
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 

∆ιαµορφώνοντας έναν κατάλογο ερευνητικών προτάσεων για το 

 πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων µε τη χρήση της  

∆ελφικής µεθόδου (Delphi method). 

 
 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ∆ρ. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2008 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δελφική µέθοδος αφορά στην πρόβλεψη του µέλλοντος.... 
 

Στην Ιωάννα-Ναταλία και τον µικρό Αρχιµήδη για 
… το µέλλον! 



 3

∆ήλωση 

Το περιεχόµενο (µαζί µε τα παραρτήµατα) αυτής της διπλωµατικής εργασίας, η 

οποία παρουσιάστηκε δηµόσια στις 21-09-2008 στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου, αποτελεί σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία πνευµατική 

ιδιοκτησία του συγγραφέα και υπογράφοντος (Ν.2121/1993).  Ωστόσο, µε τη δήλωσή 

µου αυτή επιτρέπω στη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου την 

ολική ή µερική αντιγραφή της εργασίας, χωρίς περιορισµό στον αριθµό των 

αντιτύπων, αποκλειστικά για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.  

Οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και µε οποιοδήποτε 

µέσο δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή µου.   

 

 

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης  

 

  



 4

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας ερευνητικής 

άσκησης που πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή δελφικής µεθόδου τριών 

γύρων και µε στόχο να καταγραφούν οι ερευνητικές προτεραιότητες για το 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα σήµερα. Οι ερευνητικές 

προτεραιότητες καταγράφηκαν τόσο ως θεµατικά πεδία αλλά και ως 

συγκεκριµένες προτάσεις µέσα στα πεδία αυτά.  

Στην έρευνα συµµετείχαν είκοσι επτά (27) εµπειρογνώµονες που 

απασχολούνται για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση ενηλίκων, σε διάφορους 

χώρους, ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελούν µέλη της 

διδακτικής οµάδας (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΣΕΠ) των 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Σπουδές στην 

Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.   

Η ερευνητική άσκηση ανέδειξε τις παρακάτω θεµατικές περιοχές ως 

τις πιο σηµαντικές για την έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ελλάδα, σήµερα (οι θεµατικές περιοχές παρουσιάζονται µε φθίνουσα 

ιεραρχική σειρά): α) καινοτοµίες (καλές πρακτικές, τεχνολογία) και ποιότητα, 

β) εκπαιδευτές ενηλίκων: νόηµα, προφίλ και επαγγελµατοποίηση, γ) 

ζητήµατα πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων, δ) η µαθησιακή διεργασία 

στους ενηλίκους: εµπόδια, µέθοδοι, αξιολόγηση, ε) διερεύνηση µαθησιακών 

αναγκών γενικού και ειδικού πληθυσµού, στ) θεωρητικά ζητήµατα και 

ζητήµατα έρευνας, ζ) αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση ενηλίκων, 

η) κίνητρα συµµετοχής: γενικός πληθυσµός και ειδικές οµάδες, θ) εκπαίδευση 

ενηλίκων ειδικών κοινωνικών οµάδων και ι) θεωρία και πράξη της 

µετασχηµατίζουσας µάθησης. 

 



 5

Abstract 

The work reported herein is presenting the results of a research 

exercise which was implemented using the Delphi method (three-round 

model) and had as its objective to document the research priorities in the field 

of adult education in Greece today. The research priorities were documented 

both as thematic research areas as well as specific research proposals within 

these areas.  

The participants in the research exercise were twenty-seven (27) 

specialists who have a long experience in adult education programs, both as 

educators and administrators, in a variety of fields. Their common 

characteristic is that they all are members of the teaching team (Adjunct 

Teaching Personnel – ATP) of the graduate programs “Adult Education” and 

“Studies in Education” of the Hellenic Open University.    

From the research exercise the following research themes emerged as 

being the current priorities in the field of adult education in Greece (the 

themes are presented in hierarchical order, starting from the most important): 

a) innovation (good practices,  technology) and quality, b) adult educators -- 

meaning, profile and professionalisation, c) policy issues in adult education, 

d) the learning process in adults: impediments, methods, evaluation, e) 

identification of training needs both in general population and special social 

groups, f) issues of theory and research, g) labor market, employment, and 

adult education, h) motivation for participation both in general population 

and special social groups, i) adult education and special social groups and j) 

theory and practice of transformative learning.  
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1. Εισαγωγή: το ερευνητικό ερώτηµα 

Η διπλωµατική αυτή εργασία συντάχθηκε στο πλαίσιο του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ, στο οποίο 

συµµετείχα από το 2004, ως φοιτητής.   

Ωστόσο, στο ίδιο πρόγραµµα σπουδών συµµετείχα από το 2001 ως 

σύµβουλος-καθηγητής αναλαµβάνοντας µάλιστα την διευκόλυνση των 

φοιτητών στις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος που αφορούν στη 

µεθοδολογία και τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων.    

Αυτή η ιδιότητά µου αναφέρεται στο σηµείο αυτό επειδή είναι µία από 

τις γενεσιουργές αιτίες της πραγµατοποίησης του ερευνητικού εγχειρήµατος 

της εργασίας αυτής. Και αυτό επειδή από τη λειτουργία µου ως σύµβουλος 

καθηγητής στο Ε.Α.Π. αλλά και από την ενεργό συµµετοχή µου, τα τελευταία 

δέκα χρόνια, στα τεκταινόµενα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 

προέκυψαν τα ερεθίσµατα που οδήγησαν στη διατύπωση του ερευνητικού 

ερωτήµατος της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα: 

1. Είναι πλέον αισθητό ότι η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα αρχίζει 

να εξελίσσεται ως αυτόνοµο επιστηµονικό πεδίο µε γοργούς ρυθµούς.  

Πανεπιστηµιακά τµήµατα προσφέρουν µεταπτυχιακές σπουδές και 

προπτυχιακά µαθήµατα για την εκπαίδευση ενηλίκων, επιστηµονικές 

αλλά και επαγγελµατικές ενώσεις δηµιουργήθηκαν και αναπτύσσουν 

πολύπλευρη δραστηριότητα ενώ τα πρώτα βήµατα προς την 

επαγγελµατοποίηση των εκπαιδευτών των ενηλίκων είναι πλέον ορατά 

αφού η πιστοποίηση των εκπαιδευτών ως διαδικασία τόσο στη 

συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση όσο και στη γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι µια πραγµατικότητα (ως διεργασία η 

εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών δεν έχει ακόµη πλήρως 

αξιολογηθεί). Από την παραπάνω διαπίστωση προκύπτουν µερικά 

άµεσα και απλά ερωτήµατα όπως τα εξής: Ποιος είναι άραγε σήµερα ο 

προσανατολισµός του πεδίου; Ποια είναι τα επόµενα βήµατα και τι 

είδους έρευνες πρέπει να πραγµατοποιηθούν για να φωτίσουν το 

µονοπάτι του µέλλοντος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα;  
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2. Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο οι φοιτητές που δηλώνουν κάθε 

χρόνο συµµετοχή στο πρόγραµµα σπουδών της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

συνεχώς πληθαίνουν.  Από την εµπειρία µου στο συγκεκριµένο χώρο 

διαπίστωσα ότι ένα από τα πλέον ουσιώδη προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι φοιτητές αλλά και οι σύµβουλοι καθηγητές του 

προγράµµατος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η εξεύρεση θεµάτων 

έρευνας για την πραγµατοποίηση διπλωµατικών εργασιών. Και αυτό 

διότι πίσω από κάθε επιλογή θέµατος κρύβεται σχεδόν πάντα, άρρητα, 

το ερώτηµα: Πως και πόσο άραγε συµβάλλουν όλα αυτά που 

ερευνώνται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ε.Α.Π. στην 

ανάπτυξη του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων;  Το ερώτηµα αυτό 

δηµιουργεί ένα ζήτηµα αναφορικά µε το ποια ερευνητικά θέµατα είναι 

επίκαιρα και παρουσιάζουν πραγµατικό ενδιαφέρον για να 

µελετηθούν. 

 

Αυτές οι παραπάνω σκέψεις διαµόρφωσαν το ερευνητικό ερώτηµα 

αυτής της εργασίας και µε οδήγησαν στο να αναζητήσω κάποιες πρώτες 

ενδείξεις-απαντήσεις ζητώντας γνώµες από ένα σύνολο από επιστήµονες οι 

οποίοι είναι άµεσα εµπλεκόµενοι µε την εκπαίδευση ενηλίκων.  Συνεπώς, το  

κεντρικό και µοναδικό ερώτηµα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι: 

Ποιες είναι οι σηµαντικότερες ερευνητικές προτεραιότητες για την 

εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα σήµερα;  

Η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο αρχικό κεφάλαιο 

παρουσιάζεται σύντοµα η ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ελλάδα µε στόχο να γίνει κατανοητό το διαχρονικό πλαίσιο της λειτουργίας 

του θεσµού. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται και δύο ερευνητικές εργασίες 

που σχετίζονται µε το θέµα µας και αποτελούν συγκριτικά στοιχεία για τον 

σχολιασµό των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

η µεθοδολογία της ερευνητικής άσκησης και αιτιολογούνται οι ερευνητικές 

επιλογές ενώ παρουσιάζονται και οι περιορισµοί που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνικής, δηλαδή της δελφικής µεθόδου. Στο 

αµέσως επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι φάσεις της ερευνητικής 
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άσκησης και τα αποτελέσµατά της ενώ η εργασία ολοκληρώνεται µε έναν 

σχολιασµό των αποτελεσµάτων. 

Σηµειώνουµε ότι είναι η πρώτη φορά που πραγµατοποιείται ένα 

ανάλογο ερευνητικό εγχείρηµα στη χώρα µας στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα είναι µια καταγραφή των 

σηµερινών τάσεων στην «ελληνική» εκπαίδευση ενηλίκων και προφανώς 

αποτελούν έναν καλό οδηγό για  µελλοντικές αποφάσεις στην έρευνα του 

πεδίου.   

Όµως από την άλλη πλευρά η εποχή µας είναι µια εποχή ραγδαίων 

αλλαγών και τα όποια ερευνητικά αποτελέσµατα προκύπτουν από την 

εφαρµογή µιας µεθόδου εκτίµησης ή πρόβλεψης (forecasting) όπως η δελφική 

µέθοδος απαιτούν και ανάλογες προσπάθειες στο µέλλον που θα 

καταγράφουν µε έναν τακτικό ρυθµό τις τάσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων 

έτσι ώστε οι αποφάσεις που θα στηριχθούν σε αυτά να έχουν µεγαλύτερη 

επαφή µε την εποχή τους.   

Με άλλα λόγια τα αποτελέσµατα της ερευνητικής άσκησης αυτής της 

διπλωµατικής εργασίας θα αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη αξία αν  στο άµεσο 

µέλλον «µετασχηµατιστούν» σε αποτελέσµατα αναφοράς στο πλαίσιο µιας 

διαχρονικής παρακολούθησης των τάσεων για έρευνα στην εκπαίδευση 

ενηλίκων στην Ελλάδα.  

Κλείνοντας την εισαγωγή θα ήθελα να αναγνωρίσω την σηµαντική 

υποστήριξη της ∆ρ. Ελένης Γιαννακοπούλου και του ∆ρ. ∆ηµήτρη Χασάπη 

στην υλοποίηση της εργασίας αυτής. Και οι δυο τους στήριξαν αυτήν την 

προσπάθεια και µε βοήθησαν να κατανοήσω ακόµη καλύτερα τι πραγµατικά 

σηµαίνει εκπαιδευτική έρευνα και ποια είναι τα όρια µεταξύ ρεαλιστικού και 

υπερβολικού, µεταξύ της πραγµατικής γνώσης και της κατ’ επίφαση 

επιστηµονικότητας.  Το πιο σηµαντικό είναι όµως ότι η υποστήριξή τους 

σεβάστηκε απόλυτα την sui generis ενηλικιότητά µου και γι’ αυτό τους 

ευχαριστώ πραγµατικά που είναι κοντά µου.  
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2. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα -- ανάλογα ερευνητικά 
εγχειρήµατα 

 

2.1  Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε µια σύντοµη αναδροµή στην 

ιστορική εξέλιξη του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Την 

αναδροµή θα διανθίσουµε µε αναφορές στον προβληµατισµό για την 

εκπαίδευση ενηλίκων που αναπτυσσόταν τις αντίστοιχες περιόδους στο 

εξωτερικό. Αυτές οι αναφορές θα µας φανούν χρήσιµες για να είναι δυνατή η 

διαµόρφωση µιας καλύτερης εικόνας για την κατάσταση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων στη χώρα µας.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση δύο ερευνητικών 

εργασιών που έγιναν µε θέµα τις ερευνητικές τάσεις στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, οι οποίες όµως πραγµατοποιήθηκαν είτε µε διαφορετική 

µεθοδολογία είτε σε διαφορετική κλίµακα. Η επιλογή των εργασιών αυτών 

έγινε µετά από βιβλιογραφική έρευνα τόσο στην ελληνική βιβλιογραφία όσο 

και στην διεθνή. Για την Ελλάδα η εργασία που παρουσιάζεται (Καραλής, 

2008) επιλέχθηκε ως η πιο ολοκληρωµένη του είδους της ενώ το κείµενο που 

αφορά στις τάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων διεθνώς (UNESCO, 1999) 

επιλέχθηκε επειδή θεωρήθηκε ως η πιο ευρεία και έγκυρη προσπάθεια 

καταγραφής των ερευνητικών τάσεων που έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

Σηµειώνουµε ότι και οι δύο εργασίες στις οποίες θα αναφερθούµε δεν 

αναφέρονται αποκλειστικά στην ελληνική πραγµατικότητα αλλά περισσότερο 

περιλαµβάνουν την Ελλάδα ως περίπτωση στις διαπιστώσεις τους.  

 

2.2  Σύντοµη αναδροµή της εξέλιξης της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ελλάδα. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα εµφανίζεται αρχικά µέσα από τις 

προσπάθειες ιδιωτικών οργανώσεων και µορφωτικών συλλόγων που στόχο 

έχουν την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού (Βεργίδης, κ.α., 1999, σελ. 12) 

Οι Φουρρέ και Θεοδοσόπουλος (1966, σελ. 12) αναφέρουν ως τέτοιους 

συλλόγους τους: «Παρνασσός», «Ελληνική Μέριµνα», «Λύκειο Ελληνίδων» 

και «Πειραϊκός Σύνδεσµος» ενώ ο Βεργίδης (ο.π., σελ. 15) αναφέρει επίσης 
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την «Εταιρεία Φίλων του Λαού», τον «Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών 

γραµµάτων» και τον «Σύλλογο κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως».   

Το επίσηµο ελληνικό κράτος εκφράζει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον 

του για την εκπαίδευση ενηλίκων το 1929, µε το νόµο 4397 όπου και 

αναγνωρίζεται θεσµικά πλέον το πρόβληµα του αναλφαβητισµού. Ωστόσο, 

µετά από τα πρώιµα αυτά βήµατα παρουσιάζεται µια στασιµότητα στην 

εξέλιξη του πεδίου ενδεχοµένως επειδή µεταξύ άλλων κοινωνικών και 

οικονοµικών εµποδίων, ο θεσµός της εκπαίδευσης ενηλίκων εξυπηρέτησε 

κατά κύριο λόγο τις πολιτικό-ιδεολογικές στρατηγικές των εκάστοτε 

κυβερνήσεων.  

Μία µάλιστα από τις χαρακτηριστικότερες περιόδους της πολιτικό-

ιδεολογικής λογικής που επικρατούσε στην ανάπτυξη του πεδίου της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα µας είναι η περίοδος της επτάχρονης 

στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974. (Βεργίδης, 1999, σελ. 19-21.).  

 Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι στη δεκαετία του 1950 

έγιναν σηµαντικές προσπάθειες ανάπτυξης της επαγγελµατικής κατάρτισης 

ενηλίκων µέσω εξειδικευµένων δραστηριοτήτων, κυρίως από δηµόσιους 

φορείς, όπως η υπηρεσία των γεωργικών εφαρµογών του Υπουργείου 

Γεωργίας (Κουτσούρης, 1999). Αναφορικά όµως µε τον ευρύτερο κοινωνικό 

ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων µπορούµε να ισχυριστούµε ότι µέχρι και τη 

δεκαετία του 1980, η εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα µας δεν αποτελεί θεσµό 

µε κοινωνική αποδοχή (Κόκκος, 2008).   

Η Ελλάδα δεν ακολουθεί την πορεία των υπολοίπων 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών.  Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσµο η 

εκπαίδευση ενηλίκων όχι µόνο είναι ένας αποδεκτός και αναγνωρίσιµος 

κοινωνικός θεσµός αλλά την περίοδο της δεκαετίας του 1960 διέρχεται µια 

περίοδο αµφισβήτησης αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της. Η 

αµφισβήτηση αυτή είναι αποτέλεσµα της έντονης κριτικής που ασκείται 

γενικότερα στις πολιτικές της εκπαίδευσης εξαιτίας της διαπίστωσης ότι παρά 

τις τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνανε στην µεταπολεµική Ευρώπη, η 

ικανότητα της εκπαίδευσης να καταπολεµήσει τις οικονοµικές, κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές ανισότητες ήταν απογοητευτική (Karabel και Halsey, 1977).   
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Αυτή η διεργασία αµφισβήτησης και κριτικής οδήγησε στην αναζήτηση 

νέων µοντέλων για την εκπαιδευτική πολιτική και φυσικά αυτό είχε αντίκτυπο 

και στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Σε αυτό το περιβάλλον κάνει την εµφάνισή 

της το 1972 η αναφορά της Unesco, µε τίτλο “Learning to be” (Faure, 1972) 

και επανεισάγεται στην ορολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων ο όρος «δια βίου 

µάθηση» ο οποίος έµελλε να γίνει βασικό συστατικό στοιχείο της ρητορικής 

της εκπαίδευσης ενηλίκων για όλη της Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τον 

υπόλοιπο κόσµο µέχρι και τις µέρες µας.  Η έννοια αυτή εισάγεται µε µια 

ανθρωπιστική διάσταση που δίνει µεγάλη σηµασία, στον εκδηµοκρατισµό, 

την κοινωνία των πολιτών και την εθελοντική δράση (Rubenson, 2004).  

Όµως η όλη αυτή φιλοσοφία παραµένει σε θεωρητικό επίπεδο αφού το 

πρόβληµα της εφαρµογής της δια βίου µάθησης ως πολιτικής στην 

εκπαίδευση ενηλίκων µοιάζει δυσεπίλυτο (Griffin, 1999).  

Την περίοδο αυτή διαδέχεται µια εποχή µε εντελώς διαφορετικό 

πλαίσιο.  Η εποχή αυτή ξεκινά σύµφωνα µε τον Rubenson (2004, σελ. 30)  το 

1985 και χαρακτηρίζεται από µια οικονοµίστικη θέαση της ανάπτυξης. Οι 

οικονοµολόγοι της εποχής υποστήριζαν ότι οι τεχνολογικές αλλαγές 

λειτουργούν ως ένα µέσο για την προώθηση της ζήτησης στην εκπαίδευση, η 

οποία προσανατολιζόµενη προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας θα έχει ως 

τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτήν την εποχή ο 

Ο.Ο.Σ.Α. (OECD, 1989) δηµοσιεύει την έκθεση µε τίτλο «Education and the 

economy in a changing society”.  To µοντέλο του ΟΟΣΑ δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού υψηλών τεχνικών 

δεξιοτήτων καθώς και στην τεχνολογία και στην επιστήµη.  Αυτή µάλιστα η 

προσέγγιση υιοθετείται από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε 

Ε.Ο.Κ.) µε έναν σχεδόν µονοµερή τρόπο.  

Στη χώρα µας µετά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-

1974) η εκπαίδευση ενηλίκων εµφανίζεται πάλι δυναµικά στο προσκήνιο µετά 

την εισδοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 (Χασάπης, 

2000, σελ. 7-9, Κόκκος, 2008).   

Η αρχή γίνεται µε την εκλογή των σοσιαλδηµοκρατών στην κυβέρνηση 

της χώρας το 1981 και µε το ξεκίνηµα της λειτουργίας του θεσµού της λαϊκής 
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επιµόρφωσης. Σύµφωνα µε τον Κόκκο (2008) την εποχή 1981-1985 έγιναν µια 

σειρά από καινοτοµίες που οδήγησαν στην αναβάθµιση του θεσµού: 

«Ιδρύθηκε και στελεχώθηκε µε αξιόλογο προσωπικό η Γενική 

Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.), που µε τη σειρά της 

επέλεξε και τοποθέτησε σε όλους τους Νοµούς Συµβούλους Λαϊκής 

Επιµόρφωσης µε µέση ηλικία 30-35 ετών και µε αρµοδιότητες τη 

µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών και το συντονισµό των 

δραστηριοτήτων. Επίσης ιδρύθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από τη 

Γενική Γραµµατεία το Κέντρο Μελετών και Αυτοµόρφωσης 

(Κ.Ε.Μ.Ε.Α.), το οποίο ανέλαβε την επιµόρφωση των στελεχών 

της Λαϊκής Επιµόρφωσης, την έκδοση του περιοδικού 

“Αυτοµόρφωση” και βιβλίων, καθώς και τη διοργάνωση διεθνών 

συνεδρίων…. Αποκορύφωµα ήταν η επίσκεψη του ίδιου του Freire 

στην Ελλάδα, µε τον οποίο συζητήθηκε ο τρόπος εφαρµογής των 

ιδεών του στην ελληνική πραγµατικότητα».   

(2008, σελ. 4) 

 

Μετά όµως από µια προσωρινή άνθιση, ο θεσµός της λαϊκής 

επιµόρφωσης άρχισε να φθίνει σταδιακά και από το 1986 και µετά 

παρατηρείται µια στροφή προς την παροχή συµπληρωµατικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών µε στόχο την κάλυψη των κενών ή και των ανεπαρκειών του 

εκπαιδευτικού συστήµατος (Κόκκος, 2005).  Αυτή η στροφή οφείλεται κυρίως 

στις οδηγίες της Ε.Ε. και στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου που ακολουθώντας το πνεύµα της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. αναδεικνύει 

ως  κυρίαρχη στρατηγική τη συµπληρωµατική κατάρτιση (Κόκκος, 2005, 

2008) 

Μάλιστα, ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων 

αυτή την εποχή αναπτύσσεται στον τοµέα των τεχνολογιών γενικότερα και 

της πληροφορικής ειδικότερα.  Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του  1980 ως 

και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

εµφανίζει µεν ταχύτατη ανάπτυξη, αλλά η αιτία µοιάζει να είναι η 

αναγκαιότητα για απορρόφηση διαθέσιµων πόρων, κυρίως όσων 

προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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Γίνεται άµεσα κατανοητό ότι µια τέτοιου είδους ανάπτυξη είναι µάλλον 

στρεβλή και δε µοιάζει να συµβάλλει στη δόµηση ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος εκπαίδευσης ενηλίκων αφού υπάρχει µια εµφανής µονοµέρεια 

προς την συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση.  Πέρα από αυτή την 

υποκειµενική διαπίστωση και αναφορικά µε την εποχή της δεκαετίας 1980-

1990 έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο σχεδιασµός προγραµµάτων έγινε δίχως 

προηγούµενη διερεύνηση των πραγµατικών αναγκών κατάρτισης και αυτό το 

γεγονός σε συνδυασµό µε την απουσία αξιολόγησης και την έλλειψη 

συντονισµού των δράσεων και των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων οδήγησαν 

σε µη ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων πόρων (Βεργίδης & Πρόκου 

2005, σελ. 59-70). 

Έτσι µε στόχο τον αποτελεσµατικό  συντονισµό των φορέων και 

κατόπιν σχετικών οδηγιών από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Υπουργείο Εργασίας (σηµερινό Υπουργείο Απασχόλησης) επιφορτίζεται µε τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση των ενεργειών συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Κατά συνέπεια παίρνονται αποφάσεις και 

καθορίζονται οι προδιαγραφές για την ίδρυση δηµόσιων και ιδιωτικών 

Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), που πιστοποιούνται, 

παρακολουθούνται και αξιολογούνται από Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Κατάρτισης 

και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).  (Κόκκος, 2005).  

Αργότερα, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προχώρησε επίσης στην πιστοποίηση των 

εκπαιδευτών της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σχεδιάζοντας και 

εφαρµόζοντας ένα πρωτότυπο εθνικής κλίµακας πρόγραµµα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών (βλ. Καραλής και Κόκκος, 2008).   

Ωστόσο, στον ίδιο χώρο πέρα από τα Κ.Ε.Κ. όπου µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι υπάρχει µια µορφή συστηµατοποίησης, υπάρχουν και 

πολλοί φορείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί (για παράδειγµα αναφέρουµε το Εθνικό 

Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο Οργανισµός Γεωργικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε.) που 

είτε χωρίς πιστοποίηση είτε µε εσωτερικές διαδικασίες εγκυρότητας 

προσφέρουν προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 

(Κόκκος, 2005).     



 15

Από την άλλη πλευρά στο πεδίο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

(ένας όρος που αντικατέστησε τη «λαϊκή επιµόρφωση») δραστηριοποιείται 

σήµερα η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που διαδέχθηκε τη 

Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης (ενώ τη στιγµή που γράφονται 

αυτές οι γραµµές πρόκειται να µετονοµαστεί σε Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 

Μάθησης).  Με αιχµές τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) και τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), οι δοµές της Γενικής Γραµµατείας, έχουν ως 

αντικείµενο την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού την κατάρτιση και 

επιµόρφωση ειδικών οµάδων που απειλούνται  από κοινωνικό αποκλεισµό, 

την υλοποίηση προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής  ως δεύτερης 

γλώσσας καθώς και  εκπαίδευσης στον τοµέα των νέων τεχνολογιών. Επίσης 

προσφέρει κοινωνικό-πολιτιστική εκπαίδευση και επιµόρφωση που αφορά σε 

θέµατα πολιτισµού, υγείας και περιβάλλοντος καθώς και ενηµέρωση για 

θέµατα κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά ενώ πρόσφατα ξεκίνησε τη 

διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών που 

απασχολούνται στα προγράµµατά της µε στόχο την δηµιουργία µητρώου 

πιστοποιηµένων εκπαιδευτών.  Για το λόγο αυτό η Γραµµατεία σχεδίασε 

ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και έθεσε σε εφαρµογή πρόγραµµα εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων 

της (Τσιµπουκλή και Φίλλιπς, 2007).   

Τόσο η προσπάθεια του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αλλά και της Γενικής Γραµµατείας 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων συµβάλλουν θετικά προς την επαγγελµατοποίηση του 

πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και συµπληρώνουν τις 

προσπάθειες θεσµοθέτησης της δια βίου εκπαίδευσης όπως αυτές 

εκφράστηκαν µέσα από το κείµενο του νόµου 3369 - (Φ.Ε.Κ. Α 

171/06.07.2005- "Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες 

διατάξεις"). 

Τέλος, στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µία από τις πιο 

σηµαντικές στιγµές στην ανάπτυξη του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στη 

χώρα µας είναι η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) 

το οποίο είναι το µοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας του 
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οποίου όλα τα προγράµµατα απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες1 και  

προσφέρονται από απόσταση σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Στο 

πλαίσιο του Ε.Α.Π. λειτουργεί επίσης και πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μαζί µε το Ε.Α.Π., σήµερα, 

πανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών µε θέµα την εκπαίδευση ενηλίκων 

προσφέρονται σε µεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο και από άλλα 

πανεπιστήµια όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.  

Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι σήµερα η εκπαίδευση ενηλίκων 

στη χώρα µας ακολουθεί αυτό που ο Rubenson (2004, σελ. 32) χαρακτηρίζει 

ως µια χαλαρή έκδοση (soft version) του οικονοµίστικου παραδείγµατος.  Η 

νέα αυτή περίοδος, που ξεκίνησε το 2000 µε την δηµοσίευση του κειµένου 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «A memorandum for Lifelong 

Learning» (Ε.Ε. 2000), χαρακτηρίζεται από την αποδοχή ότι η οικονοµική 

ανάπτυξη είναι στρεβλή αν δεν συνοδεύεται από µέτρα για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής συνοχής και αναγνωρίζει τη φιλοσοφία της δια βίου µάθησης ως 

ουσιώδους για την ανάπτυξη της έννοιας του ενεργού πολίτη αλλά και για την 

επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.  

Μπορούµε επίσης να ισχυριστούµε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων στη 

χώρα µας βρίσκεται ακόµη σε  ένα στάδιο αναζήτησης της ιδεολογικής της 

ταυτότητας.  Τα νέα θεσµικά πλαίσια, οι νέοι φορείς και ενώσεις για την 

εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. η Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων), 

οι προσπάθειες επαγγελµατισµού του πεδίου αλλά και η εισαγωγή της 

εκπαίδευσης ενηλίκων ως αντικειµένου σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια 

συνθέτουν έναν πολύπλοκο µωσαϊκό µε πολλές αντιφάσεις και ετερόκλητα 

στοιχεία. Στο µωσαϊκό αυτό µοιάζει ότι συνεχίζουν να εµφανίζονται κάποιες 

δυσλειτουργίες προηγούµενων περιόδων αλλά οι προοπτικές είναι πλέον 

περισσότερο ευοίωνες από ποτέ.  Άλλωστε, κανένας δεν µπορεί να γυρίσει 

                                                 
1 Για την ενηλικιότητα δέχοµαι τον  σύντοµο αλλά περιεκτικό ορισµό του Peter Jarvis (1983, 
σ. 58) σύµφωνα µε τον οποίο «Η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτοµο αντιµετωπίζεται από 
τους άλλους ως κοινωνικά ώριµο και ταυτόχρονα το ίδιο θεωρεί ότι έχει κατακτήσει αυτό το 
επίπεδο [αποδοχής και ωριµότητας]». Στην περίπτωση του Ε.Α.Π., ο νοµοθέτης θέλοντας να 
διασφαλίσει την συµµετοχή ενηλίκων στα προγράµµατα σπουδών όρισε στο άρθρο 5, 
παράγραφος 5α, του Νόµου 2552/1997, ως κριτήριο προτεραιότητας για την  εγγραφή στο 
Ε.Α.Π., τη συµπλήρωση του 23ου έτους από τους υποψήφιους 
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πίσω για να κάνει µια νέα αρχή, αλλά καθένας µπορεί να ξεκινήσει σήµερα 

και να δηµιουργήσει τις συνθήκες για µια νέα συνέχεια. 

2.3 Εργασίες για τις ερευνητικές τάσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Η πρώτη εργασία που παρουσιάζουµε στην ενότητα αυτή είναι µια 

προσπάθεια η οποία διερευνά 559 άρθρα από έξι (6) διεθνή περιοδικά 

(Καραλής, 2008).  Μέσα από τον εντοπισµό ερευνητικών αντικειµένων και 

πεδίων ερευνητικής δράσης, ο συγγραφέας αποσκοπεί στην  ανάδειξη των 

τάσεων της έρευνας για την εκπαίδευση ενηλίκων.  Στην ουσία πρόκειται για 

ένα ερευνητικό εγχείρηµα «εκ των υστέρων», που έχει περισσότερο µια 

κριτική απολογιστική χροιά, αποτελεί ένδειξη για το µέλλον αλλά δεν 

αποσκοπεί απόλυτα στην εκτίµηση των µελλοντικών τάσεων.  

Έτσι, για να εξυπηρετήσει τους στόχους της έρευνάς του και για να 

συστηµατοποιηθεί η ανάλυση, ο ερευνητής κατηγοριοποιεί το χώρο της 

έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων σε τέσσερις κατηγορίες κάθε µία από τις 

οποίες εµπεριέχει µια σειρά από θεµατικά πεδία. Οι κατηγορίες αυτές 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Θεµελίωση του πεδίου 
Επιστηµολογική συγκρότηση. 
Σχέση τυπικής και µη-τυπικής εκπαίδευσης. 
Η εκπαίδευση και η µάθηση ως συνεχή. 
Θεωρίες µάθησης. 

Μακροεπίπεδο 
Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές διαστάσεις της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Ανάλυση θεσµών και πολιτικών. 
Ιστορικά στοιχεία. 
Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόµενων. 
Κοινωνικό φύλο. 

Μέσο επίπεδο 
∆ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών. 
Συµµετοχή εκπαιδευόµενων. 

            Αξιολόγηση προγραµµάτων. 
Μικροεπίπεδο 

Εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές. 
∆υναµική της οµάδας.  

Πίνακας 1: Κατηγορίες ερευνητικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τον Καραλή 

(2008). 
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Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση γίνεται µια ενδελεχής 

επισκόπηση ενός µεγάλου αριθµού άρθρων και κατόπιν εφαρµόζεται  

ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου σε µια προσπάθεια να εντοπιστούν τα 

ερευνητικά αντικείµενα που εµφάνιζαν µεγαλύτερη συχνότητα και έτσι να 

αποτυπωθούν οι ερευνητικές τάσεις του πεδίου. Η ανάλυση του Καραλή 

παρουσίασε τα παρακάτω  αποτελέσµατα (σε φθίνουσα ιεράρχηση, δηλαδή 

πρώτο παρουσιάζεται το περισσότερο συχνά εµφανιζόµενο ερευνητικό 

αντικείµενο):  

 

Ερευνητικό αντικείµενο 
1. Ανάλυση θεσµών και πολιτικών 
2. Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές διαστάσεις της εκπ. ενηλίκων 

3. Επιστηµολογική συγκρότηση 
4. Θεωρίες µάθησης 

5. Εκπαίδευση και µάθηση ως συνεχή 
6. Κοινωνικό φύλο 

7. Συµµετοχή εκπαιδευοµένων 
8. Εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές 

9. Σχέση µη-τυπικής και τυπικής εκπαίδευσης 
10. Σχεδιασµός προγραµµάτων 

11. Ιστορικά στοιχεία 
12. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευοµένων 

13. ∆ιερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 
14. ∆υναµική Οµάδας 

15. Αξιολόγηση προγραµµάτων 

Πίνακας 2:  Ερευνητικά αντικείµενα (κατά φθίνουσα σειρά) 

  

Εκτός από τα παραπάνω ερευνητικά αντικείµενα όµως, στην ίδια 

εργασία αναζητήθηκαν και τα πεδία εφαρµογής της έρευνας για την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αυτή την πλευρά της ανάλυσης αναδείχθηκαν ως οι 

πλέον συχνοί χώροι διενέργειας έρευνας για την εκπαίδευση ενηλίκων: α) ο 

χώρος εργασίας, β) η τριτοβάθµια εκπαίδευση και γ) ο χώρος των δράσεων 

κατά του αναλφαβητισµού.  

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα ο Καραλής καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι αφενός αυτό που φαίνεται πως απασχολεί σε µεγάλο βαθµό 

τους ερευνητές του πεδίου είναι η διερεύνηση των διαστάσεων των πολιτικών 

της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτισµικές 

διαστάσεις της και αφετέρου ερµηνεύει την στροφή [sic] της ερευνητικής 
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παραγωγής στους χώρους εργασίας και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στις  

µεταβολές στο τοπίο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στην σύγχρονη τάση 

των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης ενηλίκων που στοχεύει κυρίως στο να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονοµίας.  

Το επόµενο κείµενο που θα παρουσιάσουµε είναι ένα κεφάλαιο από 

µια συλλογική προσπάθεια που έγινε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της 

UNESCO (σήµερα λέγεται Ινστιτούτο για τη ∆ια Βίου Μάθηση) στην οποία 

έγινε µια σηµαντική διερεύνηση των τάσεων της έρευνας για την εκπαίδευση 

ενηλίκων σε όλο τον κόσµο (UNESCO, 1999). Από αυτό το έργο επιλέξαµε να 

παρουσιαστεί για τους σκοπούς της δικής µας έρευνας το κεφάλαιο που 

αναφερόταν στις τάσεις της (τότε) ∆υτικής Ευρώπης, στην οποία 

συµπεριλαµβανόταν και στοιχεία από την Ελλάδα.   

Στο κείµενο αυτή συλλέχθηκαν στοιχεία από κάθε χώρα της δυτικής 

Ευρώπης και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν αφενός κατέγραφαν την 

πραγµατικότητα της εποχής και αφετέρου αποτελούσαν σηµαντικές ενδείξεις 

για το µέλλον της έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  Μολονότι 

έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια (10) από τη δηµοσίευση της µελέτης αυτής 

τα ευρήµατά της συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα χρήσιµα όπως θα φανεί 

παρακάτω. Η σύνθεση όλων των στοιχείων της έρευνας αυτής ανέδειξε τις 

παρακάτω έξι (6) προτεραιότητες: 

1. Σχέση εκπαίδευσης ενηλίκων και εργασίας µε έµφαση: α) στις 

αλλαγές των διαδικασιών παραγωγής, β) στη µελέτη των 

δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της πιστοποίησής τους, γ) στη 

µάθηση στο χώρο εργασίας και τις στρατηγικές της 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, δ) στην αρχική και συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση, ε) στη µελέτη των σχέσεων µεταξύ 

συνδικάτων και εργοδοτών, στ) στην µελέτη των πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και δ) στη µελέτη της επίδρασης που 

έχει η κινητικότητα των εργαζοµένων στην Ευρώπη, στην 

κατάρτιση.  

2. Ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων ως εργαλείο πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας µε έµφαση: α) στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των ατόµων που ανήκουν σε κοινωνικά µειονεκτούσες οµάδες όπως 
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οι εργαζόµενοι µε χαµηλά τυπικά προσόντα, οι νέοι ενήλικοι, οι 

γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία, οι µακροχρόνια άνεργοι, 

οι µεγάλης ηλικίας εργαζόµενοι και οι εθνικές µειονότητες, β) στη 

συµβουλευτική επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, γ) στην 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών για την ενδυνάµωση την 

συµµετοχής ειδικών οµάδων σε προγράµµατα κατάρτισης, δ) σε 

ζητήµατα πρόσβασης σε διαφορετικές µορφές µετασχολικής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης και ε) στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

στο πλαίσιο περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

3. Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση µε έµφαση: α) στην ανάπτυξη νέων µορφών εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης π.χ. µε τη χρήση δορυφορικής 

επικοινωνίας, β) στην εφαρµογή διαδραστικών ηλεκτρονικών 

µέσων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διδασκαλία, γ) στα 

πολυµέσα, δ) στην ανάπτυξη ανοικτών συστηµάτων εκπαίδευση και 

ε) στην αυτοδιαχειριζόµενη µάθηση. 

4. Θέση της εκπαίδευσης ενηλίκων στη συνολική ζωή ενός 

ανθρώπου µε έµφαση: α) στη µελέτη της µάθησης στα διάφορα 

στάδια της ζωής, β) στη µελέτη των πολλαπλών ρόλων του 

ενηλίκου, γ) στη αλληλεπίδραση µεταξύ επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας και κοινωνικής ζωής, δ) στη µελέτη του φύλου, της 

εθνικότητας, και της ηλικίας, ε) στη µελέτη κρισίµων γεγονότων 

που υποκινούν τη συµµετοχή σε µαθησιακές διεργασίας, και στ) 

στη µελέτη ιστοριών ζωής και βιογραφιών.  

5. Έρευνα στο πλαίσιο πανεπιστηµιακών σπουδών µε έµφαση: 

α) στην απελευθερωτική διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων στους 

θεσµούς δεύτερης ευκαιρίας, β) στην οικοτροφειακή εκπαίδευση 

ενηλίκων, γ) στην κοινωνικό-πολιτισµική εµψύχωση και την 

κοινοτική εκπαίδευση, δ) στους κύκλους µάθησης, ε) στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εθελοντικών οργανώσεων, και 

στ) στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και της δηµιουργίας 

ενεργών πολιτών καθώς και στην εκπαίδευση των εργαζοµένων και 

των γυναικών. 
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6. Πρακτική της πανεπιστηµιακής έρευνας µε έµφαση: α) στη 

σχέση µεταξύ έρευνας και ανάπτυξης πολιτικών, β) στην έρευνα 

δράσης και στη συµµετοχική έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων, γ) 

στην περαιτέρω ανάπτυξη των ποιοτικών µεθόδων, δ) στη 

µετακίνηση από την ψυχολογική θέαση της εκπαίδευση ενηλίκων 

προς την κοινωνιολογική θέαση, ε) στην ανάπτυξη επιστηµολογίας 

για την έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων η οποία θα χρησιµεύσει 

ως βάση για διεπιστηµονικές ερευνητικές προσεγγίσεις.  

Ο συγγραφέας του κειµένου (Barry J. Hake) καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι η εκπαίδευση ενηλίκων παρουσιάζει στοιχεία γνωστικής 

θέσµισης και διεπιστηµονικής ερευνητικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στα 

πανεπιστήµια ενώ σηµειώνει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

βορείων και των νοτίων χωρών της δυτικής Ευρώπης.  ∆ιαπιστώνει ότι στη 

βόρεια Ευρώπη  η έρευνα είναι περισσότερο εστιασµένη προς θεωρητικά 

ζητήµατα και στην ανάπτυξη ερευνητικών µεθοδολογιών και προσεγγίσεων, 

ενώ υπάρχει ωριµότητα για εµπλοκή σε διεπιστηµονικές µελέτες. Για τη νότια 

Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας) η διαπίστωση ήταν ότι 

υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήµατα για διερεύνηση κυρίως επειδή δεν 

υπάρχει οργανωµένη έρευνα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα σχετικά µε την 

εκπαίδευση ενηλίκων.  

Τέλος µια σηµαντική διαπίστωση είναι η προβληµατική σχέση µεταξύ 

έρευνας και ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής αφού όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται «ένα µεγάλο µέρος της εφαρµοσµένης έρευνας παραµένει χωρίς 

θεωρητικό υπόβαθρο» (σελ. 145) και δεν συµβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών 

για την εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η δηµιουργία 

ενός συνεκτικού θεωρητικού υπόβαθρου θα είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης 

χρηµατοδότησης ανάλογων ερευνητικών εγχειρηµάτων. 

Μετά από αυτή τη σύντοµη αναδροµή στην πορεία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην χώρα µας και την παρουσίαση δύο ερευνητικών εργασιών 

γύρω από το ζήτηµα των τάσεων στην έρευνα της εκπαίδευσης ενηλίκων στο 

επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ερευνητική τεχνική που επιλέχθηκε για 

να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτηµα της εργασίας, δηλαδή η «∆ελφική 

µέθοδος» (Delphi method).  



 22

3. Μεθοδολογία της έρευνας: η ∆ελφική Μέθοδος 
 

3.1    Εισαγωγή 

Η δελφική µέθοδος είναι µια ερευνητική τεχνική που ανιχνεύει τις 

πεποιθήσεις των µελών µιας οµάδας ειδικών, των οποίων η άποψη θεωρείται 

ως σηµαίνουσα σχετικά µε ένα θέµα. Ο αντικειµενικός στόχος των 

περισσότερων εφαρµογών της δελφικής µεθόδου είναι η λήψη αποφάσεων 

αναφορικά µε το υπό διερεύνηση θέµα, µε άλλα λόγια πρόκειται για µια 

µέθοδο πρόβλεψης µε αποφασιστικές όµως προεκτάσεις.  Η µέθοδος είναι 

στην ουσία µια δοµηµένη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των 

γνώσεων µιας οµάδας ειδικών. Η συλλογή συνήθως γίνεται µε τη χρήση µιας 

σειράς ερωτηµατολογίων, τα οποία υφίστανται µια ελεγχόµενη διαδικασία 

συνεχούς ανατροφοδότησης σε φάσεις που πιο συχνά ονοµάζονται «γύροι» 

(Adler & Ziglio, 1996). 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της 

συγκεκριµένης µεθοδολογίας µε στόχο να αναδειχθούν οι λόγοι που οδήγησαν 

στην επιλογή της ως κατάλληλης για τη διερεύνηση του ερευνητικού 

ερωτήµατος της εργασίας αυτής.  

 

3.2   Ιστορικές καταβολές και σύγχρονες χρήσεις 

Η δελφική µέθοδος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 

1950, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής στο πλαίσιο ενός προγράµµατος 

(RAND «think tank») που ασχολούταν µε τις δυνατότητες και τα όρια της 

µελλοντικής στρατιωτικής τεχνολογίας καθώς και µε διάφορα πολιτικά 

ζητήµατα της εποχής και την επίλυσή τους (Dalkey & Helmer, 1963). Κατά 

συνέπεια ,οι πρώτες εφαρµογές της δελφικής µεθόδου ήταν στην περιοχή της 

τεχνολογικής πρόβλεψης και στόχευαν στον να µπορέσουν να προβλέψουν τις 

πιθανές εξελίξεις της τεχνολογίας και την κοινωνική και οικονοµική επίδραση 

των αλλαγών αυτών (Adler and Ziglio, 1996).  

Από την εποχή όµως του ψυχρού πολέµου, κατά την οποία 

διαµορφώθηκε η τεχνική, µέχρι και τις µέρες µας η δελφική µέθοδος έχει 

χρησιµοποιηθεί σε διάφορα και πολύ διαφορετικά µεταξύ τους επιστηµονικά 
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πεδία (Adler και Ziglio, 1996, Linstone και Turloff, 1975, Rowe και Wright, 

1999).  Για παράδειγµα, οι Czinkota και Ronkainen (1997) χρησιµοποίησαν τη 

µέθοδο για να αναλύσουν την επίδραση των τεχνολογικών αλλαγών στο 

διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ οι Kuo και Yu (1999) για να 

διαµορφώσουν τα κριτήρια για την επιλογή τοποθεσιών που θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν εθνικά πάρκα.  Πιο πρόσφατα οι Robertson, Collins & Oreg 

(2005) εξέτασαν και προσπάθησαν να εξηγήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

επηρεάζει το µήνυµα που «εκπέµπει» το «κείµενο», στις αγγελίες ευρέσεως 

εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία έτσι ώστε αυτοί να στραφούν µε θετική 

διάθεση προς µια επιχείρηση.   

Από τη στιγµή που η πληροφορική τεχνολογία αποτελεί την αιχµή της 

τεχνολογικής ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες είναι απολύτως 

αναµενόµενο η χρήση της δελφικής µεθόδου στον τοµέα της πληροφορικής να 

είναι επίσης ιδιαίτερα εκτενής (Skumolski, Hartman και Krahn, 2007).  Οι 

Wynekoop και Walz (2000), για παράδειγµα, χρησιµοποίησαν αυτή την 

τεχνική για να κατατάξουν τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του προσωπικού 

µε υψηλή απόδοση στο χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων.  Επίσης οι 

Keil, Tiwana και Bush (2002) κατέταξαν µε παρόµοιο τρόπο την 

επικινδυνότητα των προγραµµάτων ανάπτυξης λογισµικού και οι Brungs και 

Jamieson (2005) εφάρµοσαν δελφική µέθοδο τριών γύρων για να 

διερευνήσουν τα νοµικά ζητήµατα που αναδύονται από τη χρήση των 

υπολογιστών στις υπηρεσίες σήµανσης της αστυνοµίας στην Αυστραλία.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης η συγκεκριµένη ερευνητική τεχνική 

χρησιµοποιήθηκε επίσης για να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων για την 

εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική (Clayton, 1997). Επίσης έχουµε 

παραδείγµατα χρήσης της µεθόδου για την πρόβλεψη των εξελίξεων στην 

τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση (Mykerezi, 2003), για την ανάδειξη 

των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ανώτερης εκπαίδευσης µε έµφαση στην 

αειφορία (Wright, 2007),  ενώ στο πεδίο της πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

µια από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές της µεθόδου είναι η έρευνα 

Eurodelphi (Leirman, 1995) που πραγµατοποιήθηκε υπό τον συντονισµό του 

Καθολικού Πανεπιστηµίου του Leuven µε στόχο να συλλέξει τις απόψεις των 
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στελεχών, των ερευνητών και των αποφασιζόντων της εκπαίδευσης ενηλίκων 

για τις προοπτικές και τα προβλήµατα του πεδίου στη δεκαετία του 1990.   

Ένα ακόµη ερευνητικό έργο στο οποίο µάλιστα υπήρχε και ελληνική 

συµµετοχή (Πανεπιστήµιο Πατρών) και στο οποίο χρησιµοποιήθηκε η 

δελφική µέθοδος ήταν το έργο SAEDA που στόχο είχε να αναδείξει τις 

απόψεις στελεχών και εκπαιδευόµενων για τις στρατηγικές βελτίωσης της 

εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιφερειακά πλαίσια (Βεργίδης et. al. 2000).  

Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η δελφική µέθοδος αποτελεί µια 

προσφιλή ερευνητική τεχνική στο πλαίσιο εκπόνησης διατριβών. Οι 

Skumolski, Hartman και Krahn (2007) σε άρθρο τους για τη χρήση της 

δελφικής µεθόδου στο πλαίσιο µεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών στο 

χώρο της πληροφορικής µελέτησαν 40 περίπου διατριβές από ένα σύνολο 280 

διατριβών µεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου που χρησιµοποιούσαν 

τη µέθοδο και τις οποίες εντόπισαν στη βάση δεδοµένων ProQuest Digital 

Dissertations. Οι 280 αυτές διατριβές περιελάµβαναν συµπληρωµατική ή 

κύρια χρήση της δελφικής µεθόδου µε παραλλαγές που εκτείνονταν από την 

υλοποίηση τριών ως πέντε γύρων ερωτήσεων και στις οποίες συµµετείχαν από 

τέσσερις ως και 171 ειδικοί.   

 

3.3  Περιγραφή της µεθόδου 

Η δελφική µέθοδος είναι στην ουσία µια ελεγχόµενη µορφή γραπτής  

επιχειρηµατολογίας. Αποτελείται από µια σειρά επαναλαµβανόµενων 

ερωτήσεων, συνήθως µε τη µορφή ερωτηµατολογίων, σε µέλη µιας οµάδας 

των οποίων η γνώµη κρίνεται ενδιαφέρουσα. Οι απαντήσεις κάθε γύρου 

ερωτήσεων υποβάλλονται ανώνυµα, µετά από επεξεργασία, για αξιολόγηση 

και κρίση στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαµβάνεται συνήθως για δύο ή τρεις γύρους οπότε και η άποψη της 

οµάδας συνοψίζεται στατιστικά και καθορίζεται πλέον από την κεντρική 

τάση. Οι Rowe και Wright (1999) θεωρούν ότι η δελφική µέθοδος 

χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω τέσσερα στοιχεία: 

1. Ανωνυµία των συµµετεχόντων: η ανωνυµία επιτρέπει τους 

συµµετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους χωρίς την 
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πίεση που πιθανόν να δέχονταν στο περιβάλλον µιας οµάδας εργασίας. 

Έτσι κάθε άποψη κρίνεται από την εγγενή αξία της και όχι από το 

κύρος του εκφραστή της. 

2. Επαναληπτικότητα: η επανεξέταση των απαντήσεων επιτρέπει τους 

συµµετέχοντες να ξαναδούν τις σκέψεις τους λαµβάνοντας υπόψη και 

τις απόψεις των υπολοίπων µελών. 

3. Ελεγχόµενη ανατροφοδότηση: το στοιχείο αυτό επιτρέπει τους 

συµµετέχοντες να διευκρινίζουν ή και να αλλάζουν τις θέσεις τους. 

4. Στατιστική έκφραση της άποψης της οµάδας: το στοιχείο αυτό 

επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων.   

Η µέθοδος συνήθως διεξάγεται ασύγχρονα µέσω γραµµάτων ή του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενώ οι λειτουργίες µεταξύ των µελών της οµάδας, 

διευθύνονται από κάποιον συντονιστή-ερευνητή που αποµονώνει οτιδήποτε 

µη σχετικό µε το θέµα της οµάδας και έτσι ξεπερνιούνται κάποια από τα 

συνήθη προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν λόγω της δυναµικής της 

οµάδας. (Χατζηχρήστος κ.α. 2002).  

Ο Fowles (1978) έχει περιγράψει δέκα στάδια για την υλοποίηση της 

δελφικής µεθόδου: 

1. Σχηµατισµός οµάδας υπεύθυνης για την επίβλεψη των διαδικασιών 

πάνω σε συγκεκριµένο ζήτηµα.  

2. Επιλογή µιας ή περισσοτέρων υποοµάδων για να συµµετέχουν στην 

άσκηση. Συνήθως τα µέλη αυτών των υποοµάδων είναι ειδικοί σε 

σχέση µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

3. ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου για την πρώτη φάση της δελφικής 

µεθόδου. 

4. Έλεγχος του ερωτηµατολογίου για την καταλληλότητα του 

συντακτικού που χρησιµοποιείται. 

5. Μετάδοση των πρώτων ερωτηµατολογίων στα µέλη των υποοµάδων. 

6. Ανάλυση των απαντήσεων της πρώτης φάσης. 



 26

7. Προετοιµασία ερωτηµατολογίων δεύτερης φάσης (και πιθανός 

έλεγχος). 

8. Μετάδοση των ερωτηµατολογίων της δεύτερης φάσης στα µέλη των 

υποοµάδων. 

9. Ανάλυση των απαντήσεων της δεύτερης φάσης (στάδια 7-9 

επαναλαµβάνονται έως ότου επιτευχθεί σταθερότητα των 

αποτελεσµάτων). 

10. Προετοιµασία µιας αναφοράς από την οµάδα ανάλυσης για την 

παρουσίαση συµπερασµάτων από την άσκηση. 

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για εφαρµογή της δελφική µεθόδου τριών 

γύρων η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται διεξοδικά στο Σχήµα 1.  

Το κρίσιµο στοιχείο για την επιτυχία της δελφικής µεθόδου είναι η 

επιλογή των ειδικών, των εµπειρογνωµόνων.  Από τη στιγµή που τα 

αποτελέσµατα της µεθόδου εξαρτώνται από τη γνώση και τη συνεργασία των 

συµµετεχόντων γίνεται αντιληπτή η πρωτεύουσα σηµασία της συµµετοχής 

ανθρώπων που µπορούν να συνεισφέρουν τόσο µε τις γνώσεις τους όσο και εξ 

αιτίας της εµπειρίας τους, άρα στη δελφική έρευνα δεν τίθεται ζήτηµα 

αντιπροσωπευτικότητας των συµµετεχόντων αλλά σκοπιµότητας της 

συµµετοχής τους (Fink και Kosecoff, 1985, Gordon, 1993).  

Σύµφωνα µάλιστα µε τους Rowe και Wright (1999), δεν είναι 

απαραίτητος µεγάλος αριθµός εµπειρογνωµόνων.   O αριθµός των 

συµµετεχόντων εξαρτάται από τη δοµή του προβλήµατος και από το βαθµό 

της εξειδίκευσης που η πραγµάτευσή του απαιτεί (Skumolski, Hartman και 

Krahn 2007). Οι περισσότερες µελέτες χρησιµοποιούν οµάδες ειδικών από 15-

35 άτοµα ενώ η ανταπόκριση σε όλους τους γύρους κυµαίνεται µεταξύ 40-75 

τοις εκατό (Gordon, 1993).  

 Η έκβαση µιας ∆ελφικής ακολουθίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια 

άποψη. Τα αποτελέσµατα της ακολουθίας είναι τόσο έγκυρα, όσο έγκυρες 

είναι και οι απόψεις των εµπειρογνωµόνων οι οποίοι σχηµάτισαν την οµάδα 

των πληροφορητών.  
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Σχήµα 1: Μια δελφική ερευνητική άσκηση τριών γύρων 

  

Ο αριθµός των γύρων είναι επίσης ένα κρίσιµο ζήτηµα και εξαρτάται 

πάντα από το στόχο της έρευνας. Οι Delbecq, Van de Ven και Gustafson 

(1975) υποστηρίζουν ότι µια δελφική έρευνα δύο ως τριών γύρων είναι αρκετή 

για κάθε ερευνητικό θέµα. Αν το ζητούµενο είναι η συναίνεση των απόψεων 
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της οµάδας και η οµάδα των εµπειρογνωµόνων χαρακτηρίζεται από 

ετερογένεια τότε τρεις ή και περισσότεροι γύροι µπορεί να είναι απαραίτητοι. 

Αν η οµάδα είναι οµοιογενής τότε ίσως και µε δύο γύρους να φτάσει κανείς 

στο επιθυµητό αποτέλεσµα (Skumolski, Hartman και Krahn 2007). 

Σηµειώνουµε ότι η αύξηση των γύρων µιας δελφικής έρευνας µπορεί να 

συνεπάγεται µείωση του ποσοστού ανταπόκρισης των συµµετεχόντων.  

 

3.4   Όρια και περιορισµοί 

Συνοπτικά οι παρακάτω προτάσεις αναδεικνύουν τα πλεονεκτήµατα 

της χρήσης της δελφικής µεθόδου ως ερευνητικού εργαλείου:  

1. Είναι ένας γρήγορος και σχετικά αποτελεσµατικός τρόπος να 

εκµαιευτεί η γνώµη ειδικών πάνω σε ένα θέµα (Dalkey, 1969).  

2. Αν είναι καλά σχεδιασµένη η διαδικασία δεν απαιτεί µεγάλη 

προσπάθεια από τους συµµετέχοντες (Dalkey, 1969).  

3. Η ιδιαίτερη συστηµατικότητα της διαδικασίας διασφαλίζει την 

αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων  (Dalkey, 1969).  

4. Υπάρχει δυνατότητα να συλλεχθούν πληροφορίες από ειδικούς που 

βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισµένοι και που µπορεί να έχουν 

διαφορετικά επιστηµονικά υπόβαθρα (Strauss & Zeigler, 1975).  

5. Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

την οµάδας στο ζήτηµα που τον απασχολεί (Weatherman & 

Sevenson, 1974).  

6. Η µέθοδος ευνοεί τις ορθολογικές ιδέες και απόψεις (Skutsch & 

Hall, 1973).  

7. Είναι µια σχετικά χαµηλού κόστους µέθοδος για τη συλλογή 

απόψεων από εµπειρογνώµονες.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετά µειονεκτήµατα της 

συγκεκριµένης µεθόδου τα οποία οφείλουµε να αναφέρουµε.  Αρχικά ο 

χρόνος είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. Ένας γύρος συνήθως διαρκεί τρεις µε 

τέσσερις εβδοµάδες και για µια έρευνα τριών γύρων απαιτείται συνήθως ένα 

διάστηµα τριών ή και τεσσάρων µηνών.  Επίσης υπάρχουν δεδοµένα που 
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αµφισβητούν την ακρίβεια των προβλέψεων µέσω της συγκεκριµένης 

τεχνικής (Weaver, 1971) ενώ δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιβεβαιωθεί η 

συναισθητική συµφωνία των µελών της οµάδας µε τα τελικά αποτελέσµατα.  

Η χρησιµότητα των αποτελεσµάτων της δελφικής µεθόδου έχει επίσης 

αµφισβητηθεί αφού το µέλλον πολλές φορές επηρεάζεται από απρόβλεπτα 

γεγονότα όπως για παράδειγµα οι πολιτικές αλλαγές  (Linstone, 1978).  Τέλος 

η αρχική κινητοποίηση των µελών της οµάδας των εµπειρογνωµόνων και 

συµµετάσχουν στην έρευνα και η διαρκής συντήρηση του ενδιαφέροντός τους 

σε κάθε γύρω ερωτήσεων είναι µια λεπτή διεργασία που πολλές φορές 

συναντά δυσκολίες.  

 

3.5  Η εφαρµογή της µεθόδου στην ερευνητική άσκηση 

3.5.1 Οι συµµετέχοντες  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η πρόθεση που αποτέλεσε το 

έναυσµα για το ερευνητικό αυτό εγχείρηµα, ήταν να συνταχθεί στο τέλος της 

αυτής άσκησης ένας περιεκτικός κατάλογος µε θέµατα που θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως ερευνητικές προτεραιότητες του πεδίου της εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην Ελλάδα ενώ για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος επιλέχθηκε η 

δελφική µέθοδος των τριών γύρων όπως αυτή  περιγράφηκε παραπάνω.  

Η δελφική µέθοδος δεν χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της 

άσκησης µε στόχο να επιτευχθεί απόλυτη συναίνεση µεταξύ των ειδικών που 

συµµετείχαν στην έρευνα αλλά για να παραχθεί µια σειρά από 

αλληλοσυµπληρούµενες και εναλλακτικές ερευνητικές προτάσεις για το πεδίο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων µέσα από µια διαδικασία που θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως δοµηµένος διάλογος. Αυτό που ενδιέφερε ήταν να 

συλλεχθούν ερευνητικές προτάσεις που να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και 

διαφορετικότητα. Έτσι το κύριο χαρακτηριστικό της ερευνητικής αυτής 

άσκησης ήταν η «επιλεκτική ανωνυµία2» των συµµετεχόντων, η δυνατότητα 

αναθεώρησης απόψεων, η ελεγχόµενη ανατροφοδότηση και η δοµηµένη 

σύγκρουση των διαφορετικών απόψεων.  

                                                 
2 Με την έννοια επιλεκτική ανωνυµία εννοούµε ότι σε καµία φάση της έρευνας οι απόψεις 

των συµµετεχόντων δεν κοινοποιήθηκαν µε ονοµαστική αντιστοιχία παρά µόνο µετά από 
σχετική επεξεργασία που διασφάλιζε την ανωνυµία του κάθε συµµετέχοντα. Ο ερευνητής 
προφανώς είχε στη διάθεσή του επώνυµες απόψεις.  
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 Η σύνθεση της οµάδας των ειδικών που συµµετέχει σε µια δελφική 

ερευνητική άσκηση είναι ιδιαίτερης σηµασίας αφού η εγκυρότητα των 

ευρηµάτων της έρευνας αντικατοπτρίζεται στην εγκυρότητα των 

συµµετεχόντων.  Με αυτή τη σκέψη έγινε και η επιλογή της οµάδας που θα 

συµµετείχε στην έρευνα τα µέλη της οποίας καταγράφονται στο παράρτηµα 

της εργασίας αυτής.  Τα πλεονεκτήµατα της οµάδας των 27 ατόµων που 

συµµετείχαν στην ερευνητική άσκηση δεν ήταν µόνο το αδιαµφισβήτητο 

γεγονός των αυξηµένων τυπικών τους προσόντων (µεταπτυχιακοί τίτλοι και 

διδακτορικά διπλώµατα σχετικά ή συναφή µε την εκπαίδευση ενηλίκων) αλλά 

το γεγονός ότι προέρχονταν από διαφορετικούς χώρους επαγγελµατικής 

δραστηριοποίησης του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων (Πανεπιστήµια, 

ΚΕΘΕΑ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΓΕΕ κλπ).   

Το κοινό στοιχείο της οµάδας που επιλέχθηκε ήταν ότι όλοι ήταν για το 

ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008, µέλη ΣΕΠ (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό) του ΕΑΠ στις θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε την 

εκπαίδευση ενηλίκων.  Με δεδοµένο το ότι η επιλογή των µελών ΣΕΠ γίνεται 

µε τη χρήση µιας σειράς κριτηρίων που συνδυάζουν επιστηµονικό και 

ερευνητικό έργο αλλά και επαγγελµατική εµπειρία, γίνεται κατανοητό ότι η 

σύνθεση της συγκεκριµένης οµάδας διασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό τη 

φαινοµενική εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας.  

Από το σύνολο αυτής της οµάδας των ΣΕΠ, εξαιρέθηκαν οι δύο 

επιβλέποντες της εργασίας που µαζί µου αποτελούσαν και την οµάδα που 

επεξεργαζόταν τις απαντήσεις στο τέλος κάθε γύρου,  ενώ τρία ακόµη µέλη 

της οµάδας των διδασκόντων δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να 

συµµετάσχουν στην έρευνα.    

3.5.2 ∆εοντολογικά ζητήµατα 

 ∆εοντολογικά ζητήµατα υφίστανται σε κάθε µορφή εκπαιδευτικής 

έρευνας (Cohen & Manion, 1994) και κάνουν µάλιστα την εµφάνισή τους από 

τα πρώτα βήµατα, δηλαδή από την ίδια την απόφαση της έκφρασης του 

ερευνητικού ερωτήµατος και της επιλογής της µεθόδου  (Punch, 1998, σελ. 

281).  Αποτελεί προσωπική θέση, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω, ότι η χρήση 

της δελφικής µεθόδου για την δηµιουργία ενός καταλόγου ερευνητικών 
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θεµάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα είναι µια δεοντολογικά 

αποδεκτή επιλογή.  

Αρχικά και σε ότι αφορά στην επιλογή της µεθόδου, η συγκεκριµένη 

προσέγγιση επιτρέπει τη συµµετοχή πολλών ειδικών στο βαθµό µάλιστα που 

άλλες µέθοδοι οµαδικής διερεύνησης (π.χ. focus groups) είναι δύσκολο να 

επιτύχουν ενώ επιπρόσθετα επιτρέπει την ισότιµη µεταχείριση όλων των 

απόψεων. Από την άλλη η πιθανότητα η διεργασία της έρευνας να 

δηµιουργήσει συναισθηµατικά ή άλλου είδους διλήµµατα και προβλήµατα 

στους συµµετέχοντες είναι µικρή αφού πρόκειται για ώριµους ενήλικες, οι 

οποίοι έχοντας επιλεχθεί µε βάση την εξειδίκευση τους µοιάζει να είναι  

περισσότερο έµπειροι σε ζητήµατα έρευνας και κατά συνέπεια λιγότερο 

τρωτοί.  

  Αναφορικά, µε την ίδια την πραγµατοποίηση της έρευνας  ζητήµατα 

δεοντολογίας όπως η εµπιστευτικότητα και η ενηµέρωση για την έρευνα 

λήφθηκαν επίσης σοβαρά υπόψη. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν εξ΄ αρχής 

για τους στόχους της έρευνας, τον πιθανό χρόνο που θα απαιτούσε η 

δέσµευσή τους για συµµετοχή και σε κάθε φάση είχαν τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσουν µαζί µου για διευκρινήσεις σχετικά µε την έρευνα.  Επίσης 

ήταν απολύτως ελεύθεροι να αποσυρθούν από τη συµµετοχή τους στην 

ερευνητική αυτή άσκηση µολονότι πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι 

ενδεχοµένως να υπήρχε µια άρρητη και άτυπη «πίεση» για συµµετοχή (η 

ανταπόκριση ήταν 100% σε όλους τους γύρους) λόγω της ταυτόχρονης 

συναδελφικής µου ιδιότητας (µέλος ΣΕΠ).  

Η ιδιωτικότητα των συµµετεχόντων ήταν απολύτως σεβαστή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ερευνητικής άσκησης. Καταρχήν η ανωνυµία των 

συµµετεχόντων διατηρήθηκε σε όλο το εύρος της προσπάθειας µε την έννοια 

ότι η παρουσίαση των απόψεων έγινε µε τρόπο που δεν αποκαλύπτονταν  η 

ταυτότητα του πληροφορητή (Cohen et al., 2000). Από την άλλη τα 

ερωτηµατολόγια κάθε φάσης στα οποία υπήρχε αναγραφή του ονόµατος του 

πληροφορητή παραµένουν στην κατοχή µου και δεν πρόκειται να 

κοινοποιηθούν ή να χρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό. Οι µοναδικοί για τους 

οποίους υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά είναι τα µέλη της 

συµβουλευτικής επιτροπής εκπόνησης της συγκεκριµένης εργασίας. Είναι δε 
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αυτονόητο ότι τα ερωτηµατολόγια θα καταστραφούν µετά από ένα χρονικό 

διάστηµα και αφού δηµοσιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας ενώ σε 

κάθε περίπτωση το διάστηµα αυτό δε θα ξεπεράσει τα πέντε ακαδηµαϊκά έτη.    

Κλείνοντας την ενότητα αυτή στην οποία περιγράφηκε η µεθοδολογία 

της έρευνας σηµειώνουµε ότι στη διάρκεια της ερευνητικής αυτής 

προσπάθειας τηρήθηκαν οι αρχές του αµοιβαίου σεβασµού, της έλλειψης 

πίεσης και της µη χειραγώγησης, ενώ υπήρχε πάντα κατά νου η αίσθηση των 

ηθικών ζητηµάτων που αναδύονται µέσα από κάθε ερευνητική προσπάθεια 

ιδιαίτερα όταν αυτή οδηγεί σε λήψη αποφάσεων (Denzin and Lincoln, 1994). 

Στην επόµενη ενότητα θα παρουσιαστούν  πιο διεξοδικά οι φάσεις της 

έρευνας και τα τελικά αποτελέσµατά της.  
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4.  Στάδια της έρευνας και αποτελέσµατα 
 

Οι συµµετέχοντες της ερευνητικής άσκησης συµπληρώσαν ατοµικά 

ερωτηµατολόγια σε τρεις γύρους ακολουθώντας τη διαδικασία που 

περιγράφηκε παραπάνω (βλ. σελ. 24).  Η δελφική µέθοδος όπως τη 

σχεδιάσαµε και την εφαρµόσαµε δεν είχε ως στόχο την άντληση 

συγκεκριµένων πληροφοριών µε βάση κάποιες προαποφασισµένες 

κατευθύνσεις. Έτσι το αρχικό ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους 

συµµετέχοντες ήταν ένα ανοικτό ερωτηµατολόγιο µε µια πολύ γενική 

ερώτηση µε τη µορφή θέσης (βλ. Παράρτηµα, υπόδειγµα 1) όπου οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να δηλώσουν τις ερευνητικές προτεραιότητες για 

το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα σύµφωνα πάντα µε την 

άποψή τους.  Οι γραπτές απαντήσεις συλλέχθηκαν σε διάστηµα δύο µηνών 

και ταξινοµήθηκαν σε διακριτές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ήταν: α) 

θεωρητική και εµπειρική θεµελίωση του πεδίου, β) κοινωνικές-πολιτικές-

οικονοµικές και ιστορικές διαστάσεις του πεδίου, γ) σχεδιασµός, δ) 

αξιολόγηση, ε) επαγγελµατισµός του πεδίου, στ) πρακτική της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και ζ) άλλες προτεραιότητες.  Συνολικά συγκεντρώθηκαν 211 

ερευνητικές προτεραιότητες µε τη µορφή προτάσεων.  Μετά από σχετική 

επεξεργασία (που περιελάµβανε ενέργειες όπως την απαλοιφή όµοιων 

προτάσεων, τη δηµιουργία περισσότερο περιεκτικών προτάσεων κλπ.) 

καταλήξαµε σε 65 προτάσεις οι οποίες κατανεµήθηκαν στις παραπάνω 

κατηγορίες ως εξής: 

 Κατηγορία ερευνητικής πρότασης 
Αριθµός 

προτάσεων 

Θεωρητική και εµπειρική θεµελίωση του πεδίου 10 

Κοινωνικές – πολιτικές - οικονοµικές και ιστορικές διαστάσεις 
του πεδίου 

15 

Σχεδιασµός 11 

Αξιολόγηση 8 

Επαγγελµατισµός του πεδίου 8 

Πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων 11 

Άλλες προτεραιότητες 2 

Σύνολο 65 

Πίνακας 3: Αριθµός προτάσεων 1ου γύρου 
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Στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

βαθµολογήσουν κάθε µία από τις 65 προτάσεις χρησιµοποιώντας µια 

πεντάβαθµη κλίµακα Lickert (1-5). Η βαθµολόγηση είχε ως αναφορά την 

ερευνητική προτεραιότητα κάθε πρότασης.  Ο βαθµός 5 έδειχνε ότι η 

συγκεκριµένη πρόταση ήταν για τον συµµετέχοντα µια πολύ σηµαντική 

ερευνητική προτεραιότητα ενώ Ο βαθµός 1 έδειχνε ότι η συγκεκριµένη 

πρόταση ήταν για τον συµµετέχοντα πολύ χαµηλής ερευνητικής 

προτεραιότητας.  Το ερωτηµατολόγιο της δεύτερης φάσης βρίσκεται στο 

Παράρτηµα (υπόδειγµα 2). 

 Η συλλογή των απαντήσεων κράτησε ένα περίπου µήνα και τη συλλογή 

των απαντήσεων ακολούθησε περιγραφική στατιστική επεξεργασία. 

Συγκεκριµένα ελέγχθηκε η κεντρική τάση και η διασπορά για κάθε πρόταση. 

Το ενδοτερτατηµοριακό  εύρος (IQR), χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης για τον 

έλεγχο της διασποράς και η τιµή της διαµέσου για την κεντρική τάση.  Η 

διάµεσος ως δείκτης της κεντρικής τάσης δεδοµένων χρησιµοποιείται συχνά 

από τις έρευνες που γίνονται µε την δελφική τεχνική για να διαπιστωθεί ο 

βαθµός της σύµπτωσης των απόψεων των συµµετεχόντων. Η τιµή της 

διαµέσου αντιπροσωπεύει την τιµή εκατέρωθεν της οποίας βρίσκονται οι 

µισές περιπτώσεις, πρόκειται δηλαδή για το 50ο εκατοστηµόριο. Το 

ενδοτεταρτηµοριακό εύρος είναι η διαφορά του πρώτου τεταρτηµορίου από 

το τρίτο τεταρτηµόριο. Όσο µικρότερο είναι το εύρος αυτό τόσο µεγαλύτερη 

είναι η σύµπτωση µεταξύ των απόψεων. Σε µια πεντάβαθµη κλίµακα Likert, 

όταν το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος έχει τιµή µικρότερη του 1 (IQR 1) αυτό 

µπορεί να θεωρηθεί ως θετικό στοιχείο σύµπτωσης (Linstone και Turoff, 

1975).  Εύρος IQR  1 στην ουσία σηµαίνει ότι περισσότερες από 50% από 

όλες τις απόψεις συγκεντρώνονται γύρο από ένα συγκεκριµένο σηµείο της 

κλίµακας.  Στην ερευνητική άσκηση της εργασίας αυτής χρησιµοποιήσαµε τη 

διάµεσο και το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος για να ταξινοµήσουµε τις 

ερευνητικές προτάσεις ως εξής:   

• Υψηλής προτεραιότητας θεωρήθηκαν οι προτάσεις που συγκέντρωσαν 

υψηλή τιµή διαµέσου (4-5) και χαµηλό ενδοτεταρτηµοριακό εύρος  (0-1).  

• Χαµηλής προτεραιότητας θεωρήθηκαν οι προτάσεις που συγκέντρωσαν 

χαµηλή τιµή διαµέσου (1-2) και χαµηλό ενδοτεταρτηµοριακό εύρος (0-1).  
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• Μεσαίας προτεραιότητας θεωρήθηκαν οι προτάσεις που συγκέντρωσαν 

υψηλή τιµή διαµέσου (4-5) αλλά υψηλό ενδοτεταρτηµοριακό εύρος (2-5).  

Το αποτέλεσµα της στατιστικής επεξεργασίας µε τα κριτήρια που 

αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΠΡΟΤΑΣΗ MED IQR ΠΡΟΤΑΣΗ MED IQR 

Θ1 3,00 1,75 Σ9 4,00 2,00 

Θ2 4,00 1,00 Σ10 3,00 2,00 

Θ3 5,00 1,75 Σ11 4,00 1,00 

Θ4 3,00 2,00 Α1 4,00 1,75 

Θ5 4,00 0,75 Α2 4,50 1,00 

Θ6 4,00 1,00 Α3 4,00 1,75 

Θ7 4,00 1,75 Α4 4,00 1,00 

Θ8 3,00 2,75 Α5 4,00 2,00 

Θ9 4,00 2,00 Α6 3,00 1,00 

Θ10 3,00 1,00 Α7 3,00 2,00 

Κ1 4,00 1,00 Α8 4,00 1,75 

Κ2 4,00 1,75 Ε1 4,00 1,00 

Κ3 4,00 2,00 Ε2 4,00 1,00 

Κ4 3,00 1,00 Ε3 3,00 1,00 

Κ5 3,00 1,75 Ε4 3,00 1,00 

Κ6 4,00 1,75 Ε5 3,00 1,00 

Κ7 3,00 1,00 Ε6 3,00 2,00 

Κ8 3,00 1,75 Ε7 4,00 1,75 

Κ9 3,00 2,00 Ε8 4,00 1,75 

Κ10 3,00 2,00 Π1 4,50 2,00 

Κ11 2,00 2,00 Π2 3,00 1,00 

Κ12 4,00 1,00 Π3 4,00 1,00 

Κ13 4,00 1,00 Π4 4,00 1,75 

Κ14 3,00 1,00 Π5 4,00 1,50 

Κ15 3,00 2,00 Π6 3,00 2,00 

Σ1 4,00 2,00 Π7 4,00 2,00 

Σ2 4,00 1,00 Π8 4,00 2,75 

Σ3 4,00 1,00 Π9 3,00 2,00 

Σ4 4,00 2,00 Π10 3,00 1,00 

Σ5 3,00 2,00 Π11 3,00 1,75 

Σ6 3,00 1,00 ΑΠ1 3,00 1,75 

Σ7 4,00 2,00 ΑΠ2 4,00 1,75 

Σ8 4,00 1,00       

Πίνακας 4 : Αποτελέσµατα στατιστικής επεξεργασίας 2ου γύρου 
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Μετά από την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων προχωρήσαµε 

στη σύνταξη του τρίτου ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα υπόδειγµα 3)  που 

θα αποτελούσε και το τελικό εργαλείο συλλογής των απόψεων των 

εµπειρογνωµόνων στον τρίτο γύρο της ερευνητικής άσκησης. Για το τρίτο 

ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκαν οι προτάσεις που µε βάση την τιµή της 

διαµέσου και του ενδοτεταρτηµοριακού εύρους χαρακτηρίστηκαν ως υψηλής 

και µεσαίας προτεραιότητας.  

 Οι προτάσεις αυτές ταξινοµήθηκαν σε νέες κατηγορίες οι οποίες 

προέκυψαν µετά από την οµαδοποίηση των προτάσεων που είχαν κοινό 

περιεχόµενο ή πλαίσιο αναφοράς. Έτσι σε µερικές περιπτώσεις µια 

ερευνητική πρόταση αποτελούσε στοιχείο σε περισσότερα από ένα θεµατικά 

πεδία.  Ένα καλό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης είναι η πρόταση Σ2:  

 

«∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων 

διαφόρων κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, 

πρώην χρήστες ουσιών, άτοµα θετικά στον ιό HIV, άτοµα µε 

χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα – χωρίς υποχρεωτική 

εκπαίδευση, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 

περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες)».  

  

Η συγκεκριµένη πρόταση συµπεριλήφθηκε τόσο στο θεµατικό πεδίο 

«Εκπαίδευση ενηλίκων ειδικών κοινωνικών οµάδων» όσο και στο θεµατικό 

πεδίο «∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών γενικού και ειδικού πληθυσµού».  

Μέσα από αυτή την διαδικασία προέκυψαν τα παρακάτω δέκα (10) θεµατικά 

πεδία τα οποία και αποτέλεσαν τα στοιχεία του τρίτου ερωτηµατολογίου: 

 

Θεµατικό πεδίο 1:  Αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση 

ενηλίκων  

• Μελέτη των πολιτικών ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού σε οργανισµούς και 

επιχειρήσεις. (Κ2) 
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• ∆ιερεύνηση της σχέσης εκπαίδευσης ενηλίκων, των πολιτικών 

απασχόλησης και αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού στην 

Ελλάδα. (Κ3) 

• Η συµβολή της δια βίου εκπαίδευσης στις µεταβολές του παραγωγικού 

ιστού. (Κ13) 

 

Θεµατικό πεδίο 2:  ∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών γενικού και 

ειδικού πληθυσµού 

• ∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών του γενικού πληθυσµού σε τοπικό 

και εθνικό επίπεδο. (Σ1) 

• ∆ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών  βασισµένη στις αντιλήψεις 

(απόψεις) των εκπαιδευτών. (Σ3) 

• ∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 

ουσιών, άτοµα θετικά στον ιό HIV, άτοµα µε χαµηλά εκπαιδευτικά 

προσόντα – χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές 

δεξιότητες. (Σ2) 

• Μελέτες αναγκών µε άξονα αλλά τους «δευτερεύοντες» στόχους της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: τα ενδιαφέροντα, η αναζήτηση 

βαθύτερου προσωπικού νοήµατος, προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη 

κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής, η πολιτιστική ανάπτυξη. (Σ4) 

 
 
Θεµατικό πεδίο 3: Εκπαίδευση ενηλίκων ειδικών κοινωνικών 

οµάδων 

 

• ∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 

ουσιών, άτοµα θετικά στον ιό HIV, άτοµα µε χαµηλά εκπαιδευτικά 
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προσόντα – χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές 

δεξιότητες. (Σ2) 

• Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ειδικές 

κοινωνικές οµάδες όπως προγράµµατα συµβουλευτικής άνεργων ή 

προγράµµατα συµβουλευτικής γονέων. (Σ8) 

• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή εργαλείων αποτίµησης της 

αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαφορετικούς 

χώρους και ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. (Α3) 

 

Θεµατικό πεδίο 4: Εκπαιδευτές ενηλίκων: νόηµα, προφίλ και 

επαγγελµατοποίηση 

• Τι σηµαίνει είµαι εκπαιδευτής ενηλίκων για τους Έλληνες εκπαιδευτές; 

(Θ9) 

• Προσδιορισµός του προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα. 

(Ε1) 

• Προσδιορισµός του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή ενηλίκων: 

επάγγελµα ή συµπλήρωµα επαγγέλµατος; (Ε2) 

• ∆ιερεύνηση στάσεων – απόψεων - προκαταλήψεων εκπαιδευτών σε 

σχέση µε συγκεκριµένους πληθυσµούς εκπαιδευοµένων (Ποιες είναι / 

ποιες πρέπει να είναι / η σηµασία τους). (Ε7) 

• Μελέτη των όρων και των προϋποθέσεων του επαγγελµατισµού 

(professionalism),  της επαγγελµατικότητας (professionality) και της 

επαγγελµατοποίησης (professionalisation) αναφορικά µε τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων. (Ε8) 

• Η έρευνα-δράσης ως εργαλείο αξιολόγησης και ανάπτυξης για τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων. (Α8) 
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Θεµατικό πεδίο 5: Ζητήµατα πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων  
 

• ∆ιερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ∆ια Βίου Μάθηση στην 

Ελλάδα. (Κ1) 

• Πώς συνδέεται η εκπαίδευση ενηλίκων µε την κοινωνική πολιτική στο 

πλαίσιο της ρητορείας της κοινωνίας της γνώσης; (Κ6) 

• Μελέτη των θεσµών ∆εύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα και σύγκρισή 

τους µε αυτών που υπάρχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. (Κ12) 

• Η ενσωµάτωση του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  στις βασικές 

και στις µεταπτυχιακές σπουδές Τµηµάτων των ΑΕΙ-ΤΕΙ. (ΑΠ2) 

 

Θεµατικό πεδίο 6: Η µαθησιακή διεργασία στους ενηλίκους: 

εµπόδια, µέθοδοι, αξιολόγηση  

• Βιωµατική µάθηση και οµάδες εργασίας – εφαρµογή και 

αποτελεσµατικότητα (Π1) 

• ∆ιερεύνηση και εφαρµογή νέων διδακτικών µεθοδολογιών και 

συµµετοχικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενηλίκων. (Π4) 

• Ανάλυση της διεργασίας µάθησης στις οµάδες-εργασίας. (Π5) 

• Ποιοτική έρευνα προσδιορισµού των αντικειµενικών και 

υποκειµενικών εµποδίων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ελλάδα : στερεότυπα,  χρήση του χρόνου και στρατηγικές κατάκτησης 

της γνώσης. (Θ6) 

• Μετά-παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (follow-up) ενηλίκων που 

παρακολούθησαν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων µε στόχο την 

αξιολόγηση της επίδρασης και της αποτελεσµατικότητας των 

προγραµµάτων στο µετασχηµατισµό των παραδοχών τους. (Α5) 

 

Θεµατικό πεδίο 7: Θεωρία και πράξη της µετασχηµατίζουσας 

µάθησης 

• Μελέτη των διεργασιών µάθησης των ενηλίκων και ιδιαίτερα της 

µετασχηµατίζουσας µάθησης και του κριτικού στοχασµού.  (Θ3)  
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• Σχεδιασµός µαθησιακών δράσεων µετασχηµατίζουσας µάθησης για 

ενήλικες. (Σ7)  

• Μετασχηµατίζουσα µάθηση: πρακτικές εφαρµογές στην ελληνική 

πραγµατικότητα. (Π7) 

• ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής της µετασχηµατίζουσας 

µάθησης στα πλαίσια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. (Π8) 

• Ποιοτική αποτίµηση εφαρµογών µετασχηµατίζουσας µάθησης. (Α4) 

• Μετά-παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (follow-up) ενηλίκων που 

παρακολούθησαν προγράµµατα εκπαίδευσης µε στόχο την αξιολόγηση 

της επίδρασης και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων στο 

µετασχηµατισµό των παραδοχών τους. (Α5) 

 
 

Θεµατικό πεδίο 8:  Θεωρητικά ζητήµατα και ζητήµατα έρευνας  
 

• ∆ιερεύνηση της επιστηµολογίας των σύγχρονων τάσεων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. (Θ2) 

• Επισκόπηση εµπειρικών ερευνών στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

στην Ελλάδα (συλλογή και αποτίµησή τους. (Θ7) 

 
 
Θεµατικό πεδίο 9: Καινοτοµίες (καλές πρακτικές, τεχνολογία) και 

ποιότητα 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αποτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (Α1) 

• Ανάπτυξη εναλλακτικών (ποιοτικών) εργαλείων αξιολόγησης της 

εκπαίδευσης – έµφαση στη µάθηση. (Α2) 

• Η έρευνα-δράσης ως εργαλείο αξιολόγησης και ανάπτυξης για τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων. (Α8) 

• Μελέτες αναγκών µε άξονα αλλά τους «δευτερεύοντες» στόχους της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: τα ενδιαφέροντα, η αναζήτηση 

βαθύτερου προσωπικού νοήµατος, προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη 

κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής, η πολιτιστική ανάπτυξη. (Σ4) 
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• Ανάδειξη καλών πρακτικών αξιολόγησης προγραµµάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων.  

• Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και στη 

διαχείριση του χρόνου. (Σ9) 

• Καταγραφή καλών πρακτικών σχεδιασµού προγραµµάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων. (Σ11) 

• Η συµβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

στην εκπαίδευση ενηλίκων (συµβατικές και e-µορφές). Τι προβλήµατα 

επιλύονται και τι δηµιουργούνται; (Π3) 

 

Θεµατικό πεδίο 10: Κίνητρα συµµετοχής: γενικός πληθυσµός και 

ειδικές οµάδες 

• Καταγραφή των κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών του 

ενήλικου πληθυσµού στην Ελλάδα που προσφεύγει στην εκπαίδευση 

ενηλίκων σε συνδυασµό µε τα κίνητρα, και τις προσδοκίες τους. (Θ5) 

• ∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 

ουσιών, οροθετικοί, άτοµα µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα – χωρίς 

υποχρεωτική εκπαίδευση, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 

περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες. (Σ2) 

 

Στο ερωτηµατολόγιο του τρίτου γύρου  ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες να επιλέξουν επτά (7) από τα δέκα (10) θεµατικά πεδία χωρίς 

να προβούν σε ιεραρχική αξιολόγηση των επιλογών τους ενώ επίσης τους 

δόθηκε η δυνατότητα να προσθέσουν σχόλια για το πεδίο το οποίο επιλέξανε.  

Τα αποτελέσµατα του τρίτου και τελευταίου γύρου συλλέχθηκαν σε ένα 

συνολικό διάστηµα δύο µηνών και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Θεµατικό πεδίο f 

Καινοτοµίες (καλές πρακτικές, τεχνολογία) και ποιότητα. 23 

Εκπαιδευτές ενηλίκων: νόηµα, προφίλ και επαγγελµατοποίηση. 23 

Ζητήµατα πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων.  21 

Η µαθησιακή διεργασία στους ενηλίκους: εµπόδια, µέθοδοι, αξιολόγηση. 20 

∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών γενικού και ειδικού πληθυσµού. 19 

Θεωρητικά ζητήµατα και ζητήµατα έρευνας.  17 

Αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση ενηλίκων.  17 

Κίνητρα συµµετοχής: γενικός πληθυσµός και ειδικές οµάδες. 17 

Εκπαίδευση ενηλίκων ειδικών κοινωνικών οµάδων. 17 

Θεωρία και πράξη της µετασχηµατίζουσας µάθησης. 15 

ΣΥΝΟΛΟ (27 x 7) 189 

Πίνακας 5: Συχνότητα επιλογής θεµατικών πεδίων 

 

Συνοψίζοντας, η όλη διαδικασία της ερευνητικής άσκησης είχε 

διάρκεια επτά (7) περίπου µηνών ενώ το ποσοστό συµµετοχής ήταν 100% σε 

όλες τις φάσεις της άσκησης.  Η συλλογή των απόψεων παρουσίασε όλες τις 

δυσκολίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τη δελφική µέθοδο µε 

σηµαντικότερη την καθυστέρηση των απαντήσεων, κάτι που ήταν 

αναµενόµενο µε δεδοµένο τον επαγγελµατικό και κοινωνικό φόρτο των 

συµµετεχόντων.  Η συνεχής επικοινωνία του ερευνητή µε τους 

εµπειρογνώµονες της έρευνας (µε e-mail και τηλέφωνο) βοήθησε στο να 

ολοκληρωθεί η έρευνα στα χρονικά πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράµµατος 

και πάντως εντός των ορίων που θέτουν οι προδιαγραφές εκπόνησης 

διπλωµατικών εργασιών στο Ε.Α.Π.  

Στο επόµενο κεφάλαιο της εργασίας θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα 

του πίνακα 5, δηλαδή η τελική ιεράρχηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων 

που προέκυψαν από τους τρεις γύρους της έρευνάς µας, και θα γίνει µια 

υποκειµενική προσπάθεια ερµηνείας τους.  
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5. Συζήτηση – σχόλιο του ερευνητή 

 

Η δελφική άσκηση που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτή της 

διπλωµατικής διατριβής ήταν αποκαλυπτική όχι τόσο σε σχέση µε τα 

θεµατικά πεδία που αναδύθηκαν αλλά περισσότερο αναφορικά µε την 

ιεράρχηση που προέκυψε στον τελευταίο γύρο της.  

Η ανάδειξη των θεµατικών πεδίων «Καινοτοµίες (καλές πρακτικές, 

τεχνολογία) και ποιότητα» και «Εκπαιδευτές ενηλίκων: νόηµα, προφίλ και 

επαγγελµατοποίηση» ως τα περισσότερο προτιµώµενα πεδία έρευνας 

οδηγούν στη διαπίστωση ότι το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 

βρίσκεται πράγµατι σε ένα πρώιµο στάδιο εξέλιξης.   

Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι µια πρόθεση για αναζήτηση 

αποτελεσµατικών, ποιοτικών, καινοτοµικών πρακτικών παροχής υπηρεσιών 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  Η πρόθεση αυτή δεν µπορεί παρά να ερµηνευτεί ως  

αναζήτηση για µια διακριτή ταυτότητα για την πρακτική του πεδίου τόσο στο 

στάδιο του σχεδιασµού και της υλοποίησης όσο και στο στάδιο της 

αποτίµησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων µιας εκπαιδευτικής 

παρέµβασης. Έτσι µοιάζει εντελώς φυσιολογικό η επαγγελµατοποίηση και ο 

σαφής επαγγελµατικός καθορισµός του εκπαιδευτή ενηλίκων να αποτελεί µια 

ερευνητική προτεραιότητα ίδιας αξίας.  

Άλλωστε τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υλοποιηθεί στη χώρα µας 

δύο µεγάλα προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών το ένα για τη 

συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (βλ. ΕΚΕΠΙΣ) και το άλλο για τη 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων (βλ. Ι∆ΕΚΕ). Τα προγράµµατα αυτά πέρα από 

την ενδογενή αξία τους που προέρχεται από το γεγονός ότι παρείχαν στους 

συµµετέχοντες γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποίηση, δηµιούργησαν 

προσδοκίες για τους συµµετέχοντες οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν πλέον τον 

εαυτό τους µε µια πιο «επαγγελµατική» µατιά.    

Μπορούµε λοιπόν να ισχυριστούµε ότι οι δύο πρώτες ερευνητικές 

προτεραιότητες αποτελούν µια ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγµατικότητας 

έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται σήµερα.  

Το ζήτηµα των πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων τοποθετείται 

τρίτο στις προτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων της έρευνάς µας. Το 
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αποτέλεσµα αυτό παρουσιάζεται σε ψηλή θέση και στην ανάλυση του Καραλή 

(2008) και αιτιολογείται αφού το συγκεκριµένο ζήτηµα µοιάζει να απασχολεί 

συνεχώς την ερευνητική κοινότητα, όπως είδαµε και στην έκθεση της 

UNESCO (1999).   

Το περιεχόµενο του θεµατικού αυτού πεδίου έχει και µια ξεκάθαρη 

χροιά από την ελληνική κατάσταση αφού βλέπουµε ότι συµπεριλαµβάνει και 

το ζήτηµα της παρουσίας της εκπαίδευσης ενηλίκων ως επιστηµονικού πεδίου 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κάτι που στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται µόνο ως αντικείµενο βαθύτερης διερεύνησης 

και όχι αρχικής θεσµοθέτησης.  

Έτσι έχοντας τέτοιου είδους ερευνητικά πεδία ως προτεραιότητες, 

δηλαδή στην ουσία την προσπάθεια αναζήτησης µιας συνεκτικής και 

συµπαγούς επιστηµονικής, επαγγελµατικής και πρακτικής (από την πλευρά 

της πολιτικής) ταυτότητας, µοιάζει εντελώς φυσιολογικό τα θεµατικά πεδία 

που ασχολούνται µε τη διεργασία της µάθησης των ενηλίκων ή την επίδραση 

των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων να µην 

θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας.  

Ωστόσο, ένα εντυπωσιακό γεγονός είναι αυτό της χαµηλής 

τοποθέτησης των πεδίων «Αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση 

ενηλίκων» και «Εκπαίδευση ενηλίκων ειδικών κοινωνικών οµάδων» στις 

προτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων. Αυτό το γεγονός πέρα από την 

προηγούµενη ερµηνεία θα µπορούσε να ιδωθεί και ως µη αποδοχή της 

σηµαντικότητας του ρόλου της εκπαίδευσης ενηλίκων στους δύο κρίσιµους 

αυτούς τοµείς.  Επειδή όµως η εξαγωγή ενός τέτοιου συµπεράσµατος θα ήταν 

λίγο ως πολύ αυθαίρετη, η περαιτέρω διερεύνηση του γεγονότος αυτού θα 

είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα οδηγούσε σε ασφαλέστερες διαπιστώσεις. 

Τέλος, την τελευταία θέση στις προτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων 

καταλαµβάνει το θεµατικό πεδίο «Θεωρία και πράξη της µετασχηµατίζουσας 

µάθησης». Το γεγονός αυτό ενώ από µια πρώτη µατιά φαντάζει αρνητικό στη 

πραγµατικότητα έχει θετικές διαστάσεις. Η εισαγωγή της θεωρίας της 

µετασχηµατίζουσας µάθησης έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

κυρίως µέσα από τις δραστηριότητες της Επιστηµονικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κατά συνέπεια, µολονότι έχει αναπτυχθεί µια 

συζήτηση σε ακαδηµαϊκό επίπεδο για τη θεωρία αυτή και είναι εµφανής µια 
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κατ’ αρχήν αποδοχή της, είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι είναι ακόµη αρκετά 

νωρίς έτσι ώστε το συγκεκριµένο ζήτηµα να αποτελέσει θέµα ευρέως 

προβληµατισµού σε µια υπό διαµόρφωση επιστηµονική κοινότητα 

εκπαίδευσης ενηλίκων όπως αυτή της χώρας µας.    

Η επανάληψη µιας ανάλογης ερευνητικής προσπάθειας στο κοντινό 

µέλλον ενδεχοµένως να τοποθετούσε το ζήτηµα της µετασχηµατίζουσας 

µάθησης σε υψηλότερη θέση. 
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7.  Παράρτηµα  
 

1. Υπόδειγµα ερωτηµατολογίου του πρώτου γύρου:  

 
∆ιαµορφώνοντας έναν  περιεκτικό κατάλογο ερευνητικών θεµάτων µε τη χρήση 

της ∆ελφικής (DELPHI) µεθόδου. 

Γύρος πρώτος – ατοµικές απαντήσεις 
 

Ονοµατεπώνυµο πληροφορητή: __________________________________ 
 
 
 

Κατά την άποψή µου οι ερευνητικές προτεραιότητες για το πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα είναι: 
 

1.  

 
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 

6.  
 
 

7.  
 
 

8.  
 
 

9.  
 
 

10.  
 
 

11.  
 
 

12.  
 
 

 
 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε όσο χώρο επιθυµείτε για να απαντήσετε στη 
παραπάνω πρόταση και προσθέστε και επιπλέον θέµατα (µε την αντίστοιχη 
αρίθµηση) για να εκφράσετε πληρέστερα τις απόψεις σας.  
 
 
Ευχαριστώ 
 
 
Γιώργος Α. Κουλαουζίδης 
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2. Υπόδειγµα ερωτηµατολογίου του δεύτερου γύρου:  

 

∆ιαµορφώνοντας έναν  περιεκτικό κατάλογο ερευνητικών θεµάτων µε τη χρήση 
της ∆ελφικής (DELPHI) µεθόδου. 

Γύρος ∆εύτερος 
 
Ονοµατεπώνυµο πληροφορητή: ______________________________ 
 
Οδηγίες:  Παρακάτω θα διαβάσετε µια σειρά από προτάσεις-απόψεις που έγιναν από 
συναδέλφους σας ως απάντηση στην ερώτηση: «Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι 
ερευνητικές προτεραιότητες για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα;» 
 
Στη φάση αυτή σας ζητάµε να βαθµολογήσετε κάθε µία από τις προτάσεις των συναδέλφων 
σας.  Για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις δηλώστε το βαθµό στον οποίο νοµίζετε ότι η 
κάθε µία από τις προτάσεις αποτελεί ερευνητική προτεραιότητα για το πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα. 
 
Ο βαθµός 5 δείχνει ότι η συγκεκριµένη πρόταση είναι για σας µια πολύ σηµαντική 
ερευνητική προτεραιότητα.  
 
Ο βαθµός 1 δείχνει ότι η συγκεκριµένη πρόταση είναι για σας πολύ χαµηλής ερευνητικής 
προτεραιότητας. 
 
 

Πολύ χαµηλής 
ερευνητικής 

προτεραιότητας 

Χαµηλής 
ερευνητικής 

προτεραιότητας 

Μέτριας 
ερευνητικής 

προτεραιότητα 

Σηµαντικής 
ερευνητικής 

προτεραιότητας 

Πολύ σηµαντικής 
ερευνητικής 

προτεραιότητας 

1 2 3 4 5 

 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
 

 Πρόταση Βαθµός 
(1-5) 

Θ1 
Ποια είναι η φιλοσοφία και ποια η ρητορική της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. ∆ιερεύνηση της σχέσης τους µε την πραγµατικότητα; 

 

Θ2 
∆ιερεύνηση της επιστηµολογίας των σύγχρονων τάσεων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Θ3 
Μελέτη των διεργασιών µάθησης των ενηλίκων και ιδιαίτερα 
της µετασχηµατίζουσας µάθησης και του κριτικού στοχασµού.  

 

Θ4 
Ποιο είναι το νόηµα της ενηλικιότητας για τους Έλληνες 
εκπαιδευόµενους;  
Ποια είναι τα συγκείµενα και τα συνδηλούµενα; 

 

Θ5 

Καταγραφή των κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
του ενήλικου πληθυσµού στην Ελλάδα που προσφεύγει στην 
εκπαίδευση ενηλίκων σε συνδυασµό µε τα κίνητρα, και τις 
προσδοκίες τους.  

 

Θ6 

Ποιοτική έρευνα προσδιορισµού των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών εµποδίων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 
στην Ελλάδα : στερεότυπα,  χρήση του χρόνου και στρατηγικές 
κατάκτησης της γνώσης. 

 

Θ7 Επισκόπηση εµπειρικών ερευνών στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα (συλλογή και αποτίµησή τους). 
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ενηλίκων στην Ελλάδα (συλλογή και αποτίµησή τους). 

Θ8 
Η σχέση της ελληνικής πραγµατικότητας (κοινωνικές και 
πολιτισµικές συνθήκες) µε την παραγωγή θεωρίας; Υπάρχει 
περιθώριο για αυτόνοµη θεωρητική επιστηµονική σκέψη; 

 

Θ9 
Τι σηµαίνει είµαι εκπαιδευτής ενηλίκων για τους Έλληνες 
εκπαιδευτές;  

 

Θ10 
Συγκριτική διερεύνηση της θεσµικής συγκρότησης της 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 Πρόταση 
Βαθµός 

(1-5) 

Κ1 
∆ιερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ∆ια Βίου 
Μάθηση στην Ελλάδα.  

Κ2 
Μελέτη των πολιτικών ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις. 

 

Κ3 
∆ιερεύνηση της σχέσης εκπαίδευσης ενηλίκων και των 
πολιτικών απασχόλησης και αντιµετώπισης του κοινωνικού 
αποκλεισµού στην Ελλάδα. 

 

Κ4 

Συγκριτική διερεύνηση των πολιτικών στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε διαστάσεις όπως: το περιεχόµενο των προγραµµάτων 
σπουδών και η επαγγελµατοποίηση των εκπαιδευτών. 

 

Κ5 
Οικονοµική και κοινωνική αποτίµηση της εφαρµογής 
προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.  

Κ6 
Πώς συνδέεται η εκπαίδευση ενηλίκων µε την κοινωνική 
πολιτική στο πλαίσιο της ρητορείας της κοινωνίας της γνώσης;   

Κ7 
Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στην Ελλάδα.  

Κ8 

Προσέγγιση, καταγραφή και εκτίµηση των δράσεων που 
εντάσσονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
υλοποιούνται µέσα από το µη ρυθµισµένο (από την πολιτεία) 
χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

Κ9 
Η σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων µε τον δια βίου 
προσανατολισµό και τη διαχείριση σταδιοδροµίας.  

Κ10 
Όψεις και διαστάσεις της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα.  

Κ11 
Εκπαίδευση ενηλίκων και εκκλησία: κοινά σηµεία και 
αντιπαραθέσεις.  

Κ12 
Μελέτη των θεσµών ∆εύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα και 
σύγκρισή τους µε αυτών που υπάρχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Κ13 
Η συµβολή της δια βίου εκπαίδευσης στις µεταβολές του 
παραγωγικού ιστού.   

Κ14 
∆ιερεύνηση των προτύπων διαχείρισης των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων  
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Κ15 
Προσδιορισµός και ανάλυση στατιστικών δεικτών για την 
εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα.  

 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 Πρόταση 
Βαθµός 

(1-5) 

Σ1 
∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών του γενικού πληθυσµού σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 

Σ2 

∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 
κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 
ουσιών, άτοµα θετικά στον ιό HIV, άτοµα µε χαµηλά 
εκπαιδευτικά προσόντα – χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, 
απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε περιορισµένες 
τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες 

 

Σ3 
∆ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών  βασισµένη στις αντιλήψεις 
(απόψεις) των εκπαιδευτών. 

 

Σ4 

Μελέτες αναγκών µε άξονα αλλά τους «δευτερεύοντες» στόχους 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: τα ενδιαφέροντα, η αναζήτηση 
βαθύτερου προσωπικού νοήµατος, προσωπική ανάπτυξη, η 
ανάπτυξη κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής, η πολιτιστική 
ανάπτυξη. 

 

Σ5 
∆ιερεύνηση αναγκών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Σ6 
∆ιερεύνηση των στάσεων των εργοδοτών και ανάπτυξη 
προγραµµάτων ευαισθητοποίησης ως προς την κατάρτιση-
επιµόρφωση των εργαζοµένων τους. 

 

Σ7 
Σχεδιασµός µαθησιακών δράσεων µετασχηµατίζουσας µάθησης 
για ενήλικες. 

 

Σ8 
Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ειδικές 
κοινωνικές οµάδες όπως προγράµµατα συµβουλευτικής άνεργων 
ή προγράµµατα συµβουλευτικής γονέων. 

 

Σ9 
Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης σε κοινωνικές 
δεξιότητες και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης και στη διαχείριση του χρόνου. 

 

Σ10 

Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και ανάπτυξη 
προδιαγραφών κατά θεµατολογία ( περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
νέες τεχνολογίες, ελληνική γλώσσα για µετανάστες, τοπική 
ιστορία, αγωγή υγείας). 

 

Σ11 
Καταγραφή καλών πρακτικών σχεδιασµού προγραµµάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Πρόταση 
Βαθµός 

(1-5) 

Α1 
Σχεδιασµός και ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αποτίµηση 
της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

 

Α2 
Ανάπτυξη εναλλακτικών (ποιοτικών) εργαλείων αξιολόγησης της 
εκπαίδευσης – έµφαση στη µάθηση. 

 

Α3 
Ο σχεδιασµός και εφαρµογή εργαλείων αποτίµησης της 
αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 
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διαφορετικούς χώρους και ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες. 

Α4 Ποιοτική αποτίµηση εφαρµογών µετασχηµατίζουσας µάθησης.  

Α5 

Μετά-παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (follow-up) ενηλίκων που 
παρακολούθησαν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων µε στόχο 
την αξιολόγηση της επίδρασης και της αποτελεσµατικότητας των 
προγραµµάτων στο µετασχηµατισµό των παραδοχών τους 

 

Α6 

Αποτίµηση του βαθµού και του τρόπου που το φυσικό εργασιακό 
περιβάλλον,  ο βαθµός αυτεπίγνωσης και η διάθεσή για 
προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη επηρεάζει την 
αποτελεσµατικότητα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. 

 

Α7 
∆ιερεύνηση της έννοιας της αξιολόγησης των Εκπαιδευτών ( 
κριτήρια αξιολόγησης, προφίλ συντακτών των κριτηρίων 
αξιολόγησης) 

 

Α8 
Ανάδειξη καλών πρακτικών αξιολόγησης προγραµµάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Έρευνα-δράσης από τους εκπαιδευτές 
ενηλίκων. 

 

 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 Πρόταση 
Βαθµός 

(1-5) 

Ε1 
Προσδιορισµός του προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην 
Ελλάδα 

 

Ε2 
Προσδιορισµός του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή ενηλίκων: 
επάγγελµα ή συµπλήρωµα επαγγέλµατος; 

 

Ε3 
Κίνητρα και προσδοκίες για συµµετοχή ως εκπαιδευτές στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.  Τι τελικά αντλείται από αυτή τη 
συµµετοχή; 

 

Ε4 
∆ιερεύνηση και καταγραφή των προγραµµάτων αρχικής και 
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων.  

 

Ε5 

∆ιερεύνηση των αξιών, των αντιλήψεων, των στάσεων και των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων ανά 
ειδικότητα γνωστικού αντικειµένου και ανά τοµέα (π.χ. ειδικές 
οµάδες, επιχειρήσεις κλπ.) 

 

Ε6 
Μελέτη του εναλλασσόµενου ρόλου εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου, 
στο θεσµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 
στην Ελλάδα.   

 

Ε7 
∆ιερεύνηση στάσεων – απόψεων - προκαταλήψεων εκπαιδευτών 
σε σχέση µε συγκεκριµένους πληθυσµούς εκπαιδευοµένων (Ποιες 
είναι / ποιες πρέπει να είναι / η σηµασία τους). 

 

Ε8 

Μελέτη των όρων και των προϋποθέσεων του επαγγελµατισµού 
(professionalism),  της επαγγελµατικότητας (professionality) και 
της επαγγελµατοποίησης (professionalisation) αναφορικά µε 
τους εκπαιδευτές ενηλίκων. 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Πρόταση 
Βαθµός 

(1-5) 

Π1 
Βιωµατική µάθηση και οµάδες εργασίας – εφαρµογή και 
αποτελεσµατικότητα 

 

Π2 O ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην  
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αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Π3 

Η συµβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση ενηλίκων (συµβατικές και 
e-µορφές). Τι προβλήµατα επιλύονται και τι 
δηµιουργούνται; 

 

Π4 
∆ιερεύνηση και εφαρµογή νέων διδακτικών µεθοδολογιών 
και συµµετοχικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Π5 Ανάλυση της διεργασίας µάθησης στις οµάδες-εργασίας.  

Π6 

Ποια η σχέση µεταξύ «θεωρητικών όρων» πρακτικής [π.χ. 
εκπαίδευση, συµβουλευτική, κτλ] και «πράξης» [εκµάθηση 
νέων τεχνολογιών, λογιστική κτλ.] ως προς: τις σχέσεις 
εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων,  το πιθανό άγχος που 
ανακινείται, τις εκπαιδευτικές µεθόδους και το προφίλ των 
εκπαιδευοµένων.  

 

Π7 
Μετασχηµατίζουσα µάθηση (πρακτικές εφαρµογές στην 
ελληνική πραγµατικότητα) 

 

Π8 
∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής της 
µετασχηµατίζουσας µάθησης, µέσα στα πλαίσια 
ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.  

 

Π9 
∆ιερεύνηση της δυνατότητας εφαρµογής της διαλογικής 
προσέγγισης στην εκπαίδευση ενηλίκων, έτσι όπως την 
εµπνεύστηκε και εφάρµοσε ο Martin Buber.  

 

Π10 
Έρευνα για το χρόνο και την έκταση της διαλογικής και 
µονολογικής επικοινωνίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Π11 

Φαινόµενα εκφοβισµού (bullying) στις οµάδες ενηλίκων 
εκπαιδευόµενων. Ορισµός και καταγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και των περιστατικών. Αναζήτηση 
στρατηγικών για την καταπολέµηση του φαινοµένου. 

 

 
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 Πρόταση 
Βαθµός 

(1-5) 

ΑΠ1 

Ποια η σχέση εκπαίδευσης ενηλίκων και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης; (µελέτη των προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής ανάπτυξης για το προσωπικό των πανεπιστηµίων 
καθώς και της λειτουργίας των Ινστιτούτων ∆ια Βίου 
Εκπαίδευσης (Ι∆ΒΕ) Ν. 3369/2005). 

 

ΑΠ2 
Η ενσωµάτωση του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  στις 
βασικές και στις µεταπτυχιακές σπουδές Τµηµάτων των ΑΕΙ-ΤΕΙ.  
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3. Υπόδειγµα ερωτηµατολογίου του τρίτου γύρου:  

 
∆ιαµορφώνοντας έναν κατάλογο ερευνητικών θεµάτων µε τη χρήση 

της ∆ελφικής (DELPHI) µεθόδου. 
Γύρος Τρίτος 

 
Οι παρακάτω 10 θεµατικές ενότητες ερευνητικών προτάσεων 
διαµορφώθηκαν µετά από την επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν 
στον δεύτερο γύρο της ερευνητικής αυτής άσκησης.   
 
Κάθε θέµα εµπεριέχει µια σειρά από προτάσεις, ενώ µια πρόταση είναι 
δυνατό να εµφανίζεται σε περισσότερα από ένα θέµατα.  
 
Παρακάτω θα βρείτε κάθε θεµατική ενότητα σε ΕΝΤΟΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, και 
τις προτάσεις που σχετίζονται µε αυτή σε λίστα µε κουκκίδες. Παρακαλώ 
ΠΡΩΤΑ διαβάστε µε προσοχή όλες τις ενότητες και ΚΑΤΟΠΙΝ επιλέξτε 
ΕΠΤΑ (7)  ερευνητικές ενότητες τις οποίες θεωρείτε ως τις πιο σηµαντικές 

σηµειώνοντας µε  στο τετράγωνο δίπλα στον τίτλο της ενότητας.  
 
Μπορείτε να επιλέξετε µόνο επτά (7) θεµατικές ενότητες. Αν  επιλέξετε 
παραπάνω θα χρησιµοποιήσουµε µόνο τις επτά πρώτες. Μη σηµειώσετε 
παραπάνω από ένα Χ σε κάθε ενότητα.  
 
Αν θέλετε να προσθέσετε σχόλια σχετικά µε κάποια ενότητα παρακαλώ να το 
κάνετε στο χώρο ακριβώς κάτω από την ενότητα αυτή  
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ! 
 
 

����  Αγορά εργασίας, απασχόληση και εκπαίδευση ενηλίκων  

• Μελέτη των πολιτικών ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού σε οργανισµούς και 
επιχειρήσεις. (Κ2) 

• ∆ιερεύνηση της σχέσης εκπαίδευσης ενηλίκων, των πολιτικών 
απασχόλησης και αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού στην 
Ελλάδα. (Κ3) 

• Η συµβολή της δια βίου εκπαίδευσης στις µεταβολές του παραγωγικού 
ιστού. (Κ13) 

 

ΣΧΟΛΙΑ 
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����  ∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών γενικού και ειδικού 

πληθυσµού 

• ∆ιερεύνηση µαθησιακών αναγκών του γενικού πληθυσµού σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο. (Σ1) 

• ∆ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών  βασισµένη στις αντιλήψεις 
(απόψεις) των εκπαιδευτών. (Σ3) 

• ∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 
κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 
ουσιών, άτοµα θετικά στον ιό HIV, άτοµα µε χαµηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα – χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. (Σ2) 

• Μελέτες αναγκών µε άξονα αλλά τους «δευτερεύοντες» στόχους της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: τα ενδιαφέροντα, η αναζήτηση 
βαθύτερου προσωπικού νοήµατος, προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη 
κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής, η πολιτιστική ανάπτυξη. (Σ4) 

 
ΣΧΟΛΙΑ 

 

 

 

 
 
����  Εκπαίδευση ενηλίκων ειδικών κοινωνικών οµάδων 
 

• ∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 
κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 
ουσιών, άτοµα θετικά στον ιό HIV, άτοµα µε χαµηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα – χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. (Σ2) 

• Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ειδικές 
κοινωνικές οµάδες όπως προγράµµατα συµβουλευτικής άνεργων ή 
προγράµµατα συµβουλευτικής γονέων. (Σ8) 

• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή εργαλείων αποτίµησης της 
αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαφορετικούς 
χώρους και ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. (Α3) 

 
ΣΧΟΛΙΑ 
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����  Εκπαιδευτές ενηλίκων: νόηµα, προφίλ και επαγγελµατοποίηση 

• Τι σηµαίνει είµαι εκπαιδευτής ενηλίκων για τους Έλληνες εκπαιδευτές; 
(Θ9) 

• Προσδιορισµός του προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα. 
(Ε1) 

• Προσδιορισµός του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή ενηλίκων: 
επάγγελµα ή συµπλήρωµα επαγγέλµατος; (Ε2) 

• ∆ιερεύνηση στάσεων – απόψεων - προκαταλήψεων εκπαιδευτών σε 
σχέση µε συγκεκριµένους πληθυσµούς εκπαιδευοµένων (Ποιες είναι / 
ποιες πρέπει να είναι / η σηµασία τους). (Ε7) 

• Μελέτη των όρων και των προϋποθέσεων του επαγγελµατισµού 
(professionalism),  της επαγγελµατικότητας (professionality) και της 
επαγγελµατοποίησης (professionalisation) αναφορικά µε τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων. (Ε8) 

• Η έρευνα-δράσης ως εργαλείο αξιολόγησης και ανάπτυξης για τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων. (Α8) 

 
ΣΧΟΛΙΑ 

 
 

 

 

 
����  Ζητήµατα πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων  
 

• ∆ιερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη ∆ια Βίου Μάθηση στην 
Ελλάδα. (Κ1) 

• Πώς συνδέεται η εκπαίδευση ενηλίκων µε την κοινωνική πολιτική στο 
πλαίσιο της ρητορείας της κοινωνίας της γνώσης; (Κ6) 

• Μελέτη των θεσµών ∆εύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα και σύγκρισή 
τους µε αυτών που υπάρχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. (Κ12) 

• Η ενσωµάτωση του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  στις βασικές 
και στις µεταπτυχιακές σπουδές Τµηµάτων των ΑΕΙ-ΤΕΙ. (ΑΠ2) 

 

ΣΧΟΛΙΑ 
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����  Η µαθησιακή διεργασία στους ενηλίκους: εµπόδια, µέθοδοι, 

αξιολόγηση  

• Βιωµατική µάθηση και οµάδες εργασίας – εφαρµογή και 
αποτελεσµατικότητα (Π1) 

• ∆ιερεύνηση και εφαρµογή νέων διδακτικών µεθοδολογιών και 
συµµετοχικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενηλίκων. (Π4) 

• Ανάλυση της διεργασίας µάθησης στις οµάδες-εργασίας. (Π5) 

• Ποιοτική έρευνα προσδιορισµού των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών εµποδίων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 
Ελλάδα : στερεότυπα,  χρήση του χρόνου και στρατηγικές κατάκτησης 
της γνώσης. (Θ6) 

• Μετά-παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (follow-up) ενηλίκων που 
παρακολούθησαν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων µε στόχο την 
αξιολόγηση της επίδρασης και της αποτελεσµατικότητας των 
προγραµµάτων στο µετασχηµατισµό των παραδοχών τους. (Α5) 

 

ΣΧΟΛΙΑ 
 

 

 

 
 

����  Θεωρία και πράξη της µετασχηµατίζουσας µάθησης 

• Μελέτη των διεργασιών µάθησης των ενηλίκων και ιδιαίτερα της 
µετασχηµατίζουσας µάθησης και του κριτικού στοχασµού.  (Θ3)  

• Σχεδιασµός µαθησιακών δράσεων µετασχηµατίζουσας µάθησης για 
ενήλικες. (Σ7)  

• Μετασχηµατίζουσα µάθηση: πρακτικές εφαρµογές στην ελληνική 
πραγµατικότητα. (Π7) 

• ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής της µετασχηµατίζουσας 
µάθησης στα πλαίσια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. (Π8) 

• Ποιοτική αποτίµηση εφαρµογών µετασχηµατίζουσας µάθησης. (Α4) 

• Μετά-παρακολούθηση σε βάθος χρόνου (follow-up) ενηλίκων που 
παρακολούθησαν προγράµµατα εκπαίδευσης µε στόχο την αξιολόγηση 
της επίδρασης και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων στο 
µετασχηµατισµό των παραδοχών τους. (Α5) 

 
ΣΧΟΛΙΑ 
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����  Θεωρητικά ζητήµατα και ζητήµατα έρευνας  
 

• ∆ιερεύνηση της επιστηµολογίας των σύγχρονων τάσεων στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. (Θ2) 

• Επισκόπηση εµπειρικών ερευνών στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα (συλλογή και αποτίµησή τους. (Θ7) 

 
ΣΧΟΛΙΑ 

 
 

 

 

 
 
����  Καινοτοµίες (καλές πρακτικές, τεχνολογία) και ποιότητα 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αποτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (Α1) 

• Ανάπτυξη εναλλακτικών (ποιοτικών) εργαλείων αξιολόγησης της 
εκπαίδευσης – έµφαση στη µάθηση. (Α2) 

• Η έρευνα-δράσης ως εργαλείο αξιολόγησης και ανάπτυξης για τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων. (Α8) 

• Μελέτες αναγκών µε άξονα αλλά τους «δευτερεύοντες» στόχους της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: τα ενδιαφέροντα, η αναζήτηση 
βαθύτερου προσωπικού νοήµατος, προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη 
κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής, η πολιτιστική ανάπτυξη. (Σ4) 

• Ανάδειξη καλών πρακτικών αξιολόγησης προγραµµάτων εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

• Σχεδιασµός προγραµµάτων εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και 
ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και στη 
διαχείριση του χρόνου. (Σ9) 

• Καταγραφή καλών πρακτικών σχεδιασµού προγραµµάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων. (Σ11) 

• Η συµβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση ενηλίκων (συµβατικές και e-µορφές). Τι προβλήµατα 
επιλύονται και τι δηµιουργούνται; (Π3) 

ΣΧΟΛΙΑ 
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����  Κίνητρα συµµετοχής: γενικός πληθυσµός και ειδικές οµάδες 

• Καταγραφή των κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών του 
ενήλικου πληθυσµού στην Ελλάδα που προσφεύγει στην εκπαίδευση 
ενηλίκων σε συνδυασµό µε τα κίνητρα, και τις προσδοκίες τους. (Θ5) 

• ∆ιερεύνηση αναγκών και των παραµέτρων συµµετοχής σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα ενήλικων εκπαιδευόµενων διαφόρων 
κοινωνικών οµάδων (έγκλειστοι εκπαιδευόµενοι, πρώην χρήστες 
ουσιών, οροθετικοί, άτοµα µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα – χωρίς 
υποχρεωτική εκπαίδευση, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
περιορισµένες τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες. (Σ2) 

 
ΣΧΟΛΙΑ 
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4. Κατάλογος συµµετεχόντων στην ερευνητική άσκηση. 

 

Αρβανίτη Ευγενία 

Στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

 

Αρµάος Ρέµος 

Αναπληρωτής υπεύθυνος εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ 

 

Ευθύµιος Βαλκάνος 

Λέκτορας Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

Βεργίδης ∆ηµήτριος 

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών 

 

Γκιάστας Ιωάννης 

Ψυχαναλυτής  

 

Γραβάνη Μαρία 

Στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

∆ακοπούλου Αθανασία 

Εκπαιδευτικός 

 

∆ηµητρόπουλος Ανδρέας 

Εκπαιδευτικός  

 

Ευστράτογλου Άγγελος 

∆ιευθυντής Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

Καλογρίδη Σοφία 

Εκπαιδευτικός 

 

Καραλής Αθανάσιος 

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών 

 

Κεδράκα Αικατερίνη 

Εκπαιδευτικός 

 

Κόκκος Αλέξιος 

Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

 

Κορωναίου Αλεξάνδρα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστηµίου 

 

Κουτρούκης Θεόδωρος 

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου του Αιγαίου 
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Λευθεριώτου Πιέρα 

Στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

Μάγος Κωνσταντίνος 

Λέκτορας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 

Μέγα Γεωργία 

Εκπαιδευτικός 

 

Μουλαδούδης Γρηγόρης 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Οικονόµου Ανδρέας 

Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Πάντα ∆ήµητρα 

Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Παπαβασιλείου Ιωάννα 

Λέκτορας Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

Παπαγεωργίου Ήρα 

Στέλεχος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

 

Πρόκου Ελένη 

Λέκτορας Παντείου Πανεπιστηµίου 

 

Άννα Τσιµπουκλή 

∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ 

 

Φίλλιπς Νίκη 

Προϊσταµένη Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Τράπεζας Κύπρου 

 

Φραγκούλης Ιωσήφ 

Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 


