βοηθϊνε, αλλϊ δεν ςυνιςτούν ικανό 

προώπόθεςη. 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

ημαντικό η επαγγελματικό εμπειρύα. Οι 

ςπουδϋσ βοηθϊνε, αλλϊ δεν ςυνιςτούν ικανό 

προώπόθεςη. 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Απαιτεύται επαγγελματικό εμπειρύα, ςπουδϋσ 

επύ του αντικειμϋνου, γνώςη τεχνικών 
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Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

εκπαύδευςησ ενηλύκων και ταλϋντο. 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

Απαιτεύται ςυνδυαςμόσ επαγγελματικόσ 

εμπειρύασ και ακαδημαώκόσ γνώςησ. 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η επαγγελματικό εμπειρύα εύναι ςημαντικό, 

αλλϊ χρειϊζεται και ςυνεχόσ επικαιροπούηςη 

των γνώςεων. 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η επαγγελματικό εμπειρύα εύναι ςημαντικό, 

αλλϊ πρϋπει να ςυνοδεύεται από αγϊπη για 

το αντικεύμενο. 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

ημαντικό η επαγγελματικό εμπειρύα. Οι 

ςπουδϋσ βοηθϊνε, αλλϊ δεν ςυνιςτούν ικανό 

προώπόθεςη. 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Απαιτεύται ςυνδυαςμόσ επαγγελματικόσ 

εμπειρύασ και ακαδημαώκόσ γνώςησ. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Απαιτεύται επαγγελματικό εμπειρύα, ςπουδϋσ 

επύ του αντικειμϋνου, γνώςη τεχνικών 

εκπαύδευςησ ενηλύκων 

 

Αναφορικϊ με την επαγγελματικό εμπειρύα και την ακαδημαώκό γνώςη ωσ προώποθϋςεισ για 

την αποτελεςματικό ϊςκηςη του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, κοινόσ τόποσ 
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ςτισ απαντόςεισ όλων όταν η ςπουδαιότητα τησ εμπειρύασ. Αναμφύβολα  ο εκπαιδευτόσ 

ερμηνεύει το ρόλο του ανϊλογα με τισ προςωπικϋσ του εμπειρύεσ του, την ϋνταςη των 

ςυναιςθημϊτων που του προκαλεύ και τισ προςωπικϋσ ςτϊςεισ του, όπωσ ϋχουν διαμορφωθεύ 

ςτισ κοινωνικϋσ και επαγγελματικϋσ του διαδρομϋσ. Από την ϊλλη οι ακαδημαώκϋσ ςπουδϋσ ςτο 

εξειδικευμϋνο αντικεύμενο φαύνεται ότι τοποθετούνται ςε δεύτερο επύπεδο τουλϊχιςτον για 

τουσ/τισ Ερωτώμενουσ/εσ 3, 4, 5 και 10, ενώ κϊποιοι/εσ ανϋφεραν και ϊλλεσ παραμϋτρουσ 

όπωσ τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ (Ερωτώμενοσ/η 1, 4, 6), την αγϊπη για τη διδαςκαλύα 

(Ερωτώμενοσ 2, 9) και την κατϊρτιςη ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων (Ερωτώμενοσ/η 2, 3, 6, 12). 

Γενικϊ φαύνεται πωσ η διαςύνδεςη τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων με την επαγγελματικό εμπειρύα 

ςυνιςτϊ ιςχυρό πεπούθηςη ςτουσ/ςτισ ερωτώμενουσ/εσ και θεμελιώδη διϊςταςη ςτον τρόπο 

που ορύζουν το ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, ανεξαρτότωσ θεματικού αντικειμϋνου. Η 

γνώςη που επιςτημονικού αντικειμϋνουαποτελεύαναπόδραςτη αναγκαιότητα για τον 

εκπαιδευτό αλλϊ δεν αρκεύ. Σα χαρακτηριςτικϊ των ενηλύκων εκπαιδευομϋνων και οι επιταγϋσ 

τησ διαρκώσ μεταβαλλόμενησ κοινωνικόσ και οικονομικόσ κατϊςταςησ επιβϊλουν πολλϋσ  

πρόςθετεσ γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ  για την ολόπλευρη ϊςκηςη του ρόλου του 

εκπαιδευτό. Η επιςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ αποδεικνύει  ότι ο ρόλοσ του εκπαιδευτό 

ενηλύκων προςδιορύζεται με πολλούσ τρόπουσ και τα καθόκοντϊ του  διαφοροποιούνται και 

αυξϊνονται διαρκώσ, ακολουθώντασ τισ εξελύξεισ του τομϋα του (Λευθεριώτου, 2010). 

 

(iii) Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και η ιερϊρχηςη των παραγόντων για την 

αποτελεςματικό ϊςκηςό του 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: 

Μεταφορϋασ γνώςησ & εμπειρύασ, με 

μεταδοτικότητα, αγϊπη για το αντικεύμενο 

και κϊποιεσ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ. 

1: Επαγγελματικό εμπειρύα, 2: πουδϋσ επύ 

του αντικειμϋνου 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: Ενημϋρωςη 
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και Διακυβϋρνηςησ ακροατηρύου. 

1: πουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, 2: 

Επαγγελματικό εμπειρύα 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: 

Καθοδηγητόσ/τρια και εμψυχωτόσ/τρια 

1: πουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, 2: 

Επαγγελματικό εμπειρύα 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: Παροχό 

απαντόςεων ςε απορύεσ και ερωτόματα, 

κϊλυψη γνωςιακών κενών 

1: Επαγγελματικό εμπειρύα, 2: Εκπαιδευτικό 

μϋθοδοσ 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ:Καθοδηγητόσ και 

εμψυχωτόσ. 

1: Επαγγελματικό εμπειρύα, 2: πουδϋσ επύ 

του αντικειμϋνου 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: 

Εμψυχωτόσ, εκπαιδευτόσ και μεταβιβαςτόσ 

γνώςεων, πρακτικών, εμπειρύασ κ.λπ. 

1: πουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, 2: 

Επαγγελματικό εμπειρύα 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: Να 

αποτελεύ πηγό ϋμπνευςησ.  

1: πουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, 2: 

Επαγγελματικό εμπειρύα 
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Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: Εμψυχωτόσ 

και καθοδηγητόσ. 

1: πουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, 2: 

Επαγγελματικό εμπειρύα 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: 

Διευκολυντόσ. 

1: Εκπαιδευτικό μϋθοδοσ και εκπαιδευτικϋσ 

τεχνικϋσ, 2: Επαγγελματικό εμπειρύα 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: 

Μεταφορϋασ γνώςησ, πηγό ϋμπνευςησ. 

1: πουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, 2: 

Επαγγελματικό εμπειρύα 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ:  

Μεταφορϋασ γνώςεων, διευκολυντόσ. 

Όλοι οι παρϊγοντεσ εύναι ςημαντικού. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ: 

Μεταφορϋασ γνώςεων, διευκολυντόσ. 

Όλοι οι παρϊγοντεσ εύναι ςημαντικού. 

 

Αναφορικϊ με το ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ, οι απόψεισ κϊλυψαν πολλϋσ από τισ 

εκδοχϋσ που αναλύθηκαν ςτο θεωρητικό ςκϋλοσ τησ παρούςασ μελϋτησ. Κϊποιοι από τουσ/τισ 

ερωτώμενουσ/εσ υπϋδειξαν ωσ βαςικό ςκοπό τη μεταφορϊ γνώςεων και εμπειριών 

(Ερωτώμενοι/εσ 1, 2, 4, 6, 10, 11 και 12). Εύναι χαρακτηριςτικό ότι την ϊποψη αυτό 

υποςτόριξαν όλοι/εσ εκεύνοι/εσ που δεν ϋχουν παρακολουθόςει κϊποιο πρόγραμμα 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτών (Ερωτώμενοι/εσ 2, 4 και 12) με την εξαύρεςη τησ Ερωτώμενησ 7 

που δόλωςε πωσ ο βαςικόσ ρόλοσ εύναι να αποτελεύ πηγό ϋμπνευςησ. Εύναι ενδιαφϋρον 
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μϊλιςτα ότι οι δύο εκ των τριών επιμορφωτών τησ θεματικόσ «Δημόςια Διούκηςη και 

Διακυβϋρνηςη» τεύνουν προσ τη μεταφορϊ γνώςησ και εμπειρύασ, παρϊ το γεγονόσ πωσ ςτον 

εν λόγω θεματικό κύκλο υπϊγονται και προγρϊμματα καλλιϋργειασ κοινωνικών δεξιοτότων. 

Αξύζει να διευκρινιςτεύ πϊντωσ ότι οι δύο αυτού επιμορφωτϋσ εμπλϋκονται ςυνόθωσ ςτη 

διδαςκαλύα αντικειμϋνων με κανονιςτικό περιεχόμενο και προφανώσ αυτό αποτελεύ την αιτύα 

για την οπούα αποδύδουν ςτο ρόλο ϋναν πιο μηχανιςτικό χαρακτόρα. Οι υπόλοιποι/εσ από 

τουσ/τισ ερωτώμενουσ/εσ κινόθηκαν προσ την κατεύθυνςη του καθοδηγητό, του εμψυχωτό 

και του διευκολυντό, δύδοντασ μικτϋσ απαντόςεισ. την κατϊταξη των παραμϋτρων που εύναι 

ςημαντικού για την ανταπόκριςη ςτο ρόλο, η επαγγελματικό εμπειρύα και οι ςπουδϋσ επύ του 

αντικειμϋνου προτϊχθηκαν ςτισ περιςςότερεσ απαντόςεισ, ςε ςχετικό ςυνϋπεια με τισ θϋςεισ 

που εξϋφραςαν οι ερωτώμενοι/εσ ςτισ προηγούμενεσ ερωτόςεισ. Μόνο ο Ερωτώμενοσ 9 

τοποθϋτηςε ςτην πρώτη θϋςη τη γνώςη εκπαιδευτικόσ μεθόδου και εκπαιδευτικών τεχνικών, 

ϋνδειξη πωσ οι περιςςότεροι/εσ τησ αποδύδουν δευτερεύουςα ςημαςύα. Αξύζει πϊντωσ να 

ςημειωθεύ εδώ και μύα εςωτερικό αςυνϋπεια κϊποιων ερωτώμενων (κυρύωσ οι Ερωτώμενοι 3 

και 10 και μερικώσ οι 2, 6 και 8) που προτϊςςουν τισ ςπουδϋσ επύ του αντικειμϋνου, ενώ ςε 

προηγούμενο ερώτημα εύχαν προτϊξει την επαγγελματικό εμπειρύα.  

Η βιβλιογραφικό διερεύνηςη του ιδιαύτερου ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

ϋρχεται να επικυρώςει με ποικύλουσ τρόπουσ τα ερευνητικϊ ευρόματα τησ παρούςασ 

ερευνητικόσ προςπϊθειασ καθώσ ο ςύγχρονοσ  εκπαιδευτόσ ενηλύκων προςδιορύζεται με 

ποικύλουσ τρόπουσ ςτη ςχετικό βιβλιογραφύα: εμψυχωτόσ, επιμορφωτόσ, ςύμβουλοσ, 

διευκολυντόσ, υποκινητόσ και καταλύτησ τησ εκπαιδευτικόσ διεργαςύασ.  Η επύτευξη υψηλού 

επιπϋδου μαθηςιακών αποτελεςμϊτων προώποθϋτει διεργαςύεσ ςτισ οπούεσ η επιμορφωτικό 

πρϊξη ςυνδυϊζεται με την εμψύχωςη και τη ςυςτηματικό διαπραγμϊτευςη αναγκών και 

προτεραιοτότων μεταξύ εκπαιδευτό/τριασ και εκπαιδευομϋνων.  Ο/η εκπαιδευτόσ/τρια που 

γνωρύζει το ρόλο του/τησ και διαθϋτει υψηλό επύπεδο επαγγελματιςμού γνωρύζει και υπηρετεύ 

το πεδύο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων, τουσ περιοριςμούσ, τισ ιεραρχόςεισ, και τισ ρυθμύςεισ του 

τισ πιθανϋσ ςυμβατικότητεσ και τα διακυβεύματα. Γνωρύζει τισ αναγκαιότητεσ και τισ 

προτεραιότητεσ του φορϋα υλοπούηςησ, αναγνωρύζει τα ςυγκεύμενα ςτο κοινωνικό-

οικονομικό και πολιτιςτικό-πολιτιςμικό περιβϊλλον, που επηρεϊζουν και ςυνδιαμορφώνουν 

το πρόγραμμα εκπαύδευςησ ςτο οπούο ςυμμετϋχουν. 

Ο/η εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων που αναλαμβϊνει εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ ςε ϋνα φορϋα όπωσ 

το ΕΚΚΔΑ, αντιλαμβϊνεται ότι η ομϊδα ςτόχοσ του/τησ επιβϊλλει να ϋχει υψηλού επιπϋδου 
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γνώςεισ για την διδακτικό ενότητα που αναλαμβϊνει και  να γνωρύζει ςε βϊθοσ τη θεωρύα και 

την εμπειρικό εφαρμογό τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. Επύςησ να διαθϋτει τεχνογνωςύα και 

εργαςιακό εμπειρύα την οπούα να εμπλουτύζει με τισ γνώςεισ και εμπειρύεσ των 

εκπαιδευομϋνων. υνακόλουθα επιβϊλλεται να ϋχει αναπτυγμϋνεσ δεξιότητεσ και ικανότητεσ 

ςτην εμψύχωςη, καθώσ και ςτην χρόςη εκπαιδευτικών μϋςων.  Βαςικό επύςησ εύναι να 

αναγνωρύζει ταυτόχρονα τα όρια και τουσ περιοριςμούσ που του επιβϊλλει το εκπαιδευτικό 

πλαύςιο. Σο περιεχόμενο του προγρϊμματοσ ϋχει προςδιοριςτεύ μετϊ από ανύχνευςη 

εκπαιδευτικών αναγκών και οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρύζουν τη ςημαςύα και την ςυμβολό 

του ςτην επύτευξη των ςτόχων τουσ. 

(iv) Αντιλόψεισ περύ χρηςιμότητασ εκπαιδευτικών τεχνικών και γνωςιακϊ κενϊ ωσ 

προσ αυτϋσ 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Ειςόγηςη, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Αςκόςεισ, Μελϋτη 

Περύπτωςησ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Μελϋτη Περύπτωςησ, 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Εργαςύα ςε ομϊδεσ 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Μελϋτη Περύπτωςησ, 

Φιονοςτιβϊδα, Εργαςύα ςε ομϊδεσ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Καταιγιςμόσ ιδεών, 

Μελϋτη Περύπτωςησ, Εργαςύα ςε ομϊδεσ-

επύλυςη προβλόματοσ 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Προςομούωςη, 

Παιχνύδι ρόλων 
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Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Καταιγιςμόσ 

ιδεών, Μελϋτη Περύπτωςησ, Παιχνύδι Ρόλων, 

Εργαςύα ςε Ομϊδεσ, Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, 

Προςομούωςη, Επύδειξη 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ, 

Καταιγιςμόσ ιδεών, Μελϋτη Περύπτωςησ, 

Παιχνύδι ρόλων  

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: τισ τεχνικϋσ που 

προϋκρινε ωσ πιο ςημαντικϋσ 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Μελϋτη 

Περύπτωςησ, Εργαςύα ςε Ομϊδεσ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ, 

Μελϋτη Περύπτωςησ, Παιχνύδι ρόλων, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Εργαςύα ςε ομϊδεσ, 

Επύλυςη προβλόματοσ, Παιχνύδι ρόλων 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Εργαςύα ςε Ομϊδεσ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ, 

Μελϋτη Περύπτωςησ, Παιχνύδι ρόλων, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Επύδειξη, Μελϋτη 

Περύπτωςησ 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Προςομούωςη, 

Εργαςύα ςε Ομϊδεσ, Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 
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Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Προςομούωςη, Εργαςύα ςε Ομϊδεσ-επύλυςη 

προβλόματοσ, Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, 

υζότηςη 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Σύποτα 

ςυγκεκριμϋνο 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων 

&Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ 

Διούκηςησ & Διακυβϋρνηςησ 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Ειςόγηςη, 

υζότηςη, Ομαδικϋσ αςκόςεισ, Μελϋτη 

Περύπτωςησ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Μελϋτη περύπτωςησ, υζότηςη, Εργαςύα ςε 

Ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ, Καταιγιςμόσ 

ιδεών 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Εργαςτηριακό 

επιμόρφωςη 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Επύδειξη, 

Πρακτικό εξϊςκηςη, Εργαςύα ςε Ομϊδεσ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Καταιγιςμόσ Ιδεών, Εργαςύα ςε Ομϊδεσ-

επύλυςη προβλόματοσ, Προςομούωςη, 

Παιχνύδι ρόλων 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Εργαςύα ςε Ομϊδεσ 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Προςομούωςη, 

Εργαςτηριακϋσ Αςκόςεισ, Αςκόςεισ 

Εμπϋδωςησ 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, υζότηςη, Μελϋτη 

Περύπτωςησ, Προςομούωςη 
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Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Παιχνύδι ρόλων, 

Καταιγιςμόσ Ιδεών 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Καταιγιςμόσ 

Ιδεών, Επύδειξη, υζότηςη, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Μελϋτη περύπτωςησ, 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ  

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ, 

υζότηςη, Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Παιχνύδι ρόλων, 

Εργαςύα ςε Ομϊδεσ 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Μελϋτη 

Περύπτωςησ, Καταιγιςμόσ Ιδεών, Παιχνύδι 

ρόλων 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Καταιγιςμόσ Ιδεών, Μελϋτη Περύπτωςησ, 

Παιχνύδι Ρόλων, υζότηςη, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ 

Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Παιχνύδι ρόλων 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Συνειρμικό αναφορϊ τεχνικών: Μελϋτη 

Περύπτωςησ, Καταιγιςμόσ Ιδεών, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, Εργαςύα ςε ομϊδεσ, 

υζότηςη 

Ιερϊρχιςη βϊςει υποδεικνυόμενησ λύςτασ: 

Καταιγιςμόσ Ιδεών, Εργαςύα ςε ομϊδεσ-

επύλυςη προβλόματοσ, 

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ, υζότηςη, Μελϋτη 

Περύπτωςησ 
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Ανϊγκη για επιμόρφωςη: Παιχνύδι ρόλων 

Η επιτυχημϋνη μϋθοδοσ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων εξαρτϊται από το κατϊ πόςο οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ςυςχετύζουν το περιεχόμενο τησ μϊθηςησ με την προςωπικό τουσ 

εμπειρύα. Για να μπορϋςει ο εκπαιδευτόσ να ςυμβϊλλει ςε αυτό και να ανταποκριθεύ 

αποτελεςματικϊ ςτο ρόλο του χρειϊζεται να εφαρμόςει, κατϊ περύπτωςη, μια ποικιλύα 

εκπαιδευτικών τεχνικών που ενιςχύουν την ενεργητικό ςυμμετοχό των εκπαιδευομϋνων με 

διϊφορουσ τρόπουσ, δύνοντασ ϋτςι την δυνατότητα να παρϊγονται ϊμεςα εμπειρύεσ.  

«Ενεργητικϋσ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ θεωρούνται εκεύνεσ που αναπτύςςουν την αλληλεπύδραςη 

του εκπαιδευτό και των εκπαιδευομϋνων (αλλϊ και των εκπαιδευομϋνων μεταξύ τουσ) και που 

δύνουν ςτουσ τελευταύουσ πηγϋσ ώςτε να αναζητούν πληροφορύεσ, να αναπτύςςουν την 

κριτικό τουσ ικανότητα, να επεξεργϊζονται λύςεισ, να μαθαύνουν πρϊττοντασ» (Κόκκοσ, 

1999). 

Αναφορικϊ με τισ εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, οι απαντόςεισ των ερωτώμενων παρουςύαςαν 

αξιοςημεύωτεσ διαφοροποιόςεισ. Όταν κλόθηκαν να δώςουν ελεύθερη ςυνειρμικό απϊντηςη, 

οι περιςςότεροι/εσ μνημόνευςαν τη μελϋτη περύπτωςησ, τισ ερωτοαπαντόςεισ και την 

εργαςύα ςε ομϊδεσ, τεχνικϋσ τισ οπούεσ φαύνεται να γνωρύζουν (τουλϊχιςτον αναφορικϊ) 

ακόμα και εκεύνοι/εσ που δεν ϋχουν λϊβει κϊποια εκπαύδευςη ωσ εκπαιδευτϋσ (π.χ. 

Ερωτώμενη 4). Βεβαύωσ η απλό αναφορϊ δεν ςυνεπϊγεται ςαφό γνώςη των τεχνικών, 

γεγονόσ που μϊλλον φαύνεται και από τον τρόπο που τισ κατϋταξαν, λαμβανομϋνου μϊλιςτα 

υπόψη του αντικειμϋνου που διδϊςκουν. Πιο ςτοχευμϋνη απϊντηςη ϋδωςαν οι 

εκπαιδευτϋσ/τριεσ με αντικεύμενο την Πληροφορικό και τισ Χηφιακϋσ Τπηρεςύεσ, 

προτϊςςοντασ την επύδειξη, την προςομούωςη και τισ αςκόςεισ. Προφανώσ ο εργαςτηριακόσ 

χαρακτόρασ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων ςτο αντικεύμενό τουσ επιβϊλει διαφορετικό 

προςϋγγιςη από εκεύνη των εκπαιδευτών/τριων ςτα πεδύα τησ Δημόςιασ Διούκηςησ & 

Διακυβϋρνηςησ ό των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & τησ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ. Η υπόδειξη 

καταλόγου με εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ φαύνεται πωσ διαφοροπούηςε τισ απαντόςεισ κυρύωσ 

ςτουσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ που δεν ϋχουν λϊβει κϊποια ςχετικό κατϊρτιςη και οι οπούοι/εσ 

μϊλλον αγνοούςαν κϊποιεσ εξ αυτών (όπωσ φϊνηκε από την απϊντηςη που ϋδωςαν ςτα περύ 

ανϊγκησ τουσ για επιμόρφωςη). Αξύζει επύςησ να ςημειωθεύ πωσ το παιχνύδι ρόλων φαύνεται 

να ενδιαφϋρει αρκετούσ/εσ ωσ δυνητικϊ χρόςιμη τεχνικό, αλλϊ περύ τησ οπούασ δεν διαθϋτουν 

ιδιαύτερη γνώςη ό εμπειρύα ςτην αξιοπούηςό τησ (όπωσ επύςησ φϊνηκε από το γεγονόσ πωσ το 

υπϋδειξαν πολλού/εσ ωσ τεχνικό επι τησ οπούασ θα επιθυμούςαν να επιμορφωθούν). 
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Ενδιαφϋρον επύςησ ϋχει η κατϊταξη τεχνικών που ϋχουν μύα ςυνϊφεια (π.χ. παιχνύδι ρόλων και 

προςομούωςη) ςε μεγϊλη απόςταςη μεταξύ τουσ (π.χ. ςτισ απαντόςεισ των Ερωτώμενων 4& 

6) που ύςωσ προδύδουν κϊποια ςύγχυςη περύ τησ γνώςησ του τι ακριβώσ αφορούν ό αδυναμύα 

ςαφούσ προςδιοριςμού τουσ. Εύναι χαρακτηριςτικό πωσ η επιλογό «εργαςύα ςε ομϊδεσ-

επύλυςη προβλόματοσ» κατατϊςςεται γενικϊ ψηλϊ, ύςωσ επειδό ςυνδϋεται δηλωτικϊ με 

ομαδικό και ϊρα πιο ενεργητικό/ςυμμετοχικό δρϊςη, χωρύσ όμωσ να εύναι βϋβαιο ότι οι 

ερωτώμενοι/εσ κατανοούν ακριβώσ το τι αφορϊ η εν λόγω τεχνικό ό να μπορούν να την 

προςδιορύςουν πϋραν μύασ γενικόσ αύςθηςησ περύ επεξεργαςύασ κϊποιου θϋματοσ ςε ομϊδα.  

Αντύςτοιχα, η κατϊταξη τησ προςομούωςησ ςτην πρώτη θϋςη από τον Ερωτώμενο 6 (που 

διδϊςκει ςτον τομϋα τησ Πληροφορικόσ) ύςωσ να προδύδει ςύγχυςη αναφορικϊ με την εν λόγω 

τεχνικό ό/και ταύτιςό τησ με την ϋννοια τησ προςομούωςησ όπωσ αυτό ορύζεται ςτον τομϋα 

τησ τεχνολογύασ.  

Επιςημαύνεται ότι οι εκπαιδευτϋσ/τριεσ του δεύγματοσ φαύνεται να υιοθετούν τισ παραδοχϋσ 

του πεδύου τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων και να χρηςιμοποιούν κϊποιεσ από τισ επιμορφωτικϋσ 

μεθόδουσ και τεχνικϋσ του πεδύου.  Όςο όμωσ εςτιϊζουμε εισ βϊθοσ ςτα ερευνητικϊ δεδομϋνα 

αναδεικνύεται η τϊςη κϊθε εκπαιδευτόσ να ϋχει εξοικειωθεύ με περιοριςμϋνο εύροσ τεχνικών 

και να περιορύζεται ςε αυτϋσ. Αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα εκπαύδευςησ και 

εξοικεύωςησ των εκπαιδευτών με τισ νϋεσ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ και την ανϊγκη για αϋναη 

προςπϊθεια αυτοαξιολόγηςησ και αυτοβελτύωςησ εκ μϋρουσ των ύδιων των 

εκπαιδευτών/τριων. 

 

v. Αντιλόψεισ περύ τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Επιφυλακτικό ςτϊςη, λόγω απουςύασ 

διαπροςωπικόσ ςχϋςησ. 

Θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει κατόπιν 

ςχετικόσ εκπαύδευςησ. 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

χετικϊ θετικόσ με προώπόθεςη το μικτό 
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και Διακυβϋρνηςησ τρόπο (blended) επιμόρφωςησ. 

Θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει. 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Αρνητικό ςτϊςη. 

Αβϋβαιοσ αν θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει. 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Αρνητικό ςτϊςη. 

Αβϋβαιη αν θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει. 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Μϊλλον αρνητικό ςτϊςη. 

Θα μπορούςε μϊλλον να ανταπεξϋλθει 

κατόπιν ςχετικόσ εκπαύδευςησ. 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Κϊθετα αρνητικό ςτϊςη. 

Θα μπορούςε ύςωσ να ανταπεξϋλθει αλλϊ δεν 

θα το επιθυμούςε. 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

Θετικό ςτϊςη. 

Θα μπορούςε μϊλλον να ανταπεξϋλθει. 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Επιφυλακτικό ςτϊςη, λόγω απουςύασ 

διαπροςωπικόσ ςχϋςησ. 

 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, Θετικό ςτϊςη. 
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επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει κατόπιν 

ςχετικόσ εκπαύδευςησ. 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Επιφυλακτικό ςτϊςη, λόγω απουςύασ 

διαπροςωπικόσ ςχϋςησ.  

 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

χετικϊ θετικό ςτϊςη. 

Θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει κατόπιν 

ςχετικόσ εκπαύδευςησ. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

χετικϊ θετικό ςτϊςη. 

Θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει κατόπιν 

ςχετικόσ εκπαύδευςησ. 

 

Ϊντονεσ αποκλύςεισ παρατηρόθηκαν ςτισ απόψεισ των ερωτώμενων περύ τησ χρηςιμότητασ / 

καταλληλότητασ τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ. Οι περιςςότεροι/εσ εξϋφραςαν επιφυλϊξεισ 

προτϊςςοντασ τη ςπουδαιότητα τησ προςωπικόσ επαφόσ / διαπροςωπικόσ ςχϋςησ που δεν 

μπορεύ να υποκαταςταθεύ από τα τεχνολογικϊ μϋςα. Οι πλϋον αρνητικϋσ ςτϊςεισ 

εκδηλώθηκαν από τουσ/τισ ειςηγητϋσ/τριεσ των θεματικών «Δημόςια Διούκηςη & 

Διακυβϋρνηςη», «Οικονομύα και Δημοςιονομικό Πολιτικό» και από τον ϋναν εκ των δύο 

ερωτώμενων του κύκλου «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικό Πολιτικό» (Ερωτώμενοσ 6), 

ο οπούοσ μϊλιςτα δόλωςε πωσ παρϊ το ότι ύςωσ θα μπορούςε να ανταπεξϋλθει ςτο ρόλο του 

εκπαιδευτό με χρόςη ΣΠΕ, δεν θα το επιθυμούςε. Αντύθετα, οι ερωτώμενοι/εσ ςτον θεματικό 

κύκλο τησ «Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ» εμφανύςτηκαν μϊλλον θετικού. Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον 

παρουςιϊζει η διχογνωμύα των δύο ερωτώμενων του κύκλου «Πληροφορικό και Χηφιακϋσ 

Τπηρεςύεσ» με τον μεν Ερωτώμενο 9 να εκφρϊζει ςαφώσ θετικό ςτϊςη και τον δε Ερωτώμενο 

8 να εμφανύζεται επιφυλακτικόσ, επικαλούμενοσ την απουςύα διαπροςωπικόσ ςχϋςησ.  
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Η ανϊγκη για εξοικεύωςη των εκπαιδευτών/τριων με προγρϊμματα εξ αποςτϊςεωσ 

εκπαύδευςησ εύναι μια πραγματικότητα.  Σο επιβϊλλουν οι ςύγχρονεσ αναγκαιότητεσ και οι 

νϋεσ ςυνθόκεσ εργαςύασ. Σο ύδιο αντιλαμβϊνονται και οι  εργαζόμενοι οι οπούοι  καλούνται 

πλϋον να εξαςφαλύζουν προώποθϋςεισ επαγγελµατικόσ κινητικότητασ, ευελιξύασ και 

προςαρμογόσ ςτισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ. ε ϋναν δημόςιο τομϋα που διαρκώσ αλλϊζει και ϋχει 

μεγϊλο εύροσ δραςτηριοτότων και αναγκών, η δυνατότητα ςτον εργαζόμενο να εκπαιδεύεται 

μϋςα από ευϋλικτα  εκπαιδευτικϊ ςχόματα εύναι υποχρϋωςη τησ πολιτεύασ και προςωπικό 

ανϊγκη για τον εργαζόμενο. Σο ΕΚΔΔΑ ανταποκρύνεται με υπευθυνότητα και επιςτημονικό και 

τεχνολογικό επϊρκεια ςε αυτό την αναπόδραςτη ανϊγκη του εκπαιδευόμενου δημοςύου 

υπαλλόλου και δύνει δυνατότητα εκπαύδευςησ και επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ ςε μεγϊλο 

αριθμό δημοςύων υπαλλόλων μϋςα από την υλοπούηςη προγραμμϊτων με μικτϊ εκπαιδευτικϊ 

ςχόματα με την χρόςη μεθόδων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ. Αξύζει να ςημειωθεύ πϊντωσ ότι 

το μεγαλύτερο μϋροσ των ερωτώμενων φϊνηκε ςχετικϊ θετικό (αν και όχι απολύτωσ 

εξοικειωμϋνο) με τη χρόςη ΣΠΕ, ενώ υπόρξαν και κϊποιεσ/εσ που εμφανύςτηκαν (ωσ και 

ϋντονα) αρνητικού/εσ. Αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ παρϊμετροσ ςτη ςχετικό ςυζότηςη, φαύνεται 

να εύναι η κοινωνικό-διαπροςωπικό αλληλεπύδραςη ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, η οπούα 

εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό ςτουσ ενόλικεσ και τύθεται το ερώτημα κατϊ πόςο μπορεύ να 

διαςφαλιςτεύ ςε ικανό βαθμό με τη χρόςη ΣΠΕ.    

 

 

vi. Τρόποι αυτοαξιολόγηςησ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη ό ςυλλογό 

απόψεων των επιμορφωνόμενων. 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη ό ςυλλογό 

απόψεων των επιμορφωνόμενων ό peer-to-

peerαξιολόγηςη. 
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Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη ό ςυλλογό 

απόψεων των επιμορφωνόμενων. 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη βϊςει τησ 

ςυμμετοχόσ των επιμορφωνόμενων. 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη βϊςει 

παρατόρηςησ. 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη βϊςει των 

αντιδρϊςεων και του βαθμού ςυμμετοχόσ 

των επιμορφωνόμενων. 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

Αυτοαξιολόγηςη με ςυλλογό απόψεων των 

επιμορφωνόμενων και λόψη 

ανατροφοδότηςησ από το ΙΝΕΠ. 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη ςε διϊφορεσ 

φϊςεισ. 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη και εκτύμηςη 

βαθμού κατανόηςησ των επιμορφωνόμενων. 
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Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη, ςυλλογό 

απόψεων των επιμορφωνόμενων και τόρηςη 

ημερολογύου.  

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Συπικό διαδικαςύα αυτοαξιολόγηςησ με 

χρόςη των ςχετικών εντύπων του ΕΚΕΠΙ και 

αξιοπούηςη τησ ανατροφοδότηςησ από το 

ΙΝΕΠ. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Εμπειρικό αυτοαξιολόγηςη βϊςει των 

αντιδρϊςεων και του βαθμού ςυμμετοχόσ 

των επιμορφωνόμενων. 

 

Όπωσ προαναφϋραμε η αυτοαξιολόγηςη εύναι εςωτερικό αξιολόγηςη που διεξϊγεται από τουσ 

εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτϋσ με ςτόχο την βελτύωςη του εκπαιδευτικού τουσ ϋργου και την 

επαγγελματικό και επιςτημονικό τουσ ανϊπτυξη.  Σο ζητούμενο τησ αυτοαξιολόγηςησ ενόσ 

εκπαιδευτό/τριασ, εφόςον εργϊζεται ςυχνϊ ωσ εκπαιδευτόσ/τρια και παύρνει ςτα ςοβαρϊ τον 

ρόλο του, εύναι να διερευνόςει τισ διαςτϊςεισ του ρόλου που τον κινητοποιούν 

ςυναιςθηματικϊ και νοητικϊ, όταν αςκεύ το εκπαιδευτικό του εργο.  Εξύςου ςημαντικό ο 

εκπαιδευτόσ/τρια να αιςθϊνεται ικανοπούηςη και αυτοαναγνώριςη από την εκτϋλεςη του 

ρόλου του (Βεργύδησ, 2012). 

Παρϊ το γεγονόσ ότι ϊπαντεσ/ςεσ αναγνωρύζουν τη ςημαςύα τησ αυτοαξιολόγηςησ ωσ τρόπου 

ςυνεχούσ βελτύωςησ, για τουσ/τισ περιςςότερουσ η αυτοαξιολόγηςη προςεγγύζεται εμπειρικϊ 

και βαςύζεται ςτην αύςθηςη που ςχηματύζουν κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ (βαθμόσ 

ςυμμετοχόσ / εμπλοκόσ των επιμορφωνόμενων, αντιδρϊςεισ και απόψεισ τουσ κ.λπ.). Λύγοι/εσ 

εύναι εκεύνοι/εσ που ςυνδϋουν τη διαδικαςύα αυτό με εξαρχόσ διερεύνηςη προςδοκιών και 

διαμόρφωςη ςτόχων (Ερωτώμενοι/εσ 3, 6, 7), ενώ εύναι χαρακτηριςτικό ότι μόλισ δύο 

(Ερωτώμενοι 7 και 11) δηλώνουν πωσ επιχειρούν να προςδώςουν ϋναν πιο τυπικό χαρακτόρα 

με αξιοπούηςη τησ ανατροφοδότηςησ από το ΙΝΕΠ.  
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Η αυτοαξιολόγηςη εύναι μια υγιόσ και αναγκαύα διαδικαςύα αυτοβελτύωςησ  τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ, την οπούα οφεύλει να καλλιεργεύ ο εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων.  Σον βοηθϊ και 

τον καθοδηγεύ ςτην επιβεβλημϋνη ανϊγκη κριτικού ςτοχαςμού και αναςτοχαςμού εκ μϋρουσ 

του με ςτόχο την αμφιςβότηςη παγιωμϋνων τακτικών και προδιαθϋςεων και αποτελεύ ωσ 

γενεςιουργό αιτύα για ενςυνεύδητη δραςτηριοπούηςη.  

 ύμφωνα με τον Goffman (Goffman, 1996) η αυτοαξιολόγηςη αποτελεύ διεργαςύα 

προβληματιςμού του εκπαιδευτό για το βαθμό εναγκαλιςμού του ρόλου του: ςε ποιο βαθμό 

όταν προςηλωμϋνοσ ςτο ρόλο του;  ε ποιο βαθμό αξιοπούηςε και ανϋδειξε τα προςόντα και 

τισ ικανότητϋσ του; ε ποιο βαθμό όταν ενεργητικϊ αφοςιωμϋνοσ ςτα καθόκοντϊ και ςτισ 

δραςτηριότητεσ του εκπαιδευτικού του ϋργου; ε ποιεσ περιςτϊςεισ/περιπτώςεισ 

αποςταςιοποιόθηκε από το ρόλο του και με ποια αποτελϋςματα; 

Σα ερευνητικϊ δεδομϋνα τησ παρούςασ ϋρευνασ αποδεικνύουν ότι ο ςύγχρονοσ εκπαιδευτόσ 

ενηλύκων ϋχει να διανύςει πολύ δρόμο προσ αυτό την κατεύθυνςη.  Σο ΕΚΔΔΑ  προςπαθεύ να 

ςυμβϊλλει ςε αυτό μϋςα από πρακτικϋσ που ωθούν ςτην αξιολόγηςη διαδικαςιών τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ( αξιολόγηςη του εκπαιδευτό, ςτο φορϋα, μιασ ςειρϊσ παραμϋτρων 

που ςχετύζεται με το εκπαιδευτικό αποτϋλεςμα, αξιολόγηςη του εκπαιδευτό από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ κ.λπ. ) 

 

vii. Προςωπικό ανϊπτυξη μϋςω επιμόρφωςησ 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Βελτύωςη 

επικοινωνιακών δεξιοτότων» και τη 

«Βελτύωςη ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ». 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςε θϋματα ςχετικϊ με 

το αντικεύμενό του και ςτη «Βελτύωςη 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ». 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςε θϋματα ςχετικϊ με 



130 
 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

το αντικεύμενό του και ςτη «Βελτύωςη 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ». 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Φρόςη νϋων 

τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων» και ςτη «Βελτύωςη 

επικοινωνιακών δεξιοτότων». 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Φρόςη νϋων 

τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων» και ςτη «Βελτύωςη 

ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ». 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Φρόςη νϋων 

τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων». 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

Κανϋνα από τα υποδεικνυόμενα. Επιθυμεύ 

επιμόρφωςη ςτη «βελτύωςη δεξιοτότων ςτη 

διαχεύριςη ομϊδασ ςε ςυνθόκεσ 

εργαςτηρύου». 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Φρόςη νϋων 

τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων» και ςτη «Βελτύωςη 

επικοινωνιακών δεξιοτότων». 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Βελτύωςη 

επικοινωνιακών δεξιοτότων» και τη 

«Βελτύωςη ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ». 
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Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Βελτύωςη 

επικοινωνιακών δεξιοτότων» και τη 

«Βελτύωςη ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ». 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Φρόςη νϋων 

τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων». 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Επιθυμεύ επιμόρφωςη ςτη «Φρόςη νϋων 

τεχνολογικών μϋςων ςτην εκπαύδευςη 

ενηλύκων». 

 

Αναφορικϊ με την προςωπικό τουσ ανϊπτυξη, οι ερωτώμενοι/εσ (πλην δύο) απϋκλειςαν την 

ανϊγκη για επικαιροπούηςη των γνώςεων επύ του αντικειμϋνου τουσ, καθώσ θεωρούν πωσ 

αυτό επιτυγχϊνεται μϋςω τησ επαγγελματικόσ τουσ εναςχόληςησ και ϊπτεται τησ ςυνεχούσ 

προςωπικόσ τουσ προςπϊθειασ. Οι ερωτώμενοι/εσ του κύκλου «Δημόςια Διούκηςη και 

Διακυβϋρνηςη» αναφϋρουν ωσ κοινό τουσ ανϊγκη τη βελτύωςη τησ ςυναιςθηματικόσ 

νοημοςύνησ, ύςωσ λόγω τησ υψηλότερησ βαρύτητασ που τησ αποδύδουν ωσ κοινωνικού 

επιςτόμονεσ. Από την ϊλλη, η χρόςη ΣΠΕ ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων εμφανύζεται ωσ επιλογό 

ςε αρκετούσ/εσ, ακόμα και εϊν πρόκειται για ερωτώμενουσ/εσ που εύχαν δηλώςει 

επιφυλακτικού/εσ ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη με χρόςη ΣΠΕ. Η οξύμωρη αυτό ςτϊςη 

μϊλλον εδρϊζεται ςτην πεπούθηςη ότι η τεχνολογύα αποτελεύ (και θα αποτελεύ ςτο μϋλλον) 

κρύςιμη παρϊμετρο τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων και η ανϊγκη για παρακολούθηςη των 

τεχνολογικών εξελύξεων αποτελεύ προώπόθεςη για την ανταπόκριςη ςτο ρόλο του 

εκπαιδευτό/τριασ, ακόμα κι αν οι εξελύξεισ αυτϋσ δεν εύναι απολύτωσ επιθυμητϋσ. 

Ενδεχομϋνωσ μϊλιςτα, οι απαντόςεισ ςε αυτό το ερώτημα ςε ςυνδυαςμό με τα προηγούμενα 

να μαρτυρούν ϊγχοσ ωσ προσ τη μετϊβαςη ςε νϋα μοντϋλα με χρόςη τησ τεχνολογύασ και 

αντύληψό τησ ωσ απειλό απαξύωςησ ό και κατϊργηςησ του ρόλου του εκπαιδευτό/τριασ. 
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viii. Ο δημόςιοσ υπϊλληλοσ ωσ επιμορφωνόμενοσ 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων. 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων και 

η διαφυγό από την εργαςιακό ρουτύνα. 

Μεγϊλα γνωςιακϊ κενϊ. 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η επιμόρφωςη αποτελεύ ςυνειδητό ανϊγκη 

για τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ. 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων. 

Μεγϊλα γνωςιακϊ κενϊ. 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων και 

η επύλυςη εργαςιακών τουσ 

θεμϊτων/προβλημϊτων.  

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Ο βαθμόσ παρακύνηςησ των δημοςύων 

υπαλλόλων ςτην επιμόρφωςη μειώνεται 

διαχρονικϊ. 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, Η επιμόρφωςη αποτελεύ ςυνειδητό ανϊγκη 
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επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

για τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ που 

ςυμμετϋχουν ςτα προγρϊμματα του ΙΝΕΠ.  

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων και 

η ςυγκϋντρωςη μορύων. 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

Η επιμόρφωςη αποτελεύ ςυνειδητό ανϊγκη 

για τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ που 

ςυμμετϋχουν ςτα προγρϊμματα του ΙΝΕΠ και 

ειδικϊ ςτο θεματικό πεδύο τησ Πληροφορικόσ. 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων. 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων. 

Φαμηλότερο το ενδιαφϋρον από τουσ 

υπαλλόλουσ που πληςιϊζουν ςτη ςύνταξη. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ 

Κύνητρο για ςυμμετοχό ςτα επιμορφωτικϊ 

προγρϊμματα εύναι η απόκτηςη γνώςεων. 

Φαμηλότερο το ενδιαφϋρον από τουσ 

υπαλλόλουσ που πληςιϊζουν ςτη ςύνταξη. 

 

Θετικό πρόςημο ϋχει η αντύληψη των ερωτώμενων για τα κύνητρα των επιμορφονώμενων: οι 

περιςςότεροι τουσ αναγνωρύζουν ειλικρινό διϊθεςη για απόκτηςη γνώςεων και κϊλυψη 

γνωςιακών κενών (που όπωσ υποςτηρύζουν οι Ερωτώμενοι 2 & 4 εύναι μεγϊλα), ενώ ςε 

δεύτερο επύπεδο ϋρχονται η μοριοδότηςη και η ανϊγκη διαφυγόσ από την εργαςιακό 
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κουλτούρα. Ο Ερωτώμενοσ 9 διαπιςτώνει πωσ ςε πιο εξειδικευμϋνα αντικεύμενα όπωσ το δικό 

του (Πληροφορικό, Δύκτυα) οι επιμορφωνόμενοι ϋχουν πιο ςτοχευμϋνη προςϋγγιςη και 

ςυμμετϋχουν λόγω ςυνειδητοποιημϋνησ ανϊγκησ. Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η ϊποψη του 

Ερωτώμενου 6 ότι ο βαθμόσ παρακύνηςησ ωσ προσ τη ςυμμετοχό ςτην επιμόρφωςη, μϊλλον 

φθύνει τα τελευταύα χρόνια λόγω τησ κρύςησ και τησ απαξύωςησ του ρόλου τουσ. Η ϊποψη 

αυτό ςυνδϋεται με τη ςυζότηςη για το βαθμό παρακύνηςησ των εργαζομϋνων ςτο Δημόςιο και 

υπαγϊγει την επιμόρφωςη ςε ϋνα ευρύτερο πλαύςιο κινότρων, ςτϊςεων και ςυμπεριφορών 

των δημοςύων υπαλλόλων ςε ϋνα εργαςιακό περιβϊλλον που ϋχει αλλϊξει. 

 

ix. Αντιλόψεισ περύ του ρόλου του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ 

Ερωτώμενοι Απαντόςεισ 

Ερωτώμενοσ 1: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η παροχό 

γνώςησ, η καλλιϋργεια κοινωνικών 

δεξιοτότων και η μεταλαμπϊδευςη εμπειριών. 

Ερωτώμενοσ 2: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ 

και Διακυβϋρνηςησ 

Πϋραν τησ επιμόρφωςησ, ςκοπόσ του 

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η καλλιϋργεια αλλαγών 

ςτο Δημόςιο. 

Ερωτώμενοσ 3: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Διακυβϋρνηςησ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η βελτύωςη 

τησ αποτελεςματικότητασ και 

αποδοτικότητασ ςτο Δημόςιο. 

Ερωτώμενη 4: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Οικονομύασ και 

Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι να προςφϋρει 

καθοδόγηςη και υποςτόριξη ςτουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ. 

Ερωτώμενοσ 5: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Οικονομύασ και 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η παροχό 

επικαιροποιημϋνησ γνώςησ ςτουσ δημόςιουσ 
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Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

υπαλλόλουσ. 

Ερωτώμενοσ 6: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η δημιουργύα 

κουλτούρασ ενεργού πολύτη και ευθύνησ του 

δημοςύου υπαλλόλου. 

Ερωτώμενη 7: Ελεύθερη επαγγελματύασ, 

επιμορφώτρια Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων & 

Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ 

& Διακυβϋρνηςησ 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η παροχό 

επικαιροποιημϋνησ γνώςησ ςτουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ. 

Ερωτώμενοσ 8: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ ςε 

Τπουργεύο, επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ και 

Χηφιακών Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η ανύχνευςη 

και ανταπόκριςη ςτισ επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ 

του Δημοςύου. 

Ερωτώμενοσ 9: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Πληροφορικόσ & Χηφιακών 

Τπηρεςιών, ϋχει παρακολουθόςει 

πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η αναβϊθμιςη 

του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοςύου. 

Ερωτώμενη 10: Δημόςιοσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η παροχό 

επικαιροποιημϋνησ γνώςησ ςτουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ. 

Ερωτώμενοσ 11: Ιδιωτικόσ υπϊλληλοσ, 

επιμορφωτόσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, ϋχει 

παρακολουθόςει πρόγραμμα/τα εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών 

κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η παροχό 

επικαιροποιημϋνησ γνώςησ ςτουσ δημόςιουσ 

υπαλλόλουσ για βελτύωςη  τησ 

αποτελεςματικότητϊσ τουσ. 

Ερωτώμενη 12: Ιδιωτικό υπϊλληλοσ, κοπόσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι η βελτύωςη  
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επιμορφώτρια Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ τησ αποτελεςματικότητασ των δημοςύων 

υπαλλόλων μϋςω παροχόσ γνώςεων και 

καλών πρακτικών. 

 

Σϋλοσ αναφορικϊ με την αντύληψό τουσ για το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, οι ερωτώμενοι/εσ προϋταξαν τον 

αυςτηρϊ επιμορφωτικό του ρόλο (παροχό επικαιροποιημϋνων γνώςεων / καλλιϋργεια 

δεξιοτότων) με αναφορϊ ςτισ λϋξεισ «αποτελεςματικότητα» και «αποδοτικότητα». Πιο 

ςτρατηγικόσ εύναι ο ρόλοσ όπωσ τον περιϋγραψε ο Ερωτώμενοσ 2 (καλλιϋργεια ευρύτερων 

αλλαγών ςτο Δημόςιο) και ο Ερωτώμενοσ 6 (διαμόρφωςη κουλτούρασ και ϋμφαςη ςτην 

αύςθηςη ευθύνησ). Γενικϊ, η αντύληψη για το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ εύναι μϊλλον θετικό ό πολύ θετικό, 

καθώσ του αναγνωρύζεται ςημαντικό ςυμβολό ςτην αναβϊθμιςη του ανθρώπινου δυναμικού 

του Δημοςύου. Από τη μύα, αυτό θα μπορούςε να ςυνδϋεται με την εργαςιακό ςχϋςη που 

διατηρούν οι ερωτώμενοι/εσ με το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ό με εξευγενιςμό/εξωραώςμό των 

απαντόςεών τουσ λόγω τησ ςυμμετοχόσ ςε ϋρευνα που ςυνδϋεται με το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ. Από την 

ϊλλη, η εμπλοκό τουσ φαύνεται πωσ εγκαθιδρύει μύα ψυχικό ςύνδεςη με το όραμα και τουσ 

ςκοπούσ του φορϋα, παρϊ το γεγονόσ πωσ η εργαςιακό ςχϋςη μαζύ του δεν ϋχει 

χαρακτηριςτικϊ μονιμότητασ. Η θετικό προδιϊθεςό τουσ αποτελεύ ύςωσ ϋνδειξη μύασ 

βαθύτερησ ικανοπούηςησ που λαμβϊνουν από το ρόλο τουσ ωσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ και μπορεύ 

να ςυνδϋεται με τη (ςυνειδητό ό αςυνεύδητη) προςπϊθεια να αναγνωρύςουν προςτιθϋμενη 

αξύα ςτη δουλειϊ τουσ μϋςα από αναγωγϋσ που αφορούν γενικϊ το ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ και το ρόλο 

του. 

 

5. Σελικϋσ προτϊςεισ  

Βϊςει των ποριςμϊτων τησ ϋρευνασ, η παρούςα μελϋτη καταλόγει ςτη διατύπωςη προτϊςεων 

που θα μπορούςαν να ςυμβϊλλουν ςτην αποτελεςματικότερη υποςτόριξη του επιμορφωτικού 

ϋργου των εκπαιδευτών/τριών του ΙΝΕΠ και εντϋλει ςτην προςπϊθεια για ςυνεχό βελτύωςη 

και αναβϊθμιςη του μαθηςιακού οφϋλουσ για τουσ/τισ επιμορφωνόμενουσ/εσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, προτεύνονται τα εξόσ: 

 Καλλιϋργεια ςυναντύληψησ αναφορικϊ με την κουλτούρα εκπαύδευςησ ενηλύκων από 

τουσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ που αξιοποιούνται ςτο ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ. Μπορεύ αρκετού/τϋσ να 
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ϋχουν πρϊγματι ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών ενηλύκων, 

όμωσ εύναι φανερό ότι υπϊρχει (ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ) ϋλλειμμα ςτο θεωρητικό 

υπόβαθρο το οπούο αντικατοπτρύζεται και ςτην επιλογό των εκπαιδευτικών μεθόδων 

και τεχνικών. Ψσ προσ αυτό, θα πρϋπει να εντατικοποιηθεύ και ςυςτηματοποιηθεύ η 

προςπϊθεια για ςυνεχό επιμόρφωςη και επικαιροπούηςη των γνώςεων και 

δεξιοτότων. Ειδικϊ ςτο κομμϊτι τησ αξιοπούηςησ των ΣΠΕ και με δεδομϋνη την ανϊγκη 

για μετϊβαςη ςε πιο δυναμικϋσ μορφϋσ εξ αποςτϊςεωσ επιμόρφωςησ, εύναι επιτακτικό 

η ανϊγκη ενύςχυςησ τησ ικανότητασ των εκπαιδευτών/τριών να ανταποκριθούν ςτισ εν 

λόγω αλλαγϋσ με ενθϊρρυνςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε ςχετικϋσ επιμορφώςεισ. το 

πλαύςιο αυτό, προτεύνονται: 

o Διεξαγωγό εργαςτηρύων ανϊ τομϋα του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ που να αφορούν την 

παρουςύαςη/εκμϊθηςη μεμονωμϋνων εκπαιδευτικών τεχνικών ςε ςυνϊφεια με 

τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο μϊθηςησ των επιμϋρουσ προγραμμϊτων.   

o Θεςμοθϋτηςη του θεςμού του mentoring  και του e- mentoring με ςτόχο την 

υποςτόριξη των εκπαιδευτών ςτην ποιοτικό και αποτελεςματικό ϊςκηςη του 

ϋργου τουσ ωσ εκπαιδευτών ενηλύκων. 

 Καλλιϋργεια ςυναντύληψησ περύ του ϋργου και του ρόλου του ΕΚΚΔΑ/ΙΝΕΠ καθώσ και 

του ρόλου που καλεύται να παύξει ο εκπαιδευτόσ/τρια ωσ πολύτιμοσ ςυνεργϊτησ και 

εμπλεκόμενοσ ςτην επιτϋλεςη του ϋργου του οργανιςμού. Η ςυμβολό του 

εκπαιδευτό/τριασ δεν πρϋπει να εξαντλεύται ςε μύα μηχανιςτικό μετϊδοςη γνώςεων, 

αλλϊ να εντϊςςεται ςε μύα ευρύτερη ςτρατηγικό ενεργού επύδραςησ ςτην κουλτούρα, 

τισ ςτϊςεισ και τισ ςυμπεριφορϋσ των δημοςύων λειτουργών, βϊςει ςυγκεκριμϋνων 

ςτοχεύςεων. Με ϊλλα λόγια, ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ δεν θα πρϋπει να 

περιορύζεται ςε μύα ευκαιριακό απαςχόληςη κϊποιων ωρών διδαςκαλύασ, αλλϊ να 

ευθυγραμμύζεται με τισ προτεραιότητεσ και τουσ ςτρατηγικούσ προςανατολιςμούσ του 

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ. Προσ την κατεύθυνςη αυτό, προτεύνονται: 

o Αναςχεδιαςμόσ του προγρϊμματοσ Εκπαύδευςησ Εκπαιδευτών που παρϋχει το 

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ για τουσ ενταγμϋνουσ/νεσ ςτο Μητρώο εκπαιδευτϋσ/τριεσ με 

ςυμπερύληψη ενοτότων που ϊπτονται των ςτρατηγικών ςτοχεύςεων και 

προτεραιοτότων ςε ςχϋςη με την εν γϋνει ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

ςτο Δημόςιο (π.χ. προτϊςςοντασ αξύεσ όπωσ η ποιοτικό εξυπηρϋτηςη του 
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πολύτη, ο ςεβαςμόσ ςτη διαφορετικότητα, η ϋμφαςη ςτισ 

κοινωνικϋσ/ςυναιςθηματικϋσ διαςτϊςεισ τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων κ.λπ.). 

o Διεξαγωγό ημερύδων με τη ςυμμετοχό των ενταγμϋνων ςτο Μητρώο 

εκπαιδευτών /τριων με ςτόχο την ανϊπτυξη κοινόσ ςτϊςησ για τον ρόλο και το 

ϋργο του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, αλλϊ και τακτικό ενημϋρωςό τουσ για τισ εξελύξεισ που 

αφορούν τον οργανιςμό. 

 Προςανατολιςμόσ προσ το μοντϋλο τησ υβριδικόσ μϊθηςησ (blended learning) που 

αξιοποιεύ τα πλεονεκτόματα τησ δια ζώςησ και τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ. Σο 

μοντϋλο αυτό μπορεύ να διαςφαλύςει την αξιοπούηςη των ψηφιακών τεχνολογιών αλλϊ 

ταυτόχρονα και την κοινωνικό-διαπροςωπικό αλληλεπύδραςη. Προσ την κατεύθυνςη 

αυτό προτεύνονται: 

o χεδιαςμόσ και υλοπούηςη μεγαλύτερου αριθμού επιμορφωτικών 

προγραμμϊτων υβριδικόσ μϊθηςησ. 

o Ενύςχυςη των γνώςεων και τησ εξοικεύωςησ των εκπαιδευτών/τριων με τα 

εργαλεύα τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ με ενεργό ενθϊρρυνςη τησ 

ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ ςχετικϋσ επιμορφώςεισ. 

 Ενύςχυςη και ςυςτηματοπούηςη τησ ανατροφοδότηςησ προσ τουσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ. 

Μπορεύ να επιςημϊνθηκε από το ςύνολο των εκπαιδευτών/τριων που ςυμμετεύχαν 

ςτην ϋρευνα η αξύα τησ αυτοαξιολόγηςησ ωσ παρϊγοντα που ςυμβϊλλει ςτην 

εκπαιδευτικό διαδικαςύα καθώσ και η μϋριμνα που λαμβϊνουν για να την επιτελϋςουν, 

όμωσ ςε αρκετϋσ των περιπτώςεων όταν αςαφϋσ το πώσ την επιτυγχϊνουν. Επομϋνωσ, 

προτεύνεται: 

o Η παροχό πρόςβαςησ ςτουσ εκπαιδευτϋσ/τριεσ ςτα πεδύα του ΟΠ του 

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ που αφορούν την ατομικό τουσ αξιολόγηςηαπό τουσ/τισ 

εκπαιδευόμενουσ/νεσ μετϊ το πϋρασ των επιμορφωτικών προγραμμϊτων. 

o Η υποςτόριξό τουσ ωσ προσ την αυτοαξιολόγηςη, μϋςω εργαςτηρύων 

ανταλλαγόσ καλών πρακτικών και παρατόρηςησ ϊλλων επιμορφωτών/τριών 

ςτο ύδιο θεματικό αντικεύμενο (peer-to-peer). 

Σϋλοσ ςε μελλοντικό χρόνο, θα μπορούςε να πραγματοποιηθεύ ποιοτικό ϋρευνα περύ του 

τρόπου που αντιλαμβϊνονται οι επιμορφωνόμενοι/εσ το ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ και 
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περύ του τρόπου που χρηςιμοποιούνται οι εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ ςτο πλαύςιο των 

επιμορφώςεων του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ. Μύα τϋτοια ϋρευνα θα μπορούςε να ςυμπληρώςει τα 

πορύςματα τησ παρούςασ μελϋτησ αλλϊ και τα ποςοτικϊ δεδομϋνα που όδη υπϊρχουν και 

ςυςτηματικϊ αναλύονται από το ΕΚΔΔΑ. Επύςησ, ενδιαφϋρον και μεγϊλη χρηςιμότητα θα εύχε 

μύα ειδικότερη ϋρευνα περύ των κινότρων ςυμμετοχόσ των επιμορφωτών ςτα προγρϊμματα 

του ΙΝΕΠ και του τρόπου που αντιλαμβϊνονται την εργαςιακό τουσ ςχϋςη με αυτό ςτο 

πλαύςιο τησ επαγγελματικόσ τουσ ςταδιοδρομύασ και των εργαςιακών τουσ επιλογών.   

Οι εκπαιδευτϋσ/τριεσ του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ αποτελούν κρύςιμουσ πόρουσ για την επιτυχό 

επιτϋλεςη του ρόλου του οργανιςμού. Επομϋνωσ, θα πρϋπει να τυγχϊνουν ςυςτηματικόσ και 

ολοκληρωμϋνησ υποςτόριξησ ςτην επιτϋλεςη του ρόλου τουσ, με γνώμονα την παροχό 

ποιοτικών και ςύγχρονων υπηρεςιών επιμόρφωςησ για το μεταςχηματιςμό του Δημοςύου και 

την καλύτερη ανταπόκριςη ςτισ ανϊγκεσ του πολύτη.  
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Παρϊρτημα  

 

Οδηγόσ ημι-δομημϋνησ ςυνϋντευξησ 

υςτϊςεισ / ςυνοπτικό περιγραφό ϋρευνασ / Εγγυόςεισ απορρότου / Ερώτημα για παροχό 

ςυναύνεςησ προκειμϋνου η ςυζότηςη να καταγραφεύ. 

 

(α) Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ του προφύλ 

 

1. Περιγρϊψτε μασ εν ςυντομύα την ακαδημαώκό και επαγγελματικό ςασ εμπειρύα. 

 πουδϋσ / εξειδύκευςη; 

 Επαγγελματικό εμπειρύα; 

 Παρούςα απαςχόληςη / αντικεύμενο; 

 Διδακτικό εμπειρύα  ςε δομϋσ δια βύου/ ςε εκπαύδευςη ενηλύκων 

 Διδακτικό /επιςτημονικό εμπειρύα ςε θϋματα ενδιαφερόντων εργαζομϋνων ςτο 

Δημόςιο τομϋα. 

 

2. Ϊχετε ςυμμετϊςχει ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτών/τριών ενηλύκων; 

 Αν ναι, ποια προγρϊμματα και τι διϊρκειασ; Πριν πόςα χρόνια; 

 

3. ε ποιον ό ποιουσ θεματικούσ κύκλουσ του ΙΝ.ΕΠ. δραςτηριοποιεύςτε ωσ 

εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων; 

☐ Δημόςια Διούκηςη και Διακυβϋρνηςη 

☐ Οικονομύα και Δημοςιονομικό Πολιτικό 

☐ Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικό Πολιτικό 
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☐ Βιώςιμη Ανϊπτυξη 

☐ Πληροφορικό και Χηφιακϋσ Τπηρεςύεσ  

☐ Πολιτιςτικό και Σουριςτικό Ανϊπτυξη 

☐ Ειςαγωγικό Εκπαύδευςη 

 

(β) Αντιλόψεισ περύ του ρόλου του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων 

 

4. Θεωρεύτε ότι η εκπαύδευςη ενηλύκων αποτελεύ διακριτό επαγγελματικό-επιςτημονικό 

κλϊδο; 

 Μπορεύτε να μασ αιτιολογόςετε την απϊντηςη;  

 

5. Θεωρεύτε ότι η επαγγελματικό ειδύκευςη ςε ϋνα αντικεύμενο αποτελεύ ικανό 

προώπόθεςη για να ανταποκριθεύ επιτυχώσ κϊποιοσ/α ςτο ρόλο του/τησ 

εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων; 

 Αν όχι, τι ϊλλο χρειϊζεται; 

 

6. Θεωρεύτε ότι η ακαδημαώκό γνώςη ενόσ αντικειμϋνου αποτελεύ ικανό προώπόθεςη για 

να ανταποκριθεύ επιτυχώσ κϊποιοσ/α ςτο ρόλο του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων; 

 Αν όχι, τι ϊλλο χρειϊζεται; 

 

7. Ποιόσ θεωρεύτε ότι εύναι ο κύριοσ ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ ςτην εκπαιδευτικό 

διαδικαςύα; 

 

8. Με βϊςη την εμπειρύα ςασ από τη ςυνεργαςύα με το ΙΝΕΠ, πώσ θα περιγρϊφατε το 

προφύλ ενόσ/μιασ αποτελεςματικού/ησ εκπαιδευτό/τριασ; 

 υμπληρωματικϊ, ταξινομόςτε τη ςημαςύα των κϊτωθι παραγόντων ςτην 

αποτελεςματικότητα ενόσ/μιασ  εκπαιδευτό/τριασ ενηλύκων, αποδύδοντασ τον 

αριθμό 1 ςτον πλϋον ςημαντικό και τον αριθμό 5 ςτον λιγότερο ςημαντικό. 



146 
 

Οι ςπουδϋσ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

 

Η εργαςιακό εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

 

Οι επιμορφώςεισ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο που 

πραγματεύεται 

 

Οι επιμορφώςεισ, τα ςεμινϊρια και τα ςυνϋδρια ςτο 

γνωςτικό πεδύο τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

 

Η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ/εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ που 

χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

 

 

(γ) Εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ 

 

9. Εκτόσ από την ειςόγηςη –ακόμα και ςτην εμπλουτιςμϋνη τησ μορφό- ποιεσ ϊλλεσ 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ θεωρεύτε ότι ςυμβϊλουν ςτην εμπϋδωςη τησ γνώςησ ςτο 

επιςτημονικό πεδύο που διδϊςκετε; 

 Μπορεύτε να μασ δώςετε κϊποια παραδεύγματα χρόςησ αυτών των τεχνικών 

από τη δικό ςασ εμπειρύα;                   

 Μπορεύτε να ταξινομόςετε την αξύα/χρηςιμότητα των κϊτωθι εκπαιδευτικών 

τεχνικών ςτα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του δικού ςασ επιςτημονικού 

πεδύου, αποδύδοντασ τον αριθμό 1 ςτην πλϋον κατϊλληλη/χρόςιμη και τον 

αριθμό 8 ςτη λιγότερο κατϊλληλη/χρόςιμη.  

Καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming)  

Εργαςύα ςε ομϊδεσ-επύλυςη προβλόματοσ  

Μελϋτη περύπτωςησ (case study)  
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Παιχνύδι ρόλων  

Προςομούωςη  

υζότηςη  

Ερωτόςεισ/Απαντόςεισ  

Επύδειξη  

 

10. ε ποιεσ από τισ ωσ ϊνω τεχνικϋσ θεωρεύτε ότι θα εύχε νόημα να υπϊρξει ενύςχυςη & 

περαιτϋρω επιμόρφωςό ςασ; 

 

11. Θεωρεύτε ότι η χρόςη τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ με χρόςη Σεχνολογιών 

Πληροφορικόσ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) εύναι κατϊλληλη / αποτελεςματικό ςτο δικό 

ςασ επιςτημονικό πεδύο; 

 

 Γιατύ; Μπορεύτε να μασ αιτιολογόςετε την ϊποψό ςασ; 

 Εςεύσ διαθϋτετε εμπειρύα ςτην εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη; 

 Αν όχι, θεωρεύτε πωσ εύςτε ςε θϋςη να υποςτηρύξετε ϊμεςα ωσ 

εκπαιδευτόσ/τρια προγρϊμματα εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ με χρόςη 

Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνύασ; 

 

 

(δ) Αυτοαξιολόγηςη - βελτύωςη 

12. Θεωρεύτε ότι η αυτοαξιολόγηςη εκ μϋρουσ του/τησ εκπαιδευτό/τριασ  αποτελεύ  

παρϊγοντα που ςυμβϊλει ςτη εκπαιδευτικό διαδικαςύα; 

 Μετϊ το τϋλοσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, κϊνετε ωσ εκπαιδευτόσ 

αυτοαξιολόγηςη; 

 Αν ναι, με ποιον τρόπο; 
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13.  ε ποιο από τα αντικεύμενα που θα ςασ αναφϋρουμε, θεωρεύτε πωσ θα όταν 

περιςςότερο χρόςιμη η επιμόρφωςό ςασ προκειμϋνου να βελτιωθεύτε ωσ 

εκπαιδευτόσ/τρια ενηλύκων (δυνατότητα μϋχρι δύο απαντόςεων); 

☐ Φρόςη Σεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων  

☐ Βελτύωςη επικοινωνιακών δεξιοτότων 

☐ Επικαιροπούηςη γνώςεων ςε ςχϋςη με το αντικεύμενό ςασ 

☐ Βελτύωςη τησ ςυναιςθηματικόσ ςασ νοημοςύνησ 

☐ Ωλλο (προςδιορύςτε) ___________________________ 

 

 (ε) Γενικϋσ ερωτόςεισ 

14.  Πώσ θα χαρακτηρύζατε τον/την Δημόςιο Τπϊλληλο ωσ εκπαιδευόμενο/η. 

 

 

15. Ποια θεωρεύτε ότι εύναι η βαςικό αναγκαιότητα που θα πρϋπει να καλύπτει το ΕΚΔΔΑ 

με τα επιμορφωτικϊ του προγρϊμματα; 

 


