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Πρόλογος 
 
Η φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002) να µετατρέψει έως το 2010 την εκπαίδευση σε µία από 
τις βάσεις του ευρωπαϊκού «κοινωνικού µοντέλου» και τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
της Ευρώπης σε «παγκόσµιο ποιοτικό σηµείο αναφοράς», οδηγεί ταχύτερα (α)στην 
επαναδιαπραγµάτευση των ρόλων τόσο του εκπαιδευόµενου όσο και του εκπαιδευτή 
και (β)στη συνακόλουθη ανάγκη καθολικού αναπροσανατολισµού της µαθησιακής 
διεργασίας µε στόχο την αυτονοµία του εκπαιδευόµενου και την τελειοποίηση των 
γνώσεών του ώστε να είναι αυτός ικανός να επιδράσει στο περιβάλλον του και να το 
µεταµορφώσει.  

Η συµµετοχική µέθοδος προϋποθέτει µια άλλη φιλοσοφία, µια άλλη πρακτική και µια άλλη 
διαδικασία. Προϋποθέτει µια άλλη στάση του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόµενους, κοντολογίς µια 
άλλη εκπαιδευτική σχέση. Σε αυτή τη σχέση οι εκπαιδευόµενοι αντιµετωπίζονται ως ώριµες 
προσωπικότητες µε αυτόνοµη πείρα, γνώση και συµπεριφορά. Η εκπαίδευση δεν αντιµετωπίζεται ως 
µια υπόθεση µεταβίβασης του περιεχοµένου ενός γεµάτου δοχείου σε άλλα άδεια, αλλά ως µια 
υπόθεση ενεργοποίησης, µια υπόθεση πυροδότησης ενδιαφερόντων και ικανοτήτων. Το κριτήριο της 
επιτυχίας δεν είναι τι εκπέµπει ο δάσκαλος, αλλά τι κατακτά ο µαθητής. …..  Για την εξασφάλιση 
αυτής της σχέσης αλληλεπίδρασης, µεγάλο ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκπαιδευτή, έτσι ώστε η 
σχέση να είναι ισότιµη, η γνώση και το επίπεδο των εκπαιδευόµενων πάντα εµφανή… Ενώ 
παλαιότερα όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες βασίζονταν κυρίως στο περιεχόµενο σπουδών, στα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και στα δοµικά προβλήµατα, τώρα απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι 
συµµετέχοντες στη µαθησιακή διαδικασία, η παρουσία τους, η ιδιαιτερότητά τους και οι ατοµικές 
τους συνθήκες. (∆ηµουλάς Κ. &συν., 1995)  

Η συγκεκριµένη εργασία, υιοθετώντας αυτό το σκεπτικό, εστιάζει στο 
καινοτοµικό Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που εκπονήθηκε το 2003 
µε  µικτό σύστηµα (εξ αποστάσεως και πρόσωπο–µε–πρόσωπο). Το πρόγραµµα αυτό 
υλοποιήθηκε από Σύµπραξη του ΕΑΠ, του ΚΕΚ ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., του Ελληνικού 
Τραπεζικού Ινστιτούτου και του ΚΕΚ «Μέντωρ Εκπαιδευτική». Αφορούσε την 
εκπαίδευση 265 Ελλήνων εκπαιδευτών ενηλίκων που επιλέχθηκαν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ 
για το σκοπό αυτό, µε στόχο την εξοικείωσή τους µε τη µεθοδολογία και το υλικό 
του, για να µπορούν στη συνέχεια αυτοί (οι 265) να εκπαιδεύσουν µε επάρκεια – µε 
βάση την ίδια µεθοδολογία και το ίδιο υλικό – τους 12.000 εκπαιδευτές της χώρας 
(θεωρητικής κατάρτισης, ή/και πρακτικής άσκησης ή/και βασικών δεξιοτήτων στη 
χρήση πληροφορικής), που είναι εγγεγραµµένοι (µέχρι σήµερα τουλάχιστον) στο 
Μητρώο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ 

Ειδικότερα, επιχειρείται η διερεύνηση του µαθησιακού  κλίµατος που επικράτησε 
σε δύο διαφορετικά  τµήµατα του Προγράµµατος κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
Μικροδιδασκαλίας 20΄ των εκπαιδευοµένων-εκπαιδευτών. Επιδιώκεται να συνδεθούν 
τα αποτέλεσµατα που αφορούν τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων µε τις γνώσεις-
στάσεις-συµπεριφορές κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου ως προς τη συµµετοχικότητα 
στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Με λίγα λόγια, σε µια εποχή που είναι  σαφής η διάθεση περισσότερο 
τεχνοκρατικής αντιµετώπισης των ζητηµάτων της εκπαίδευσης, η εργασία αυτή -µε 
την καταγραφή και την αξιολόγηση της σηµασίας των γνώσεων, των ικανοτήτων και 
των στάσεων των εκπαιδευτών στη δηµιουργία µαθησιακού κλίµατος ευνοϊκού για 
την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων ως βασικού παράγοντα µάθησης στους  
ενηλίκους- επιχειρεί να επαναφέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο, 
τόσο ως εκπαιδευτή όσο και ως εκπαιδευόµενο.   
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Πρώτους αναφέρω (αλφαβητικά) τους καθηγητές-συµβούλους του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου κ.κ. Π.Βασάλα, Α.Κόκκο, Ε.Μπότσαρη, ∆.Χαλκιώτη, µε 

την υποστήριξη των οποίων ολοκλήρωσα µε επιτυχία τις αντίστοιχες θεµατικές 

ενότητες (‘Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση’, ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’, 

‘Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον’, ‘∆ιοίκηση εκπαιδευτικών 

µονάδων’) και έτσι κατέστη δυνατή η σηµερινή συνθετική αξιοποίηση υλικού και 
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σκοπούς της έρευνας τις συνεντεύξεις αλλά και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα. 
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εκπαιδευτών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό, καθώς οι µικροδιδασκαλίες τους 

αποτέλεσαν βασικό ερευνητικό αντικείµενο της εργασίας αυτής.  

Ωστόσο, είναι ανάγκη να µνηµονεύσω ξεχωριστά τον κ. Αλέξη Κόκκο,  
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επιβλέποντα  αυτής της διπλωµατικής, καθώς είναι δύσκολο να βρω διατύπωση 
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Φυσικά, τυχόν παραλείψεις, αβλεψίες και λάθη του τελικού κειµένου 

οφείλονται σ’ εµένα.  

Άφησα για το τέλος τις ευχαριστίες µου προς τους αγαπηµένους µου Χρήστο 
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Εισαγωγή 
  

Στο  Πρώτο Μέρος αυτής της εργασίας (κεφ.1-5) επιχειρείται µία σύντοµη 

επισκόπηση των θέσεων που αφορούν τη σηµασία της ενεργητικής συµµετοχής των 

ενηλίκων εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή διεργασία και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συµµετοχή τους αυτή. Αντικειµενικός στόχος είναι να τονιστούν τα 

στοιχεία εκείνα που αφορούν στο ρόλο που διαδραµατίζει ο εκπαιδευτής στην 

επίτευξη κλίµατος ευνοϊκού για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, µέσα από τις 

γνώσεις–στάσεις–συµπεριφορές του στο ζήτηµα αυτό. Έτσι, στην ενότητα αυτή 

διερευνώνται και οι επιλογές του εκπαιδευτή ενηλίκων ως προς τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές και τις τεχνικές χειρισµού της οµάδας, αλλά και  τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα του που προϋποτίθενται για να µπορεί πράγµατι να προωθεί 

αποτελεσµατικά την ενεργό συµµετοχή των µελών της εκπαιδευτικής οµάδας στη 

µάθηση.  Επίσης, γίνεται σύντοµη αναφορά στα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα που 

σχετίζονται µε τα µοντέλα προσέγγισης του φαινοµένου της συµµετοχής σε µια 

οµάδα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης.  

Στο ∆εύτερο Μέρος (κεφ.6-7) εντάσσεται η έρευνα, που στοχεύει στην εµπειρική 

απόδειξη υποθέσεων που διατυπώθηκαν και µε τη βοήθεια των πληροφοριακών 

στοιχείων του Πρώτου Μέρους.  

Αρχικά (κεφ.6) περιγράφεται το αντικείµενο και η προβληµατική της έρευνας, 

καθώς και η µεθοδολογία της.  Η υπόθεση εργασίας συνίσταται στο ότι, ανάλογα 

προς τη συµπεριφορά και τα (τυπικά και ουσιαστικά) προσόντα του συγκεκριµένου 

εκπαιδευτή, κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων διαµορφώνει ένα ιδιαίτερο µοντέλο 

πεποιθήσεων και συµπεριφορών (µια «κουλτούρα» τάξης), που ενισχύει ή όχι τη 

συµµετοχή της στην εκπαιδευτική διεργασία. Η συγκεκριµένη εργασία εστιάζει στο 

καινοτοµικό Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που εκπονήθηκε το 2003 

µε  µικτό σύστηµα. Επιλέχθηκαν τυχαία δύο από τα δώδεκα τµήµατα του 

προγράµµατος.  

Ακολουθούν (κεφ.7) τα αποτελέσµατα της έρευνας όσον αφορά: (α)το κλίµα 

µάθησης που διαπιστώθηκε σε κάθε τµήµα κατά τη διάρκεια των µικροδιδασκαλιών 

20΄ των εκπαιδευοµένων, (β)τις γνώσεις–στάσεις-συµπεριφορές (ή αλλιώς, τα 

ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα) κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου στο θέµα της 

συµµετοχής των ενηλίκων εκπαιδευοµένων, όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις 

τους στην εστιασµένη συνέντευξη που παραχώρησαν στη γράφουσα και από τη 
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διερεύνηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους στο βιογραφικό σηµείωµα 

καθενός τους.  

Στο Τρίτο Μέρος (κεφ.8) γίνεται η διασύνδεση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας µε την υπόθεση εργασίας, καταγράφονται τα τελικά συµπεράσµατα της 

εργασίας όσον αφορά το ρόλο που παίζει η συµπεριφορά του εκπαιδευτή στην 

ενίσχυση της συµµετοχής των ενηλίκων στη µαθησιακή διεργασία και διατυπώνονται  

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα αλλά και για παρεµβάσεις της Πολιτείας στο πεδίο 

αυτό.  

Ακολουθούν  τα Παραρτήµατα όπου παρατίθενται (α)το ερωτηµατολόγιο της 

συνέντευξης και το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο των συνεντεύξεων των δύο 

εκπαιδευτών-συµβούλων, καθώς και (β)το φύλλο παρατήρησης που χρησιµοποιήθηκε 

για τη διερεύνηση του κλίµατος µάθησης (όσον αφορά τη συµµετοχικότητα) κατά τη 

διάρκεια των  µικροδιδασκαλιών 20΄ των εκπαιδευοµένων. Τα βιογραφικά 

σηµειώµατα των εκπαιδευτών-συµβούλων για λόγους δεοντολογικούς διατηρούνται 

στο αρχείο της γράφουσας. Τέλος, παρατίθεται η Βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε.   
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1. Έννοια και χαρακτήρας της µάθησης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων  

 
Όλες οι σχετικές θεωρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι η µάθηση αποτελεί 

βασική ανθρώπινη ανάγκη, ενώ και η  δυνατότητα του ανθρώπου να µαθαίνει είναι 
απεριόριστη. Ως µάθηση, ανεξάρτητα από την ηλικία,  νοούµε τις σχεδόν µόνιµες 
αλλαγές που προξενούνται στα πρότυπα σκέψης και δράσης αλλά και στα 
συναισθήµατά µας (δηλαδή σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) µέσω τριών µορφών 
αλληλοδιαπλεκόµενων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προσαρµογή µας στις 
αλλαγές του κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου,  στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις 
του επαγγελµατικού χώρου και στην ενεργοποίηση για κάλυψη εσωτερικών 
µαθησιακών επιθυµιών µας (προσωπικά ενδιαφέροντα, τάση ενηλικιότητας, 
αυτοεκπλήρωση) (Knowles,1998; Rogers,1999; Noyé&Piveteau,1999; Κόκκος-
Λιοναράκης,1998; Κόκκος 1999). 

Όπως είναι φανερό, ο χαρακτήρας της µάθησης είναι προσωπικός, ατοµικός,  
ανάλογος προς την ηλικία και την προσωπικότητα καθενός, αλλά και προς το 
σύστηµα εκπαίδευσης στο οποίο υπόκειται (διδασκαλία, µαθητεία, οµαδική εργασία, 
αυτοµόρφωση κλπ.). Η αλλαγή-µάθηση µπορεί να προκύψει είτε από συµµετοχή σε 
τυχαία γεγονότα (‘µαθησιακά επεισόδια’) είτε από εκπαίδευση (εκούσια συµµετοχή). 
Σε κάθε περίπτωση όµως, η αποτελεσµατική µάθηση προϋποθέτει εγγενή ή εξωγενή 
υποκίνηση. Εποµένως, η µάθηση γίνεται περισσότερο αποτελεσµατική όταν απαντά 
σε υπαρκτά προβλήµατα (ανάγκες, ενδιαφέροντα, επιθυµίες) των εκπαιδευοµένων, 
αλλά και όταν οι ίδιοι συµµετέχουν ενεργά σε αυτήν.  Η πρόσβαση στο αντικείµενο 
της µάθησης µεγιστοποιείται αν περιλαµβάνει πρακτική άσκηση, εφαρµογή, 
απόκτηση και αξιοποίηση εµπειριών. Επιπλέον,  η αποτελεσµατική µάθηση, όπως και 
η αποτελεσµατική εργασία, είναι συνεργατική και κοινωνική διεργασία, κι όχι 
ατοµική ή/και ανταγωνιστική (Jaques D.,2004;  Rogers A.,1999 κ.ά.).  

Αυτή η παραδοχή για την έννοια και το χαρακτήρα της µάθησης αποκτά 
ακόµα µεγαλύτερη αξία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπου σε συνδυασµό 
µε τον ορισµό της ενηλικιότητας ως ωριµότητας (τάσης προσωπικής ανάπτυξης, επέκτασης και 
αξιοποίησης των ικανοτήτων του ατόµου), αίσθησης προοπτικής (δυνατότητας αξιοποίησης των εµπειριών 
µε στόχο την όσο το δυνατόν αρµονικότερη κοινωνικοποίηση) και αυτοκαθορισµού (υπεύθυνης και 
αυτόνοµης λήψης αποφάσεων, εκούσιας συµπεριφοράς), καθιστά φανερή την ανάγκη υιοθέτησης 
ξεχωριστής εκπαιδευτικής προσέγγισης µε στόχο την αποτελεσµατική µάθηση 
(Rogers,1999; Knowles,1990; Jarvis,1985; ΚόκκοςΑ.,1999; Κόκκος-Χριστοφιλο-
πούλου,1995). Αυτό σηµαίνει πως αν και η ενηλικιότητα αποτελεί ιδεατή µόνο 
κατάσταση, η ίδια η φύση της µας οδηγεί στην επιλογή της µεθοδολογίας εκείνης που 
ενισχύει την τάση προς αυτήν. Η ενεργοποίηση των συµµετεχόντων αποτελεί, 
εποµένως, θεµελιώδη στόχο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Άλλωστε, οι σηµαντικότεροι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στη χώρα µας συνδέονται άµεσα µε τη διαµόρφωση εκείνων των 
κατάλληλων στάσεων που µπορούν να συµβάλλουν στη γενικότερη ενδυνάµωση και 
προσωπική καλλιέργεια-ανάπτυξη των καταρτιζοµένων: εκτός από το να µάθουν οι 
ενήλικοι πώς να µαθαίνουν και να αποκτήσουν επαγγελµατικές γνώσεις για να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή για να βελτιώσουν τη θέση τους, επιδιώκεται  να 
µάθουν να λειτουργούν ως πολίτες, δηλαδή να αποκτήσουν βασικές πολιτικές και 
κοινωνικές γνώσεις, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργατικότητα µε 
απώτερο στόχο να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και τελικά να αποκτήσει 
νόηµα η ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στην καρδιά αυτού του στόχου, βέβαια, 
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βρίσκεται ο επαναπροσδιορισµός του καθενός µας ως αυτόνοµου προσώπου  που 
µεγαλώνει ‘µέσα από’ και ‘για’ την ανθρώπινη αλληλεξάρτηση. (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,2000; Κόκκος Α.&Χριστοφιλοπούλου Ε.,1995; Βασιλείου Γ&Β,1982; 
Πολέµη-Τοδούλου Μ., Βασιλείου Β.&Γ.,1998).  

Με αυτό το σκεπτικό και µε αυτούς τους στόχους να υπηρετήσει, είναι προφανές 
ότι η µάθηση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν θα µπορούσε να είναι ένα  
παθητικό παιγνίδι, στο οποίο ο εκπαιδευόµενος είναι απλός θεατής, που 
αποµνηµονεύει προκατασκευασµένες πληροφορίες ή αναπαράγει αναµενόµενες 
απαντήσεις. Αντίθετα, προϋποτίθεται η ενεργητική µετατροπή της καινούργιας 
γνώσης σε αναπόσπαστο τµήµα του εαυτού του.  
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2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συµµετοχή των ενηλίκων 
στην εκπαιδευτική διεργασία  

Είναι κοινή η παραδοχή πως η ανταλλαγή απόψεων και η ανταπόκριση στην 
αντίδραση των άλλων αναπτύσσει τη σκέψη και εµβαθύνει την κατανόηση. Πλήθος 
ερευνών, επίσης δείχνει γενικότερα ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή όλων των 
µελών µιας εκπαιδευτικής οµάδας, τόσο αυξάνεται το ενδιαφέρον τους και η εµπλοκή 
τους στην όλη διεργασία και άρα τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η µάθηση (Jaques 
D.,2004:50-2).  

Όµως, όπως είναι εύλογο, δεν συµµετέχουν όλοι οι ενήλικοι  στην εκπαιδευτική 
διεργασία πανοµοιότυπα, γιατί επηρεάζονται από µια σειρά παράγοντες που 
σχετίζονται µε (α)τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά τους σε συνάρτηση προς το 
ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον, (β)τα γενικά χαρακτηριστικά των 
ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων, (γ)τα δεδοµένα του πλαισίου που διαµορφώνει ο 
συγκεκριµένος εκπαιδευτικός οργανισµός που υλοποιεί την εκπαίδευση και βέβαια 
(δ)την ιδιαίτερη προσέγγιση του εκπαιδευτή-συµβούλου στη µαθησιακή διεργασία 
γενικά και στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική οµάδα ειδικότερα. 
(Rogers Α.,1999; Jaques D.,2004; Everard&Morris,1999; Faulkner D.κ.ά.,1999α;  
Βασιλείου Β.&Γ.,1974; Πολέµη-Τοδούλου Μ.,1995;  Πολέµη-Τοδούλου,Βασιλείου 
Γ.&Β.,1998; Πολέµη-Τοδούλου,2003; Φραγκουδάκη Α.,1985; Μυλωνάς Θ.,1999).  
 

2.1. Τα ατοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων 
 

• Το  Φύλο 
  Οι διαφορές ανδρών-γυναικών σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό προσανατολισµό 
τους και τον τρόπο που συµµετέχουν σε οµάδες (πώς αντιλαµβάνονται την οµάδα, 
πώς επιλέγουν να µπουν σε αυτήν και πώς συνεισφέρουν στη διεργασία της) 
παρατηρούνται από πολύ µικρές ηλικίες. Αποτελεί, άλλωστε, στερεότυπη 
παραδοχή η διαφορά στο είδος των  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες 
συνήθως συµµετέχουν ή και διακρίνονται (π.χ. θετικής ή ανθρωπιστικής 
κατεύθυνσης). Βέβαια, η σύγκλιση των διαφορών των φύλων στον τρόπο ζωής  
οδηγεί σταδιακά σε αντίστοιχη άµβλυνση των διαφορών στην ένταξη -µεταξύ 
άλλων- και στην εκπαιδευτική διεργασία. 

• Η ηλικία 
(α)Η φάση ζωής που βρίσκονται τα µέλη, (β)οι πολιτισµικές αναφορές τους 

(που διαφέρουν από γενιά σε γενιά και διαπιστώνονται  στη χρήση του λόγου, στις 
αντιλήψεις για την εκπαίδευση, στην προσέγγιση των ρόλων του εκπαιδευτή και 
του εκπαιδευοµένου κ.λπ.) και (γ)η σχέση της ηλικίας του εκπαιδευτή µε αυτή των 
εκπαιδευοµένων (ιδιαίτερα, όταν συµβαίνει ο εκπαιδευτής να είναι νεότερος),  
επηρεάζουν τον τρόπο της συµµετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

• Η µορφωτική κατάσταση  
Πολύχρονες και πολυάριθµες έρευνες συνδέουν τη συµµετοχή των 

εκπαιδευοµένων όλων των ηλικιών στις µαθησιακές διεργασίες µε την 
προηγούµενη εµπειρία τους από την τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Έτσι, όσοι στο 
παρελθόν έχουν αντλήσει ευχαρίστηση και έχουν κατατάξει τον εαυτό τους (ορθά ή 
όχι) στους ‘προνοµιούχους’  του εκπαιδευτικού συστήµατος, εκδηλώνουν 
µεγαλύτερη διάθεση εγγραφής αλλά και µεγαλύτερη δεκτικότητα στην 
παρακολούθηση προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης. Στην ίδια κατηγορία 
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µπορούµε να συµπεριλάβουµε (µε το κριτήριο αυτό, τουλάχιστον) και όσους 
διαθέτουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο.   

• Η επαγγελµατική ιδιότητα 
Οι οµάδες που τα µέλη τους ανήκουν στην ίδια ειδικότητα, τείνουν να 

επηρεάζονται από αυτήν τόσο στις προτιµήσεις και στις ικανότητες στον τρόπο 
έκφρασης (π.χ.  οι οµάδες φιλολόγων έχουν ευκολία στο γραπτό λόγο), όσο και ως 
προς τον τρόπο που προσεγγίζουν το θεµατικό περιεχόµενο.  

• Η προσωπικότητα 
Ο τρόπος µε τον οποίο εντάσσεται κάποιος στην οµάδα επηρεάζεται και από 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του σε σχέση µε την εσωστρέφεια/ 
εξωστρέφεια, την ανάγκη να ανήκει, την ανάγκη για δύναµη και επιρροή, την 
ανάγκη για κοινωνική στήριξη και µείωση του άγχους, την αντίληψη που έχει για 
τις ικανότητές του ή για το πόσο αρεστός είναι στους άλλους.  

• Το πολιτισµικό προφίλ των εκπαιδευοµένων   
Η πολιτισµική πραγµατικότητα καθορίζει σε µεγάλο βαθµό όσα συµβαίνουν 

σε µια εκπαιδευτική διεργασία µέσα από την υποκειµενική κουλτούρα των µελών, 
δηλαδή από τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται το κοινωνικό τους 
περιβάλλον.  Κι αυτό γιατί η αντίληψη για  την ηγεσία και τους ρόλους, η θέση και 
η επιδίωξη στόχων, οι τρόποι διαπροσωπικής επικοινωνίας, οι σχέσεις µε το 
πρόσωπο κύρους και µε τους οµολόγους, η συλλογικότητα ή/και η ατοµικότητα, η 
στάση απέναντι στη διαφορά και στη σύγκρουση τόσο ενδοατοµικά όσο και στην 
οικεία σχέση, η έννοια του κατορθώµατος και της απόδοσης, ο προσανατολισµός 
αξιών και -κυρίως- η κατηγοριοποίηση των εννοιών, ποικίλλουν στα διαφορετικά 
πολιτισµικά πλαίσια.  Ακόµα και έννοιες όπως η ‘έλξη προς την οµάδα’, η 
‘συνεργασία’ η ‘συνοχή’  κλπ. ισχύουν παγκοσµίως, αλλά ποικίλει διαπολιτισµικά 
το νόηµα και οι αντίστοιχοι τύποι συµπεριφοράς1.   

 

2.2. Τα κοινά χαρακτηριστικά  των εκπαιδευοµένων ως ενηλίκων 
Παρά το πράγµατι ιδιαίτερα ευρύ  φάσµα των ατοµικών, φυλετικών, κοινωνικών, 

οικονοµικών κ.ά. διαφορών µεταξύ των ενηλίκων εκπαιδευοµένων, αυτοί έχουν µια 
σειρά κοινά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τις άλλες ηλικιακές οµάδες 
και επηρεάζουν στον τρόπο συµµετοχής τους στην εκπαιδευτική διεργασία 
(Rogers,1999; Κόκκος,2002; Κόκκος-Λιοναράκης,1998;  Κόκκος Α.,1999; 
Βεργίδης,1995; Courau S.,1999; Rogers J.,1989; Houssaye,2000; Race Ph.,1999). 
Έτσι:  
 
1. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται στο µέσο κι όχι στην αρχή (όπως οι 

ανήλικοι) ή στο τέλος (όπως η τρίτη ηλικία) µιας δυναµικής διεργασίας εξέλιξης 
                                                 

1 Έτσι, σε µεγάλη διαπολιτισµική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε τριάντα χώρες το 1980 (στο Πολέµη-
Τοδούλου 2003, Βασιλείου Β.&Γ., 1974), διαπιστώθηκε ότι ο ατοµικισµός επικρατεί σε χώρες όπως η Αµερική, η 
Αυστραλία,  η Αγγλία, ενώ σε χώρες της Νότιας Αµερικής, της Αφρικής, αλλά και στην Ελλάδα και στην Τουρκία 
υπερτερεί η συλλογικότητα. Στην ίδια µελέτη διαπιστώθηκε πως στις Αµερικανικές οµάδες η συνεργασία 
επιτυγχάνεται µέσω προσπαθειών για ισότητα και οι ατοµικά αποδεκτοί στόχοι καθορίζονται µε συµφωνία, ενώ 
στην ελληνική οµάδα  η συνεργασία επιτυγχάνεται µε το να σχετίζονται µεταξύ τους τα µέλη µέσα από τον αρχηγό 
της οµάδας και µέσα από την κοινή αποδοχή των στόχων που τίθενται απ’ αυτόν. Υπάρχουν επίσης στοιχεία 
(Jaques D.,2004:59-61) πως άλλες εκπαιδευτικές οµάδες απαιτούν αυταρχικό συντονιστή-ηγέτη κι άλλες 
αυτοδιαχείριση, έστω κι αν µακροπρόθεσµα και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες οι οµάδες αποδίδουν καλύτερα 
όταν η συντονιστική λειτουργία κατανέµεται δηµοκρατικά µεταξύ όλων των µελών της εκπαιδευτικής οµάδας.  
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και ανάπτυξης, η οποία έχει χαρακτήρα συνεχούς. Ο ρυθµός και η κατεύθυνση 
αυτών των αλλαγών ποικίλουν από πρόσωπο σε πρόσωπο, αλλά το ότι 
συµβαίνουν, δεν αµφισβητείται.  

2. Οι ενήλικοι, εκτός από τις προσδοκίες τους από τη µαθησιακή δραστηριότητα 
(προσδοκίες που εξαρτώνται τόσο από προηγούµενες -σχολικές- εµπειρίες όσο κι απ’ την εικόνα 
που ο ίδιος ο φορέας που την παρέχει έχει δηµιουργήσει), φέρνουν µαζί τους στην 
εκπαίδευση ένα πλήθος άλλων ενδιαφερόντων-αξιών που µαζί µε την αυτοεικόνα 
τους διαµορφώνουν το πρίσµα µέσα απ’ το οποίο θα αντιµετωπίσουν το 
παρεχόµενο πρόγραµµα.  

Ίσως, µάλιστα, ειδοποιός διαφορά των ενηλίκων από τους ανήλικους είναι 
ακριβώς το µεγαλύτερο εύρος και το πολύ διαφορετικό πλέγµα εµπειριών 
(επαγγελµατικές δραστηριότητες, κοινωνικές ευθύνες, οικογενειακές σχέσεις),  
από το οποίο  µπορούν να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία. ∆ηλαδή, δεν 
διαφέρουν µόνο ως προς την ηλικία καθαυτή, αλλά κυρίως ως προς τη 
διαφορετική αίσθηση ταυτότητας (Rogers:1999, Κόκκος:2002), η οποία 
σχετίζεται και µε το γενικότερο πλαίσιο του κόσµου της ενηλικιότητας.   

3. Οι ενήλικοι  προσέρχονται εθελοντικά σε µαθησιακές καταστάσεις, τυπικές ή 
άτυπες, µε συγκεκριµένο σκοπό προκειµένου να ικανοποιήσουν ανάγκες που 
δηµιουργούνται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες αλλαγών: προσωπική 
ανάπτυξη και κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί ρόλοι. Έτσι, γι’ αυτούς η εκπαίδευση 
αποτελεί συνήθως συνειδητή επιλογή (συχνά σε σύγκρουση µε άλλες 
προτεραιότητές τους), έστω κι αν υπάρχουν και ενήλικοι  που παρακολουθούν ένα 
πρόγραµµα από υποχρέωση, για να πάρουν το προβλεπόµενο επίδοµα ή/και  µε 
στόχους αόριστους–συγκεχυµένους.   

4. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι κατά κανόνα ζητούν από την εκπαίδευση γνώσεις 
συγκεκριµένες και δεξιότητες κοινωνικές κι όχι αφηρηµένες, θεωρητικές. 
Προτιµούν  τη µάθηση που σχετίζεται µε όσα ήδη γνωρίζουν ή εφαρµόζουν στην 
καθηµερινή ζωή τους.  Θέλουν, δηλαδή, το περιεχόµενο της εκπαίδευσής τους να 
συνδέεται µε τις εµπειρίες τους και να τις αξιοποιεί, αντίθετα προς τους ανήλικους 
που δεν έχουν ακόµα αποκρυσταλλωµένους προτιµώµενους µαθησιακούς 
τρόπους. 

5. Επειδή οι ενήλικοι  έχουν  τη φυσική τάση να είναι αυτοκατευθυνόµενοι και 
αυτοδύναµοι, διεκδικούν εξίσου υπεύθυνο ρόλο και στη µαθησιακή πορεία 
γενικότερα. Αυτό σηµαίνει ότι οι ενήλικοι  επιθυµούν να συµµετέχουν ενεργητικά 
στην εκπαιδευτική διεργασία. Θέλουν να εκφράζουν τη γνώµη τους διαλεγόµενοι 
κι όχι να υφίστανται το µονόλογο του εκπαιδευτή. Όταν τους αναθέτουν ρόλο 
εξαρτηµένο, αντιδρούν αρνούµενοι τον ετεροκαθορισµό τους («ανδραγωγική», 
Knowles,1998). Ακόµα και η διδακτέα ύλη διεκδικούν να µην είναι 
τυποποιηµένη, προκατασκευασµένη, αλλά να προσαρµόζεται στους δικούς τους 
µαθησιακούς στόχους. Σε περίπτωση που το περιεχόµενο ενός προγράµµατος δεν 
αντιστοιχεί σ’ αυτούς, εκφράζουν συχνά την αµφισβήτησή τους ξεκάθαρα και 
αντιπροτείνουν άλλα θέµατα και µεθόδους, κάτι που δε συµβαίνει  συνήθως στους 
ανήλικους µαθητές, που κατά κανόνα αποδέχονται την κατεστηµένη «εξουσία» 
του δασκάλου. 

6. Υπάρχουν βέβαια και ενήλικοι που συµπεριφέρονται στη µαθησιακή διαδικασία 
«σαν παιδιά»: εκφράζουν αρνητισµό και γίνονται επιθετικοί ή υπεκφεύγουν και 
υιοθετούν ρόλο παθητικό, προσδοκώντας από τον εκπαιδευτή να πάρει όλες τις 
πρωτοβουλίες. Αυτή η ασύνειδη απεµπόληση της ενηλικιότητας εκ µέρους τους 
σχετίζεται µε τις  προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες τους (στις οποίες εµµένουν), 
και που µαζί µε µια σειρά από συναισθηµατικούς παράγοντες λειτουργούν αυτή 
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τη φορά ως εσωτερικά εµπόδια κάνοντας την  πορεία των ενηλίκων προς τη 
µάθηση κάθε άλλο παρά απρόσκοπτη ή ευθύγραµµη.  

7.Τελικά, ‘οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι σπάνια βρίσκονται στα άκρα του εκκρεµούς.  
Μεταξύ της συνειδητής διάθεσης για αυτοκαθορισµό και ενεργητική συµµετοχή και 
της απόλυτης παθητικότητας, συνήθως επιλέγουν να τους αντιµετωπίζουµε σαν 
υπεύθυνα άτοµα, που άλλες φορές -ή ταυτόχρονα- αντιστέκονται, εγκλωβίζονται’ 
(Κόκκος Α., 1999).   

 

2.3. Το ‘περιβάλλον’ του εκπαιδευτικού οργανισµού 
Το περιβάλλον του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού οργανισµού  είναι ένας ακόµα 

παράγοντας που επηρεάζει τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων 
(Everard&Morris:1999,  Jaques D.:2004).  
Κι αυτό γιατί κάθε εκπαιδευτικός φορέας χαρακτηρίζεται από τη διάρθρωση (το 

καταστατικό, το διοικητικό συµβούλιο, τα τµήµατα, τους ρόλους, την ιεραρχία, τον 
κανονισµό προσωπικού κλπ), τους ανθρώπους του (τους εκπαιδευτές -τον κώδικα 
δεοντολογίας τους, τις γνώσεις, την πείρα, την ικανότητα και τη νοοτροπία τους- 
τους εκπαιδευόµενους και όλα τα άλλα µέλη του προσωπικού), την τεχνολογία του 
(τις διαδικασίες του, τις µεθόδους και την υποδοµή που τις συνοδεύει), και τελικά 
από το χαρακτήρα του (το κλίµα, το αξιακό σύστηµα, τα κριτήρια αποτίµησης της 
αξίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις συνήθειες, τους άγραφους κανόνες διαγωγής 
και το σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων), στοιχεία που αντανακλούν 
γενικότερα τη σηµασία που αποδίδεται στην επιµόρφωση/κατάρτιση τόσο από τον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισµό όσο  και από την ευρύτερη κοινωνία και το 
κράτος. 
Έτσι, τόσο στο ορατό µέρος της ‘κουλτούρας’, δηλαδή στις γραπτές περιγραφές, 

στην καταγραφή των προθέσεων, των κανόνων και της φιλοσοφίας (όπως 
διατυπώνονται ρητά  στους στόχους/επιδιωκόµενα αποτελέσµατα ενός 
εκπαιδευτικού προγράµµατος ή διαφαίνονται στο περιεχόµενο και στην οργάνωση 
του εκπαιδευτικού υλικού) όσο και στο µη ορατό µέρος, δηλαδή στην ιστορία του 
εκπαιδευτικού φορέα, στη διάταξη του φυσικού χώρου, στον τρόπο και στα 
κριτήρια µε βάση τα οποία έχει επιλεγεί το προσωπικό (και ειδικότερα οι 
εκπαιδευτές –που µας ενδιαφέρουν εδώ), στο είδος των σχέσεων που έχουν 
αναπτυχθεί µεταξύ όλων όσων συµβάλλουν στην υλοποίησή του (π.χ. συνεργατικές 
ή ανταγωνιστικές), µπορεί κάθε εκπαιδευόµενος -συνειδητά ή όχι- να βρει στοιχεία 
που τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει ή τον απωθούν από το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα.   

 

2.4. Οι επιλογές του εκπαιδευτή και η ιδιαίτερη σχέση  που 
διαµορφώνει µε την εκπαιδευτική οµάδα      
 Με δεδοµένα όλα αυτά, ο εκπαιδευτής επηρεάζει επίσης τη µορφή και το 

περιεχόµενο της µαθησιακής διαδικασίας και εποµένως και τη συµµετοχή των 
ενηλίκων εκπαιδευοµένων αφού κατ’ αρχήν είναι αυτός που σχεδιάζει τις διδακτικές 
ενότητες που αναλαµβάνει (κάνει διάγνωση των αναγκών και προσδοκιών των 
καταρτιζοµένων, ιεραρχεί τις προτεραιότητες, προσαρµόζει τους εκπαιδευτικούς 
στόχους στις ανάγκες και στις δυνατότητες των καταρτιζοµένων, εφαρµόζει 
συγκεκριµένες µεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης), ή κάποτε ακόµα και ολόκληρο 
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Ο ίδιος, άλλωστε, επεξεργάζεται τη συνολική 
εκπαιδευτική στρατηγική που επιτρέπει (ή όχι) την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν 
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(Courau S.,2000; Βεργίδης-Καραλής,1999) και τη σύνδεσή τους µε το γενικό τους 
σκοπό: απασχόληση, κοινωνική ένταξη κ.ο. (Καραλής,2003; Βεργίδης 
&συν.,1999:63-88). 

Εκεί, όµως, που κατ’εξοχήν είναι σηµαντική η επίδρασή του, είναι στην επιλογή 
και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνικών-µεθόδων. Έτσι, άλλος εκπαιδευτής 
περιορίζεται  σε απλή εισήγηση, σε παρουσίαση πληροφορίας,  ή ακόµα και σε 
επίδειξη γνώσεων κι άλλος µε βαθιά και πολύπλευρη γνώση, καθώς και µε 
ενθουσιασµό για το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία του µαθησιακού αντικειµένου του 
επιλέγει ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές επιδιώκοντας να καταστήσει τους 
εκπαιδευόµενους  συµµέτοχους της µαθησιακής διαδικασίας και υπεύθυνους για την 
ανάπτυξή τους.  

Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα κάθε τεχνικής (περισσότερο ή λιγότερο 
συµµετοχικής) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το κλίµα µάθησης µέσα στο οποίο 
υλοποιείται. Έτσι, και πάλι ο εκπαιδευτής είναι εκείνος που δηµιουργεί (ή όχι) τις 
προϋποθέσεις για το ανοικτό, φιλικό, εµψυχωτικό κλίµα που προϋποτίθεται 
προκειµένου οι εκπαιδευόµενοι να θέλουν να συµµετέχουν στη διεργασία της 
µάθησης. Αυτό γίνεται µέσα από τον χειρισµό που υιοθετεί ο ίδιος όσον αφορά το 
συντονισµό της δυναµικής των σχέσεων που αναπτύσσονται στην εκπαιδευτική 
οµάδα2.  

Η µακρόχρονη εµπειρία όλων σε εκπαιδευτικές οµάδες δείχνει πως κάθε 
εκπαιδευτής έχει το δικό του, ιδιαίτερο τρόπο να εκδηλώνει  (λίγο ή πολύ) τη 
φροντίδα, την ευαισθησία και την υποστήριξη που χρειάζονται οι εκπαιδευόµενοι, να 
αντιµετωπίζει τις (αναµενόµενες) αντιστάσεις στην αλλαγή και να  χειρίζεται τις  
‘δύσκολες’ σχέσεις. Εξάλλου, κάθε εκπαιδευτής επιλέγει το δικό του ιδιαίτερο στυλ 
ηγεσίας/συντονισµού  και επιδεικνύει εντελώς προσωπική ικανότητα να είναι (ή να 
µην είναι) γενικότερα ανοιχτός σ’ ό,τι συµβαίνει προσαρµοζόµενος ευέλικτα στα 
εκάστοτε δεδοµένα.  

Αυτό συµβαίνει γιατί ο εκπαιδευτής, όπως ακριβώς κάθε εκπαιδευόµενος, φέρνει 
µαζί του  και αντιµετωπίζει (συνειδητά ή όχι) την εκπαιδευτική δραστηριότητα και 
την οµάδα των εκπαιδευοµένων µε βάση όχι µόνο την θεωρητική του συγκρότηση, 
αλλά και µε την  ήδη  διαµορφωµένη από την εµπειρία του  προσέγγιση: 
εµπλουτισµένη µε ποικίλα συναισθήµατα, εικόνες, έννοιες, βιώµατα και αναφορές, 
περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασµένη–ώριµη  και ευέλικτη, περισσότερο ή 
λιγότερο βασισµένη στην πραγµατικότητα, µε θετική-αισιόδοξη, επιφυλακτική ή 
αρνητική στάση απέναντι στην ένταξη στη µαθησιακή διαδικασία κλπ. Ακόµα και ο 
τρόπος µε τον οποίο κάθε εκπαιδευτής ως άτοµο προσχωρεί και εντάσσεται σε 
οµάδες γενικότερα, ποικίλλει,  και εξαρτάται από τις στάσεις και τις αντιλήψεις του 
για το τι αναγνωρίζει ως  οµάδα, σε ποιες οµάδες επιθυµεί να ενταχθεί και σε ποιες 
όχι, µε τι συναισθήµατα  πρωτοµπαίνει σε µια καινούρια οµάδα, σε ποιες οµάδες 
αισθάνεται καλά και σε ποιες όχι, τι ενθαρρύνει και τι δυσκολεύει στη συµµετοχή του 
(Πολέµη-Τοδούλου,2003). Εξάλλου, κάθε εκπαιδευτής χαρακτηρίζεται από τη 
γενικότερη  βιοθεωρία του, αλλά και από τις ικανότητες και τα ειδικά ενδιαφέροντά 
του, ανάλογα και µε τη φάση της ζωής του. Όλα αυτά τον οδηγούν στην υιοθέτηση 
συγκεκριµένης παιδαγωγικής προσέγγισης, συντελώντας στη διαµόρφωση  
αντίστοιχου κλίµατος στη µαθησιακή διεργασία γενικότερα. 
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2 Άλλωστε, όπως υποδεικνύουν εµπεριστατωµένες µελέτες για τα πολιτισµικά δεδοµένα που σχετίζονται µε τα 
φαινόµενα που αναδύονται σε µια εκπαιδευτική οµάδα (Thomas,1960; Stockland,1969; Seashore,1954; 
Horwitz,1960) στις ελληνικές οµάδες, ειδικότερα, τα µέλη  τείνουν να σχετίζονται µεταξύ τους µέσα από τον 
αρχηγό της οµάδας και µέσα από την κοινή αποδοχή των στόχων που τίθενται από αυτόν.   
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Συγκεφαλαιώνοντας, είναι προφανές πως το αποτέλεσµα της εκπαίδευσης 

σχετίζεται άµεσα µε την ιδιαιτερότητα της προσέγγισης της εκπαιδευτικής οµάδας 
από τον εκπαιδευτή και µε την µοναδικότητα της υποκειµενικής κουλτούρας  των 
εκπαιδευοµένων, παράγοντες που καθιστούν την εκπαιδευτική διεργασία διαφορετική 
από πλαίσιο σε πλαίσιο και από εποχή σε εποχή και ανάλογη προς την ηλικία, το 
φύλο και  το πολιτισµικό προφίλ των µελών µιας οµάδας (Jaques D.,2004:49-50). 

 Ωστόσο, η διερεύνηση του ρόλου όλων αυτών των παραγόντων στη συµµετοχή 
των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση συνιστά στόχο που υπερβαίνει τα όρια και τις 
προθέσεις της συγκεκριµένης εργασίας, της οποίας αντικείµενο αποτελεί η συµβολή 
του εκπαιδευτή στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των ενηλίκων 
εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή διεργασία. Θα περιοριστούµε, λοιπόν, προσωρινά, σ’ 
αυτόν. 
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3. Προϋποθέσεις ενθάρρυνσης της ενεργού συµµετοχής των 
ενηλίκων στη µαθησιακή διεργασία από τον εκπαιδευτή 

3.1. Ο εκπαιδευτής  ενστερνίζεται τις ‘βασικές αρχές’ µάθησης ενηλίκων  
Όλοι όσοι σχεδιάζουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα ενηλίκων, αλλά κυρίως οι 

εκπαιδευτές πρέπει κατ’ αρχήν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
αλληλοσυµπληρούµενες βασικές αρχές που αντιστοιχούν στον ιδιαίτερο τρόπο µε 
τον οποίο µαθαίνουν οι ενήλικοι (Κόκκος Α.,2000; Rogers Α.,1999; Κόκκος Α.,1999; 
Κόκκος &Λιοναράκης,1998, Courau,2000, Noyé&Piveteau,1999; Houssaye,2000):  

1. Η µάθηση συντελείται αποτελεσµατικά εφόσον διαγράφεται πλήρως ο ‘κύκλος’ 
που περιέχει συστηµατική σκέψη και θεωρητική εµβάθυνση και ταυτόχρονα δράση-
πράξη, που µε τη σειρά της οδηγεί σε νέα επεξεργασία και ανάλυση (κύκλος µάθησης 
– Kolb).  

2. Στο επίκεντρο της µαθησιακής διεργασίας βρίσκονται οι ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και οι µαθησιακές δυνατότητες των διδασκοµένων, βάσει των οποίων 
πρέπει να επιλέγεται το αντικείµενο αλλά και η µέθοδος προσέγγισής του. Στόχος 
είναι οι εκπαιδευόµενοι να γίνονται συνυπεύθυνοι για την πορεία της µάθησης και 
σηµαντικοί συντελεστές της, και µέσα από την εµπλοκή τους να ενεργοποιείται το 
ενδιαφέρον τους  και να εξασφαλίζεται η συµµετοχή τους.  

3. Στην εκπαίδευση ενηλίκων προσιδιάζει η ευρετική πορεία προς τη γνώση,  η 
ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων µε αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών 
εµπειριών και γνώσεων (δια ζώσης διδασκαλία – σύνδεση της ύλης µε το παρόν µέσω 
της  µέσα από ερωτήµατα, συζήτηση, αυτοαξιολόγηση της γνώσης της ύλης) και 
αφού ληφθούν υπόψη οι προτιµώµενοι τρόποι µάθησης.  

Η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων εκτείνεται από το σχεδιασµό του 
περιεχοµένου του προγράµµατος και  τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού χώρου έως 
την αξιολόγηση. Το επίκεντρο, όµως, είναι η ενεργητική συµµετοχή τους στην ίδια 
την εκπαιδευτική διεργασία µε τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών. 

4. Ο κριτικός τρόπος σκέψης ευνοεί το κατάλληλο µαθησιακό κλίµα και οδηγεί σε 
σύνθετες διερευνήσεις (‘ανοιχτή µορφή µάθησης’). 

Η “ανοικτή” µορφή µάθησης συνδέεται  µε τον κριτικό τρόπο σκέψης µε την 
έννοια ότι προωθεί την επαναδιαπραγµάτευση όλων των απόψεων προκειµένου να 
προσλάβουν διαφορετική χροιά ανάλογα: α)µε την οπτική γωνία µέσα από την οποία 
προσεγγίζονται, β)µε το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, γ)µε τις συνθήκες 
στις οποίες διαµορφώνονται. Τίποτα δε θεωρείται αυτονόητο γι’ αυτό ο κριτικός 
τρόπος σκέψης απαιτεί από τους ενδιαφερόµενους διαρκή εγρήγορση (εξαιτίας της 
οποίας προκαλούνται συχνά αντιστάσεις).  

5. Τέλος, η αµφίδροµη σχέση εκπαιδευόντων-εκπαιδευοµένων καλλιεργεί κλίµα 
µάθησης τέτοιο που να συµβάλλει στην ανατροφοδότηση του κύκλου της µάθησης. 
Το κλίµα αυτό διέπεται από ειλικρίνεια και εµπιστοσύνη και είναι ανοικτό, 
υποστηρικτικό, εµψυχωτικό. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα πληθαίνουν οι πιθανότητες να 
υπερβαίνουν οι διδασκόµενοι τα (αντικειµενικά ή υποκειµενικά) εµπόδια που 
αντιµετωπίζουν στην πορεία της µάθησης, ώστε να φτάνουν στο επιθυµητό 
αποτέλεσµα. 
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3.2. Ο εκπαιδευτής επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές µεθόδους-
τεχνικές και τηρεί τις προδιαγραφές τους   

Εφόσον ο εκπαιδευτής ενστερνίζεται τις βασικές αρχές µάθησης των ενηλίκων, 
ασφαλώς θα πρέπει να υιοθετήσει ξεχωριστή παιδαγωγική προσέγγιση µε στόχο την 
αποτελεσµατική µάθηση. ‘Ίσως πιο σηµαντική είναι η άποψη ότι η εκπαίδευση των 
ενηλίκων δεν αποτελεί µια διαδικασία του να διδάσκει κανείς άλλους, αλλά να τους 
καθιστά ικανούς να αποκτήσουν φωνή’3, συνηγορεί ο Α.Rogers (1999).  

Με άλλα λόγια,  ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων, ενώ οφείλει να έχει βαθιά 
και πολύπλευρη γνώση, καθώς και ενθουσιασµό για το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία 
του µαθησιακού αντικειµένου του, δεν µπορεί να περιορίζεται  σε µια απλή εισήγηση, 
σε µια παρουσίαση πληροφορίας,  και σαφώς ούτε σε επίδειξη γνώσεων. Αντίθετα, θα 
πρέπει  οι επιλογές του να είναι τέτοιες που -λαµβάνοντας υπόψη τους  
προτιµώµενους τρόπους µάθησης και τα πιθανά εµπόδια που µπορεί να συναντήσουν 
οι εκπαιδευόµενοι- να ενθαρρύνουν  σταδιακά την ενεργητική συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από τις 
κατάλληλες  εκπαιδευτικές τεχνικές 4 . 
      Αυτό σηµαίνει πως είναι αναγκαία κατ’ αρχήν η αφιέρωση τουλάχιστον της 
πρώτης ώρας του προγράµµατος (ή και περισσότερων, ανάλογα µε τη συνολική διάρκειά του)  
στη δυνατότητα  να εκφραστούν και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι ανησυχίες 
των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τους όρους διεξαγωγής και αξιολόγησης του 
προγράµµατος και να συναφθεί το ‘εκπαιδευτικό συµβόλαιο’. Με αυτόν τον τρόπο 
δηµιουργείται το υπόβαθρο για την έναρξη οικοδόµησης οµαδικού πνεύµατος και για 
τη διαµόρφωση µαθησιακού κλίµατος τέτοιου που να ευνοεί τον διάλογο, την 
αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εµπειριών και τελικά για την ενεργητική συµµετοχή 
των εκπαιδευοµένων στο σύνολο της διεργασίας, καθώς κάνει σαφή την πρόθεση του 
εκπαιδευτή για ανοικτή επικοινωνιακή σχέση.  

Στη φάση της υλοποίησης του προγράµµατος καθαυτού, τώρα, ο εκπαιδευτής 
πρέπει κατ’εξοχήν να µπορεί να χρησιµοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές εκπαίδευσης 
ενηλίκων και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά µέσα που προωθούν την αυτονοµία-τον 
αυτοκαθορισµό τους, αλλά και εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα της 
εκπαίδευσης. Επιπλέον επιχείρηµα στις επιλογές του εκπαιδευτή είναι το γεγονός ότι  
‘ακόµα κι η επιλογή των παιδαγωγικών τεχνικών επιδρά στους κοινωνικούς στόχους 
της εκπαίδευσης, εφόσον αυτές επηρεάζουν τη συµπεριφορά του εκπαιδευόµενου όταν 
αυτός επιστρέψει στο αρχικό του περιβάλλον’ (Noyé&Piveteau,1999).  

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές ανάµεσα στις οποίες µπορεί να επιλέξει ο 
εκπαιδευτής, στην ελληνική πραγµατικότητα αυτές εκτείνονται από (α)την 
παραδοσιακή εισήγηση (που οδηγεί µάλλον στην παθητικοποίηση) και την 
εµπλουτισµένη εκδοχή της έως (β)τις ‘ενεργητικές-συµµετοχικές’ τεχνικές 
(καταιγισµός ιδεών, συζήτηση, ατοµικές ασκήσεις, εργασία σε οµάδες/ projects, 
επεξεργασία µελετών περίπτωσης, λύση προβληµάτων, προσοµοίωση, παιχνίδι 

                                                 
3 Αξίζει εδώ να παρατηρηθεί ότι σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα  στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων οι παρεµβάσεις των διδασκόντων καταλαµβάνουν το 70-80% του χρόνου της εκπαιδευτικής 
διεργασίας, ενώ εκείνες των διδασκοµένων καταλαµβάνουν το υπόλοιπο 20-30% και συνήθως 
αποτελούν απαντήσεις στις ερωτήσεις του διδάσκοντα και σπάνια δικές τους ερωτήσεις. Εξίσου 
σπάνια (µέχρι 10%) ο διδάσκων ενσωµατώνει τα λεγόµενα των διδασκοµένων στη συνέχεια του 
µαθήµατος (Noue-Piveteau, 1998:83-86, Βαϊκούση και συν.,1999:22-25).  
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4 Courau S.2000;  Jarvis P.,1995; Newble&Cannon:1994; Noyé&Piveteau,1999; Rogers Α.,1999; 
Rogers J.,1989; Silberman M.,1998; Βεργίδης&συν.,1999; Βαϊκούση&συν.,1999; 
Βασάλα&Φλογαΐτη,2002; ∆ηµουλάς&συν.,1995; Κόκκος Α.,1999; Κόκκος&Λιοναράκης,1998; 
Κόκκος,2003; Κόκκος&συν.,1998-9; Πολέµη-Τοδούλου Μ.,2003. 
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ρόλων, κ.ά) που ευνοούν τη συµµετοχή, την αλληλεπίδραση και την κριτική σκέψη 
και σύµφωνα µε τις αρχές µάθησης των ενηλίκων είναι πολύ πιο αποτελεσµατικές 
από την παραδοσιακή εισήγηση  και, τέλος, (γ)τις αµιγώς  βιωµατικές ασκήσεις 3. 

 
Όµως, η αποτελεσµατικότητα κάθε τεχνικής  ποικίλει ανάλογα µε την περίπτωση, 

γι’αυτό ο εκπαιδευτής πρέπει να µπορεί να επιλέγει κάθε φορά την κατάλληλη, αλλά 
και να συνδυάζει και να εναλλάσσει µεταξύ τους τις τεχνικές ανάλογα µε τη δυναµική 
που αναπτύσσεται στην αίθουσα. ∆ηλαδή, σε κάθε φάση της διεργασίας µιας 
εκπαιδευτικής οµάδας και ανάλογα προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τις 
διαθέσεις και το ρυθµό µάθησης των καταρτιζοµένων, σκόπιµο να εφαρµόζονται 
διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές, εναρµονισµένες προς το αντίστοιχο µαθησιακό 
κλίµα αλλά και την ικανότητα εφαρµογής των διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών από 
τον κάθε εκπαιδευτή και τη στάση του απέναντι σε καθεµια Έτσι, τα βασικότερα 
κριτήρια µε τα οποία ο εκπαιδευτής πρέπει να επιλέγει και να συνδυάζει τις τεχνικές 
(A. Rogers,1999; Noyé&Piveteau,1999; Κόκκος,1999; Courau S.,2000) είναι:  

 Ο εκπαιδευτικός σκοπός του προγράµµατος 
  Η υφή του µαθησιακού αντικειµένου, το είδος και οι απαιτήσεις του. 
 Οι µαθησιακοί τρόποι και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων 
 Η χρονική στιγµή/ Ο διαθέσιµος χρόνος  
 Το µαθησιακό κλίµα 
 Οι ικανότητες και η στάση του εκπαιδευτή 
 Οι διαθέσιµοι πόροι  

 
Χρήσιµο είναι, µάλιστα, ο εκπαιδευτής να σχεδιάσει µακροσκοπικά τις τεχνικές 

που θα εφαρµόσει στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράµµατος ή σε µεγάλες 
ενότητές του, προκειµένου να εξασφαλίσει την  αλληλουχία των τεχνικών, τον 
κατάλληλο τρόπο εφαρµογής τους στην πορεία του χρόνου και, κυρίως,  τη σταδιακή 
εµπλοκή των εκπαιδευοµένων στη συµµετοχική διεργασία Έτσι θα προσδώσει 
µεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασµό του, και θα µπορεί να κάνει τις αναγκαίες 
αναπροσαρµογές ανάλογα µε την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πράξης και τη δυναµική 
των σχέσεων που διαµορφώνονται.  
 Όµως, καµιά τεχνική δεν εγγυάται εξ ορισµού την επιτυχία του εκπαιδευτικού 
έργου. Απ’ τη µια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενδείκνυται η εισήγηση, και απ’ την 
άλλη, και οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές δεν στερούνται µειονεκτηµάτων και 
µπορεί να φέρουν τα αντίθετα µαθησιακά αποτελέσµατα αν δεν τηρείται στη χρήση 
τους µια σειρά προδιαγραφές, ξεχωριστές για την καθεµία (βλ.ό.π.,σ.13). Μάλιστα, 
ουσιαστική προϋπόθεση για να µην καταντάει η επιλογή τους φενάκη, είναι η 
υλοποίησή τους µε τρόπο που να δείχνει πως ο εκπαιδευτής έχει ενστερνιστεί 
αληθινά την αρχή της συµµετοχικότητας των εκπαιδευοµένων  και συµβάλλει στη 
δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος µάθησης (πράγµα που αποτελεί βασικό θέµα 
της εργασίας αυτής).  
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3.3. Ο εκπαιδευτής χειρίζεται τη δυναµική της εκπαιδευτικής οµάδας έτσι 
ώστε να συµβάλλει στη διαµόρφωση του κατάλληλου κλίµατος µάθησης  

Όπως έχουν δείξει µελέτες της ψυχολογίας της µάθησης, οι συγκινησιακές 
διεργασίες που εκτυλίσσονται σε µια εκπαιδευτική οµάδα, πέρα από την αυτόνοµη 
σηµασία τους για την  καλή κατάσταση των µελών και τη σφαιρικότερη ανάπτυξή 
τους, παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µάθηση του συγκεκριµένου αντικειµένου και στον 
τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούν αυτό που µαθαίνουν µέσα στη ζωή τους (Rogers 
Α.,1999; Πολέµη-Τοδούλου Μ.,2003). Μάλιστα, η σηµασία τους στη διαδικασία της 
µάθησης υπογραµµίζεται ακόµα περισσότερο µε όρους όπως «συναισθηµατική 
νοηµοσύνη» και «συναισθηµατικός γραµµατισµός» (Goleman D.,1998,2000). 

Η σπουδαιότητα του κλίµατος µέσα στο οποίο συντελείται η µάθηση έγκειται 
στα εξής:  
 Η ψυχοκοινωνική ατµόσφαιρα επιδρά στα συναισθήµατα των µελών για την 
οµάδα τους και καθορίζει το βαθµό του αυθορµητισµού και της συµµετοχής τους, 
αφού η συµπεριφορά καθορίζεται όχι µόνο από τη λογική, αλλά και από τα 
συναισθήµατα, τις ανησυχίες, τις πεποιθήσεις καθενός.  

 Η ευχαρίστηση καθαυτή, το συγκινησιακό άνοιγµα και η χαρά δηµιουργούν 
δυνατότητες αλληλοαξιοποίησης των συνεκπαιδευοµένων ως πηγές άντλησης 
πληροφοριών και διευρυµένο πεδίο επεξεργασίας τους, καθώς τα µέλη νιώθουν 
πιο ελεύθερα να εκφραστούν και έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη ότι θα 
εισακουσθούν.   

 Η συναισθηµατική κινητοποίηση συµβάλλει στη µάθηση διευρύνοντας το πεδίο 
πάνω στο οποίο στηρίζονται οι νέες γνώσεις (όπως συµβαίνει π.χ. µε τα παιγνίδια 
και τις προσοµοιώσεις) (Jaques D.,2004).  

 ‘H ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και ερµηνειών µεταξύ ατόµων που θεωρούν 
ότι είναι ισότιµα οδηγεί στη δηµιουργία µιας κοινής δεξαµενής γνώσεων, µιας 
συγκεκριµένης κουλτούρας και µιας αίσθησης συνεργασίας, πράγµα που αναπτύσσει 
τη συµµετοχική διάθεση των µελών’.  [Aξίωµα του Foulkes, στο Jaques 
D.,2004:37), 

 Η αναγνώριση του ρόλου των συναισθηµάτων µπορεί να συµβάλει όχι µόνο στην 
εύρυθµη λειτουργία µιας εκπαιδευτικής οµάδας, αλλά και στην επίτευξη ενός 
σηµαντικότερου εκπαιδευτικού στόχου: ‘της ανάπτυξης του εκπαιδευοµένου ως 
ανθρώπου µε συνοχή, που µπορεί να συνδυάζει τα διαφορετικά επίπεδα των 
εµπειριών ή βιωµάτων του και να εκφράζει τις αντιδράσεις του µε αµεσότητα και 
ειλικρίνεια’ (Jaques D.,2004).   
 
Εποµένως, για να εξασφαλίσει ο εκπαιδευτής  εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν 

το αναγκαίο φυσικό επικοινωνιακό περιβάλλον διδασκαλίας και συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότητα της µάθησης, πρέπει–µεταξύ άλλων- να είναι γνώστης 
τουλάχιστον των βασικών αρχών της δυναµικής της οµάδας.  

Έτσι, πρέπει κατ’ αρχήν να λαµβάνει σοβαρά υπόψην ότι  οι οµάδες είναι 
ζωντανοί οργανισµοί, αναπτυσσόµενοι και συνεχώς µεταβαλλόµενοι και ότι κάθε 
(µικρή) οµάδα διανύει µε τρόπο επαγωγικό και σπειροειδή τα στάδια του 
προσανατολισµού, της αντιπαράθεσης, της σύνθεσης, της απόδοσης και του 
τερµατισµού (Caple R.B.,1978; Courau S.,2000; Jaques D.,2004). Μάλιστα, αν 
αλλάξει η σύνθεση των µελών της, η οµάδα επανέρχεται σε προηγούµενα στάδια. Και 
πάντως, η πιο δύσκολη µετάβαση αφορά το πέρασµα από τον ατοµικό ανταγωνισµό 
στην οµαδική εργασία και παραγωγή έργου.  
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Ταυτόχρονα, πρέπει ο εκπαιδευτής  να έχει συνειδητοποιήσει ότι κάθε οµάδα, ως 
ξεχωριστή περίπτωση, είναι απρόβλεπτη στις αντιδράσεις της (πόσο µάλλον όταν η 
ίδια αλλάζει από τη µία φάση ανάπτυξης στην άλλη) και  ότι διαφοροποιούνται τα 
φαινόµενα που αναδύονται στη διεργασία της όχι µόνο ανάλογα µε το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται κάθε στιγµή, αλλά και ανάλογα µε το µέγεθός της, τη σύνθεσή της, 
τις χωροταξικές συνθήκες των συναντήσεών της αλλά και το γενικότερο πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται.         

  Πρέπει ακόµα ο εκπαιδευτής να έχει αποδεχτεί βαθιά µέσα του ότι (όσο κι αν 
φαίνεται παράδοξο) είναι αναγκαία η ενεργοποίηση όλων των ρόλων που υιοθετούν 
τα µέλη µιας εκπαιδευτικής οµάδας στη συµµετοχή τους στη διεργασία της:  και του 
ηγέτη έργου (που θέτει τους κανόντες αποσαφηνίζει  τους στόχους και καθορίζει τον 
τρόπο επικοινωνίας των µελών),  και του συναισθηµατικού ηγέτη (που είναι το πιο 
αξιαγάπητο µέλος και λειτουργεί ως θετικό πρότυπο-υποστηρικτής για τους άλλους), 
και του αµφισβητία (που εκφράζει τις αµφιβολίες και τις αντιρρήσεις ως προς τους 
στόχους και τα επιµέρους έργα της οµάδας), και του αποδιοποµπαίου (που δέχεται τις 
περισσότερες ρητές ή µη επικρίσεις και τα αρνητικά συναισθήµατα των µελών, αλλά 
συµβάλλει αποφασιστικά στην αποκρυστάλλωση των καθηκόντων και των κανόνων 
λειτουργίας της οµάδας) και όλων των άλλων συµπληρωµατικών ρόλων που  
συσπειρώνονται γύρω από αυτούς τους τέσσερις ηγετικούς ρόλους (Beck A., 
1974,1981,1986; Courau S.,2000; Πολέµη-Τοδούλου,2003). Κι αυτό γιατί το άτοµο 
και η οµάδα είναι όψεις της ίδιας της διεργασίας και εποµένως το ένα µέρος εκφράζει 
το άλλο και παρέχει πληροφορίες γι’ αυτό. Άρα, µέσα από τους ρόλους αυτούς, 
ανάλογα µε το στάδιο και το µέλος που τους ενσαρκώνει, εκφράζονται οι ανάγκες, 
διαµορφώνονται οι στόχοι, αναζητώνται και επιλέγονται οι λύσεις. ∆εν σχετίζονται, 
δηλαδή, οι ρόλοι αυτοί τόσο µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µελών, 
όσο µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της οµάδας.  

Έτσι συµπεριφορές ‘µη λειτουργικές’ (που δεν συνεισφέρουν στην οµάδα, αλλά 
ικανοποιούν µόνο προσωπικές ανάγκες) και φαινόµενα µειωµένης συνοχής, 
αρνητισµού, επιθετικότητας ή αντίστασης στην αλλαγή, τα οποία ενδεχοµένως 
αναδύονται στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας5, πρέπει να µπορεί ο/η 
εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων να τα αποκρυπτογραφεί, να αντιλαµβάνεται δηλαδή τη 
σχέση τους µε τα στάδια που διανύει η οµάδα, µε τις ανάγκες που εκφράζουν τα µέλη 
της, καθώς και µε τους ρόλους που αναλαµβάνουν µέσα σε αυτήν. Παράλληλα, 
πρέπει να έχει την γνώση και την ικανότητα να επιλέγει τις ενδεικνυόµενες τεχνικές  
για το χειρισµό τους6 ώστε να µην παγιώνονται οι δυσλειτουργικοί ρόλοι σε 
συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά οι ‘δύσκολες’ συµπεριφορές να µεταστρέφονται σε 
πηγές µάθησης. Κάτι τέτοιο φανερά προϋποθέτει να έχει ο εκπαιδευτής  επίγνωση 
των συναισθηµάτων του και της πηγής τους, καθώς και των ρόλων που επιτελεί 
(Douglas Τ.,1997; Βαϊκούση&συν.,1999; Rogers Α.,1999; Noyé&Piveteau,1999; 

                                                 
5 Όπως  η σιωπηλή/αδιάφορη οµάδα ή ο µεµονωµένος σιωπηλός/αδιάφορος εκπαιδευόµενος, η δηµιουργία 
υποοµάδων-κλικών, η απουσία ενεργητικής ακρόασης µεταξύ των εκπαιδευοµένων, η ύπαρξη περισπασµών, η 
παρεµβολή εµποδίων στην πρόοδο της οµάδας,  η κυριαρχία ενός ή δύο εκπαιδευοµένων, ο υψηλός ανταγωνισµός 
(π.χ. προσπάθεια επιβολής κυριαρχίας εµποδίζοντας την έκφραση των υπολοίπων, επιζήτηση αναγνώρισης µε 
ακραίες απόψεις, σοφίσµατα χωρίς επιχειρηµατολογία, επίδειξη εχθρότητας χωρίς εµφανή λόγο ή υποτίµηση της 
προσωπικότητας του άλλου) ή και η υπερβολική έκφραση σεβασµού προς τον εκπαιδευτή και η αναµονή όλων 
των απαντήσεων απ’ αυτόν (Courau S.,2000; Jaques D.,2004; Κόκκος-Χριστοφιλοπούλου,1995). 
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6  Μη λεκτικές (φωνή, βλέµµα, εκφράσεις προσώπου, κινήσεις, µετακίνηση), ενεργητικής ακρόασης (τεχνική των 
ερωτήσεων, επαναπροσδιορισµός των λεγοµένων ή/και της συµπεριφοράς, αναζήτηση  διατύπωσης προτάσεων, 
προσφυγή στη φαντασία των εκπαιδευοµένων ή στην οµάδα γενικότερα ζητώντας γνώµες) ή επιχειρηµατολογίας 
(υπενθύµιση των κανόνων του παιχνιδιού, ήπια επιχειρηµατολογία, θετική τοποθέτηση σε νέο πλαίσιο, µεταφορά 
και αναλογία) (Courau S., 2000; Jaques D., 2004). 
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Courau S.,2000; Bateson,1993; Βεργίδης&συν.,1998-9; Goleman D.,1998,2000; 
Κόκκος Α.,2002). 

 
  Με αυτές την προϋποθέσεις, διαµορφώνεται κλίµα ‘ανοικτό’, µε θέρµη και 
ενθουσιασµό, ζεστό, φιλικό, επιτρεπτικό, που διέπεται από κανόνες διαφανείς, 
σύγχρονους, ευέλικτους.   η επικοινωνία µεταξύ των µελών είναι άµεση, σαφής, 
ευθεία, ειλικρινής και χαρακτηρίζεται από εµπιστοσύνη, αµοιβαίο σεβασµό και 
ενθάρρυνση.   οι πράξεις καθενός αντιπροσωπεύουν τις πεποιθήσεις του µέσα σε 
συνθήκες αποδοχής, ασφάλειας, αισθήµατος ένταξης στην οµάδα.    η αυτοεκτίµηση 
των µελών είναι υψηλή.  η  αλλαγή είναι καλοδεχούµενη και θεωρείται φυσιολογική.  

η συµµετοχή είναι εκούσια καθώς σ’ αυτό το κλίµα τα µέλη να µπορούν να 
διακινδυνεύουν  την έκφραση νέων απόψεων και δράσεων που είναι απαραίτητες για 
την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. η συνοχή είναι  µεγάλη (Satir V.,1989; Douglas 
T.,1997; Πολέµη-Τοδούλου,2003; Rogers A.,1999).  

Αντίθετα, όταν δεν ενθαρρύνονται τέτοιες διεργασίες, όταν οι κανόνες είναι 
άκαµπτοι, η επικοινωνία ασαφής, η αυτοεκτίµηση µειωµένη, οι σχέσεις 
επιβαλόµενες, ο εκπαιδευτής αυταρχικός και συγκεντρωτικός, τότε και η συνοχή είναι 
χαµηλή και το κλίµα εξελίσσεται σε ψυχρό, τυπικό, συγκρατηµένο, πιεσµένο, µε 
ένταση, µε φόβο εκ µέρους των εκπαιδευόµενων (π.χ. µήπως γελοιοποιηθούν), µε 
στοιχεία αρνητισµού, αµφισβήτησης, επιθετικότητας, αδράνειας, και σε ακραίες 
περιπτώσεις εχθρικό. Σ’ ένα τέτοιο ‘κλειστό’ σύστηµα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
ανάπτυξη, αλλά το πολύ-πολύ αναπαραγωγή και επιβίωση. 

 

3.4. Ο εκπαιδευτής υιοθετεί ρόλο υποστηρικτικό-διευκολυντικό  
Σύµφωνα µε την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική αντίληψη, ο εκπαιδευτής  

συγκέντρωνε σε απόλυτο σχεδόν βαθµό τις εξής λειτουργίες: (α)καθοδηγούσε (µέσα 
από τη θέση θεµάτων/εργασιών, τον προσανατολισµό των δραστηριοτήτων, την 
επίτευξη οµοιοµορφίας), (β)ενηµέρωνε (µέσω παράθεσης όλων των πληροφοριών, τη 
σύνοψη και το συσχετισµό τους), και (γ)αντιπαρετίθετο (µε άµεσα ερωτήµατα, 
διαφωνία, διόρθωση, κριτική αξιολόγηση, άµεση ανατροφοδότηση) (Jaques 
D.,2004:41). 

Αντίθετα, στις σύγρονες εκπαιδευτικές οµάδες ενηλίκων  αυτό που θεωρείται 
αναγκαίο και λειτουργικό είναι να µπορεί ο εκπαιδευτής να λειτουργήσει όχι µόνο ως 
αξιολογητής, ενώπιον του οποίου τα µέλη της θα δείξουν ό,τι µόλις έµαθαν 
προκειµένου να πετύχουν την αναγνώριση και την ενίσχυσή του, αλλά κυρίως (α)ως 
‘συντονιστής’  που διατηρεί τον έλεγχο των διεργασιών, χωρίς να καθορίζει αυστηρά 
το περιεχόµενό τους, (β)ως ‘εµψυχωτής’, που µε ικανότητες προσεκτικής ακρόασης 
και εκµαίευσης απόψεων, βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να εκφράζονται και 
καλλιεργεί κλίµα αµοιβαίας υπευθυνότητας ως προς τη µάθηση και (γ)ως 
‘σύµβουλος’, όταν οι προσωπικές-κοινωνικές ανάγκες της οµάδας απαιτούν 
συναισθηµατική αποφόρτιση και διερεύνηση λύσεων σε συναισθηµατικά/κοινωνικά 
προβλήµατα. Πρέπει επίσης να µπορεί να δρα και (δ)ως ‘µέλος της οµάδας’, ως 
εκπαιδευόµενος, δηλαδή, που συνεχώς µαθαίνει και ο ίδιος και βιώνει επίσης την 
εµπειρία των άλλων µελών, αλλά και υπόκειται στις πιέσεις που ασκεί η οµάδα 
(Jaques D.,2004; Rogers A.,1999). Με λίγα λόγια, ο εκπαιδευτής πρέπει να συντονίζει 
τη µαθησιακή διεργασία µε τρόπο υποστηρικτικό, εµψυχωτικό, χωρίς να ποδηγετεί.  
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επικοινωνίας διδάσκοντος-διδασκοµένων, χρήση της υλικοτεχνικής υποδοµής κλπ) 
πρέπει να είναι σαφείς αλλά και ευέλικτοι, προσαρµοσµένοι στις ιδιαιτερότητες των 
εκπαιδευοµένων (Noyé&Piveteau,1999; Rogers A.,1999;  Κόκκος A.,1999; 
Κόκκος&Λιοναράκης,1998). 
 Παράλληλα, ο εκπαιδευτής αφού διασφαλίσει τη σύνδεση του µαθησιακού 
αντικειµένου µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και την 
αντιστοιχία της ύλης µε το χρόνο της εκπαίδευσης,  λαµβάνοντας υπόψη τους 
προσωπικούς ρυθµούς και τον προτιµώµενο τρόπο µάθησης του καθενός, πρέπει να 
επιλέξει δραστηριότητες έτσι διαµορφωµένες που να προωθούν σταδιακά τη µάθηση 
αλλά και την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευοµένων.  

Πρέπει ακόµα ο εκπαιδευτής να οργανώνει  τις δραστηριότητες έτσι ώστε χωρίς 
να δίνει έτοιµες λύσεις, να αφήνει πρωτοβουλίες στους εκπαιδευόµενους και να τους 
υποκινεί να συνεισφέρουν µε τις απόψεις τους µε το να είναι ανοικτός σε προτάσεις 
τους για τη διαδικασία και τη δοµή κάθε συνάντησης ή για µεθοδεύσεις που 
ενδεχοµένως δεν έχει ο ίδιος σκεφτεί ή δεν έχει προτείνει, αλλά και σε πληροφορίες 
που προέρχονται από δικές τους πηγές κ.λπ.  

 Γενικότερα, πρέπει να καλλιεργεί σε κάθε εκπαιδευόµενο την αίσθηση ότι 
µπορεί να διατυπώσει ελεύθερα τη γνώµη του και ότι  οι διαφορές απόψεων και η 
κριτική (στις απόψεις κι όχι στην προσωπικότητα των συµµετεχόντων) 
διατυπώνονται σε πλαίσιο δηµιουργικής αναζήτησης, εκλαµβάνονται ως συµβολή 
στον εµπλουτισµό των γνώσεων και ως οργανικό µέρος της µαθησιακής διεργασίας, 
γι’αυτό και είναι ευπρόσδεκτες.  

Για τον ίδιο λόγο, ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει ανοικτή στάση απέναντι και 
στο δικό του το ρόλο στη µαθησιακή διεργασία: να δέχεται να αµφισβητηθεί, να 
παραδέχεται τα σηµεία της άγνοιάς του και τις ελλείψεις του, να αναγνωρίζει και 
αποδέχεται τα όριά του, να µπορεί να µαθαίνει από τους εκπαιδευόµενους, αλλά και 
να  έχει ο ίδιος διάθεση και ικανότητα αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης, 
καλλιεργώντας την ικανότητα της παράλληλης παρακολούθησης  του εαυτού του απ’ 
έξω (‘στραβισµός του εκπαιδευτή’, Noyé&Piveteau,1999).  

Απ’ την άλλη, σαφώς ο διδάσκων αξιολογεί και τη διαδικασία και τα 
αποτελέσµατα της κατάρτισης, προκειµένου αυτά να αποτελέσουν εργαλείο 
περαιτέρω µάθησης (Βεργίδης-Καραλής,1999; Κασσωτάκης,1998; ∆ηµητρόπουλος 
Ε.1997; Χατζηπαναγιώτου,2001). Και σ’ αυτόν τον ακανθώδη τοµέα η στάση του 
πρέπει να είναι εξίσου ξεκάθαρη, αλλά και προσανατολισµένη στην εµψύχωση: Ενώ 
σίγουρα επιβραβεύει τις επιτυχηµένες προσπάθειες µε τρόπο σαφή, αναλυτικό και 
αιτιολογηµένο (κι όχι αφηρηµένα ή γενικόλογα), ο ίδιος αξιοποιεί και τα ‘λάθη’ ως 
αναµενόµενα και επιθυµητά εργαλεία µάθησης, µέσα από την αντιµετώπιση των 
οποίων µαθαίνει κανείς ασφαλέστερα. Ριζικά αντίθετα, δηλαδή, από την 
παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τον εκπαιδευτή να αναζητάει το ‘λάθος’ και να το 
‘κοκκινίζει’ για να το διορθώσει,  ευθύνη του είναι να αναγνωρίζει, να επιβεβαιώνει 
και να ενισχύει τα θετικά στοιχεία, τη χρησιµότητα της συµβολής κάθε µέλους (και 
των υποοµάδων) στο έργο της εκπαιδευτικής οµάδας (Βιντεοταινία 2 Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών; A. Rogers, 1999).     

Στο ίδιο πνεύµα, ο εκπαιδευτής οφείλει (λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
δυναµικής της οµάδας) να αξιοποιεί κάθε ατοµική συµβολή, ακόµη κι αν αυτή αρχικά 
ή φαινοµενικά µοιάζει άσχετη, αποπροσανατολιστική, επιθετική, ενδεικτική 
προσωπικής αδυναµίας, ή ακόµα κι αν υποδηλώνει αίτηµα των εκπαιδευοµένων να 
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λειτουργήσει ο εκπαιδευτής µε τον παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο7. Ο λόγος 
είναι ότι όταν κάποιος έχει την αίσθηση ότι έχει συµβάλει εποικοδοµητικά σε κάτι, 
νιώθει πιο ασφαλής και αποδεκτός και προσπαθεί να λειτουργήσει καλύτερα και πιο 
υπεύθυνα, περιορίζοντας  τις αδυναµίες του. Εποµένως,  µε µια τέτοια αντιµετώπιση, 
ακόµα και οι λεγόµενοι ‘δύσκολοι’ εκπαιδευόµενοι (που δείχνουν µειωµένο κίνητρο 
να µάθουν και συµπεριφέρονται µε απροθυµία, απάθεια και αποχή από τις εργασίες 
της οµάδας) µπορούν να αξιοποιηθούν  και να µεταστραφεί η συµπεριφορά τους 
θετικά για την οµάδα8.  

Είναι φανερό πως οφείλει εποµένως να εγκαταλείψει την ιδέα του εκπαιδευτή ως 
ιδανικού manager, και να προσχωρήσει στην εφαρµογή καταστασιακού management 
επιδεικνύοντας εφευρετικότητα, προθυµία για πειραµατισµό και ικανότητα 
προσαρµογής στις συγκεκριµένες ανάγκες της µαθησιακής οµάδας (κι όχι 
προσκόλληση σε µεθόδους και περιεχόµενα), προκειµένου να διευκολύνει τη 
συµµετοχή των καταρτιζοµένων, να αντιµετωπίζει συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, 
να πετυχαίνει δηµιουργικό, συνεργατικό παιδαγωγικό κλίµα (Everard&Morris,1999; 
Noyé&Piveteau,1999; Κόκκος Α.,2002; Κόκκος Α.,1999). 

Επιδιώκοντας να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση κάθε µέλους της οµάδας, τη 
διάθεση όλων για συµµετοχή, ο εκπαιδευτής χρειάζεται, επίσης, να αποφεύγει 
διεργασίες που βιώνονται ως ‘επιβαλλόµενες’, γιατί αυτές δεν είναι λειτουργικές και 
να εφαρµόζει, µεταξύ άλλων, και  τεχνικές αποφόρτισης των συναισθηµάτων των 
συµµετεχόντων και  µείωσης της έντασης  (π.χ. µε χιούµορ ή µε κατευνασµό των 
πνευµάτων) (Jaques D., 2004:56-8).  

Επιστέγασµα, όµως, της εσωτερικευµένης υποκινητικής-εµψυχωτικής τήρησης 
των προδιαγραφών της συµµετοχικότητας αποτελεί η ικανότητα του εκπαιδευτή να 
συµµετέχει ο ίδιος ως µέλος της οµάδας στις διεργασίες της καταθέτοντας ισότιµα τις 
προσωπικές σκέψεις και τις εµπειρίες του και επιδεικνύοντας την συναισθηµατική 
εµπλοκή του στα τεκταινόµενα.  

Απώτερος στόχος είναι να  αξιοποιεί κατάλληλα το κλίµα ‘υποστήριξης, 
δέσµευσης, διασκέδασης και φαντασίας’ ως προϋπόθεση  ανάπτυξης 
συνεργατικότητας και δηµιουργικότητας (Jaques D.,2004:17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτής διατηρώντας ως στόχο την  ενεργοποίηση των συµµετεχόντων, αλλά, 
λαµβάνοντας υπόψην τις ανάγκες και τις διαθέσεις τους, πρέπει πια να ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους µε πολλή 
προσοχή, σταδιακά, στο βαθµό που εκείνοι ανταποκρίνονται. 
8 “Η ‘προσωπική  ευθύνη’ και το ‘ανήκειν’ κάθε µέλους ενεργοποιείται στο βαθµό που αισθάνεται  χρήσιµο έως και 
απαραίτητο µέσα σε µία διεργασία” Πολέµη-Τοδούλου & Βασιλείου Β&Γ,1998.  

 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - Σπουδές στην Εκπαίδευση                                                                           Πάτρα, Μάιος  2004 

Ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στην επίτευξη συµµετοχικού  µαθησιακού κλίµατος  
Αθανασία Λ. Αγγέλη 

 



23 

4. Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων 
για να ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των ενηλίκων  
εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή διεργασία   

 

Από όλα όσα λέχθηκαν, προκύπτουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να 
έχει ο σύγχρονος εκπαιδευτής προκειµένου να συµβάλλει στην εξασφάλιση των 
αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενεργό συµµετοχή των ενηλίκων εκπαιδευοµένων 
στη µαθησιακή διεργασία. 

 

4.1. Τα ουσιαστικά προσόντα του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων   
Σχετικές µελέτες9, το µέχρι τώρα εκτεθειµένο σκεπτικό της παρούσας εργασίας, 

αλλά και η καθηµερινή πραγµατικότητα, συγκλίνουν στη σύνθεση της ιδεατής 
εικόνας του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων όχι ως ‘ειδικού’, αποκλειστικού 
κατόχου και µεταβιβαστή των γνώσεων, αλλά ως συντονιστή της µαθησιακής 
διεργασίας, καταλύτη που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και τη συµµετοχή, 
διαµεσολαβητή που προωθεί τη δηµιουργία σχέσεων ανάµεσα στους 
εκπαιδευόµενους και στο προς γνώση αντικείµενο, και τελικά συµβάλλει στην 
προώθηση των εκπαιδευοµένων στην απασχόληση. 

Για να µπορεί, λοιπόν, ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων να ανταποκριθεί στις 
σύνθετες απαιτήσεις του ρόλου του, χρειάζεται να διαθέτει µια σειρά από ουσιαστικά 
προσόντα, που θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Κόκκος Α.,2004):   

1. Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους : καταλαβαίνει τις ανάγκες και 
τις προσδοκίες τους, σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους, αναγνωρίζει τη σηµασία των γνώσεων και εµπειριών 
τους, αντιλαµβάνεται τους ρυθµούς και τις δυνατότητές τους και τους 
εµπιστεύεται. 

2. Επικοινωνεί ουσιαστικά : Συµβάλλει στη διαµόρφωση κλίµατος που 
(α)χαρακτηρίζεται από θέρµη, ενθουσιασµό, ειλικρίνεια, ευθύτητα, 
αµοιβαιότητα, αλληλοεκτίµηση, εµπιστοσύνη και συνεργατικότητα,. 
(β)κυριαρχεί ο διάλογος, η ελεύθερη έκφραση και (γ)αντιµετωπίζονται 
δηµιουργικά οι τριβές και οι συγκρούσεις. 

3. Συντονίζει και οργανώνει την οµάδα : µεθοδεύει την οργάνωση των 
µαθησιακών δραστηριοτήτων, αφήνει χώρο για πρωτοβουλία στους 
εκπαιδευόµενους και τους υποκινεί να συµβάλλουν ενεργητικά σε όλες τις 
φάσεις της µαθησιακής διαδικασίας. 

4. Επιλέγει και προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόµενο των διδακτικών του 
ενοτήτων και το ανάλογο διδακτικό υλικό: ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις 
ανάγκες που προκύπτουν από (α)τους σκοπούς-στόχους του προγράµµατος ή 
της συνάντησης, (β)το είδος της εργασίας που πρέπει να επιτευχθεί και (γ)την 

                                                 
9 Ζιώµας,Καραλής,Κόκκος,Χρυσάκης (2002): µελέτη που στηρίχτηκε κατεξοχήν σε εµπειρικά δεδοµένα µε 
έρευνα βάθους (ανάλυση προσωπικών συνεντεύξεων κλπ) και είναι ίσως η πληρέστερη που εκπονήθηκε ειδικά για 
την ελληνική πραγµατικότητα. (βλ. ιδίως σελ.110) 
Κόκκος Α., Χριστοφιλοπούλου Ε. (1995).  
∆. Βεργίδης, 2002α (βλ. ιδίως σελ.5-12,51-52),  2002β (βλ. ιδίως σελ.30-56),  2003.   
Βεργίδης ∆., Καραλής Θ. (1994)    
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24 

συνοπτική αξιολόγηση της δυναµικής της οµάδας στο συγκεκριµένο στάδιο 
ανάπτυξής της.  

5. Εφαρµόζει ευέλικτα ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών: που στο σύνολό τους να 
προωθούν την αξιοποίηση των βιωµάτων, την ενεργητική συµµετοχή, την 
αλληλεπίδραση, τον κριτικό στοχασµό. 

6. Συνδέει την κατάρτιση µε την τοπική αγορά εργασίας, καθώς και µε τις 
συνθήκες της τοπικής κοινωνίας : συµβάλλοντας έτσι στην επαγγελµατική 
ή/και κοινωνική ένταξη των εκπαιδευοµένων. 

7. Έχει αυτογνωσία : γνωρίζει τις δυνατότητές του, τα δυνατά και αδύνατα 
σηµεία του, τα όρια των παρεµβάσεών του στην εκπαιδευόµενη οµάδα. 

8. Αυτοαξιολογείται και αυτοανελίσσεται : εξετάζει κριτικά την ποιότητα και 
αποτελεσµατικότητα του έργου που προσφέρει, εντοπίζει τα σηµεία στα οποία 
χρειάζεται ο ίδιος να εξελιχθεί, επιµορφώνεται συνεχώς.   Επιπλέον, επειδή το 
έργο του εκπαιδευτή είναι δύσκολο, η ικανότητα συνεργασίας και µε άλλους 
εκπαιδευτές είναι εξίσου σπουδαία (Κόκκος Α.,2002). 

 
Είναι πια σαφές πως το να είναι κανείς καλός παιδαγωγός συνιστά τέχνη 

(παιδαγωγική) που  µαθαίνεται, αφοµοιώνεται, χωνεύεται, για να µπορεί µια µέρα ο 
εκπαιδευτής, µετουσιώνοντας χρόνια κοπιώδους προετοιµασίας (στο πρότυπο 
µεγάλων ηθοποιών, σπουδαίων χορευτών, θαυµαστών πρωταθλητών κλπ) να πείσει 
όσους τον παρακολουθούν πως αυτό που απολαµβάνουν συµβαίνει απλά, φυσικά, 
αβίαστα, εύκολα. Ο ρόλος του παιδαγωγού και του εµψυχωτή δε συνιστά πια ούτε 
‘µαύρο κουτί’ ούτε έµφυτο χάρισµα, αλλά µια σοφή αναλογία επιλεγµένων 
θεωρητικών γνώσεων, οξυµένης παρατηρητικότητας και άριστης γνώσης ορισµένων 
λειτουργικών τεχνικών. Τα υπόλοιπα είναι µεγάλος ενθουσιασµός, λίγο θάρρος, 
πολλή δουλειά κι αρκετή απλότητα. (Courau,2000; Fontana,1996).  

Κι αυτό που µε λίγα λόγια ζητιέται από τον εκπαιδευτή είναι ακριβώς αυτή η 
διάθεση να µάθει, ώστε να τη µεταδώσει και στους εκπαιδευόµενους. Αυτήν τη 
διαλεκτική σχέση, και τελικά, τις σύγχρονες απαιτήσεις από το ρόλο του εκπαιδευτή,  
συνοψίζει το ακόλουθο σχήµα των Noyé&Piveteau (1999:185) 
 

 
                                 Εκπαιδευτής 
 
       ΕΜΨΥΧΩΝΩ                             ∆Ι∆ΑΣΚΩ                      
                                                                                             ΕΦΑΡΜΟΖΩ   
                                                                                           
                                                                                                                              Περιβάλλον   
                                                                                             ΑΝΑΛΥΩ 
  Εκπαιδευόµενος                    Περιεχόµενο 

                                  ΜΑΘΑΙΝΩ 
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4.2. Τα βασικά τυπικά προσόντα του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων 
Οι ίδιες µελέτες9 (βασισµένες και στην επισκόπηση της διεθνούς πρακτικής όσον 

αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτών) συνηγορούν στην παραδοχή ότι τα βασικά 
τυπικά προσόντα (σπουδές, επιµόρφωση, επαγγελµατική εµπειρία) ενός εκπαιδευτή 
ενηλίκων στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) που µπορούν να του 
δώσουν τα κατάλληλα ουσιαστικά προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις), είναι: 
• Να έχει πραγµατώσει εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων (µε 

έµφαση στις καινοτοµικές µεθόδους και τεχνικές της συµµετοχικής διδασκαλίας, 
της επικοινωνίας, της εµψύχωσης, της αυτοαξιολόγησης). 

• Να έχει παρακολουθήσει προγράµµατα (σεµινάρια κ.ά.) εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών. 

• Επίσης να έχει α) διδακτική εµπειρία στο πλαίσιο της Σ.Ε.Κ. β) εµπειρία στο 
σχεδιασµό ή/και στη διοργάνωση ή/και στην αξιολόγηση προγραµµάτων Σ.Ε.Κ. 

• Να έχει ευαισθητοποιηθεί σε ζητήµατα επικοινωνίας και δυναµικής της οµάδας 
είτε έχοντας παρακολουθήσει σχετικές σπουδές ή επιµορφωτικά προγράµµατα 
είτε/και έχοντας ικανή επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο των ευάλωτων 
κοινωνικών οµάδων/της ισότητας των φύλων, η οποία, λόγω της υφής της, οδηγεί 
τον ενδιαφερόµενο σε αυτή την ευαισθητοποίηση. 
 
 

4.3. Η ελληνική πραγµατικότητα  
Όσον αφορά τα προσόντα των εκπαιδευτών, υπάρχει στη χώρα µας µια µερίδα 

εκπαιδευτών που συγκεντρώνει αρκετά έως πολλά. Πρόκειται κυρίως για εκείνους 
που λόγω του υψηλού µορφωτικού τους επιπέδου, ή/και της επαγγελµατικής 
εµπειρίας τους ή/και της συµµετοχής τους σε καινοτόµα προγράµµατα, 
διαµορφώνουν σκέψεις και πρακτικές προς θετική κατεύθυνση. 

Ωστόσο, όλες οι εκτιµήσεις (από φορείς όπως το CEDEFOP, το ΕΚΕΠΙΣ, το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, το Ινστιτούτο Εργασίας 
της ΓΣΕΕ, ο ΟΑΕ∆, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας) στην ελληνική βιβλιογραφία 
συγκλίνουν στην άποψη ότι οι Έλληνες εκπαιδευτές στην πλειοψηφία τους 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη εξειδικευµένων προσόντων για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση του έργου τους και ότι, συνεπώς, υπάρχει έντονη ανάγκη εκπαίδευσής 
τους (Βεργίδης ∆.,2002β; Γαλατά Β.κ.ά.,1999; ∆ηµουλάς Κ.κ.ά.,1995; Κόκκος 
&Χριστοφιλοπούλου,1995).  

Χαρακτηριστικά, πρόσφατη έρευνα (Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, 2000), που εξέτασε την κατάσταση της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης στη 
χώρα, διαπιστώνει ‘τραγική έλλειψη κατάλληλων εισηγητών-επιµορφωτών που να 
έχουν ειδικευτεί στην επιµόρφωση των ενηλίκων. Οι περισσότεροι επιµορφωτές δεν 
έχουν ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 
επαφίεται στην ευαισθησία και στο ταλέντο τους. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος 
επιτρέπει στην πλειοψηφία αυτών των στελεχών, να ‘χαρακτηρίζονται’ ως 
επιµορφωτές-εκπαιδευτές ενηλίκων’.(Κόκκος Α.,2003β)  

 
Επίσης σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία του Μητρώου του ΕΚΕΠΙΣ10  :  

                                                 
10  Βλ. ό.π. σ.23.  
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1. Το ποσοστό εκείνων που έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών είτε στο 
αντικείµενο της  εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε σε αντικείµενο που γειτνιάζει µε 
αυτό (παιδαγωγική, ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανάπτυξη ανθρωπίνου 
δυναµικού, επαγγελµατικός προσανατολισµός κ.ά.) είναι πάρα πολύ µικρό 
(περίπου 4% του δείγµατος). 

2. Ελάχιστο είναι επίσης το ποσοστό εκείνων που έχουν παρακολουθήσει 
σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών άνω των 100 ωρών ή διαθέτουν 
πανεπιστηµιακό πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιµόρφωσης συναφές µε τη 
µεθοδολογία διδασκαλίας σε ενήλικους  (περίπου 5% του δείγµατος). 

3. Λιγότερο από 1% του δείγµατος συγκεντρώνουν και τα δύο παραπάνω 
χαρακτηριστικά. 
Στην ίδια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ 

διαπιστώθηκε επίσης ότι, στην πλειοψηφία τους, οι εκπαιδευτές έχουν αδυναµίες 
κυρίως σε ό,τι αφορά τρία ζητήµατα:  

α) Την ικανότητα ολοκληρωµένου σχεδιασµού διδακτικών ενοτήτων.  
β)Την ικανότητα χρήσης σύγχρονων, συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. 

Έτσι, και δεν χρησιµοποιούν συχνά τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, και 
αρκετοί τις συγχέουν µε τα εποπτικά µέσα, στα οποία δίνουν υπέρµετρη σηµασία, 
γεγονός ενδεικτικό της δυσκολίας που έχουν να επικεντρωθούν σε τεχνικές που 
εµπεριέχουν τη διαµόρφωση σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των ιδίων και των 
εκπαιδευοµένων. Βέβαια, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα 2/3 των εκπαιδευτών 
ανέφεραν διάφορες ασκήσεις που προτείνουν στους εκπαιδευόµενους. Λίγοι είναι 
επίσης εκείνοι που γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν την εναρκτήρια συνάντηση για τη 
διαµόρφωση του κατάλληλου µαθησιακού κλίµατος.  

β) Την ικανότητα χειρισµού των σχέσεων και των αντιξοοτήτων που 
αναδύονται µέσα στις οµάδες εκπαιδευοµένων. Οι περισσότερες αναφορές δείχνουν 
ότι οι ερωτηθέντες χειρίζονται το ζήτηµα της δυναµικής των σχέσεων εµπειρικά, µε 
τους κανόνες των καθηµερινών συναναστροφών, χωρίς να διαθέτουν εφόδια για να 
διαγνώσουν τις σύνθετες πλευρές των προβληµάτων και να τα αντιµετωπίσουν 
ολοκληρωµένα. Ελάχιστοι µόνο λ.χ. είναι ενήµεροι ότι είναι δυνατόν να 
διαµορφώνουν προληπτικά ένα κατάλληλο κλίµα µέσω του εκπαιδευτικού 
συµβολαίου. Επίσης, αν και ορισµένοι αναφέρθηκαν στην υποκίνηση του 
ενδιαφέροντος των συµµετεχόντων, κανείς δεν µίλησε για την αναζήτηση των αιτίων 
του προβλήµατος που µπορεί να οφείλονται στη δυναµική των σχέσεων εκπαιδευτή-
εκπαιδευοµένων, στα εµπόδια απέναντι στη µάθηση, σε τυχόν αρνητικές επιδράσεις 
του πλαισίου µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η εκπαίδευση κλπ. 

 
Προκύπτουν, λοιπόν, ενδείξεις ότι ενώ η εµπειρία τούς έχει µάθει αρκετά, ωστόσο 

λίγοι εκπαιδευτές διαθέτουν ορισµένα από τα βασικά τυπικά προσόντα που 
χρειάζονται για να ασκούν ολοκληρωµένα το έργο τους.  

 
Στο συλλογισµό αυτό συντείνει και η εύλογη υπόθεση ότι εκείνοι που 

συγκεντρώνουν ένα ή δύο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δε σηµαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι διαθέτουν και διδακτική ή επικοινωνιακή ικανότητα. Βέβαια, οι σπουδές 
στην παιδαγωγική επιστήµη, στην ψυχολογία ή στην κοινωνιολογία δηµιουργούν το 
υπόβαθρο για την απόκτηση των ορισµένων προσόντων, αλλά οι ακαδηµαϊκές 
σπουδές γενικά (µε εξαίρεση τις εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων) 
δεν αποτελούν από µόνες τους εχέγγυο για την επάρκεια ενός εκπαιδευτή, αφού 
µπορεί να είναι καθαρά θεωρητικού χαρακτήρα ή ασύµπτωτες µε το έργο του 
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εκπαιδευτή ενηλίκων, ενώ και η εγκυρότητα των φορέων που τις διενεργούν δεν είναι 
εξασφαλισµένη (Κόκκος Α.,2003γ). 

 
Εποµένως, οι σπουδές χρειάζεται να συνδυάζονται µε την παρατεταµένη και 

πολύπλευρη ενασχόληση µε την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και µε την 
παρακολούθηση εξειδικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Ασφαλώς 
όµως, για να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα χρειάζονται περισσότερο εκτεταµένες 
έρευνες. 
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5. Μοντέλα προσέγγισης του φαινοµένου της  συµµετοχής  σε 
µια εκπαιδευτική οµάδα – προηγούµενη ερευνητική εµπειρία 

Η συνισταµένη όλων αυτών των φαινοµένων και των επιλογών του εκπαιδευτή  
όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές, το ρόλο του, το χειρισµό της ιδιαίτερης 
δυναµικής της οµάδας, το κλίµα µάθησης που επικρατεί σ’ αυτήν, και –τελικά- τη 
συνοχή της, οδηγεί ώστε κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων να διαµορφώνει ένα ιδιαίτερο 
µοντέλο πεποιθήσεων και συµπεριφορών, ή αλλιώς, µια ξεχωριστή ‘κουλτούρα’ 
τάξης (Jaques D.,2004:27) καθώς µέσα από τη µη συνειδητή –εµπειρική- διαδικασία 
της δοκιµής και της πλάνης καταλήγει φυσιολογικά στους δικούς της κανόνες 
λειτουργίας. 

Μάλιστα, αντίθετα προς την ψυχοδυναµική θεωρία που εστιάζει στις 
ασυνείδητες διεργασίες της οµάδας, η θωρία της αλληλεπίδρασης µελετά την 
εµφανή διαπροσωπική συµπεριφορά µεταξύ των µελών µιας οµάδας (Jaques D.,2004) 
και δίνει πληροφορίες για τους διάφορους τρόπους συµµετοχής των µελών, καθώς και 
για την ανάπτυξη ποικίλων φάσεων στη ζωή µιας οµάδας.  Στόχος είναι η αύξηση της 
προσωπικής ενόρασης των εκπαιδευοµένων/συµµετεχόντων, µέσα από µια 
αντικειµενική ανατροφοδότηση χωρίς κριτικές αξιολογήσεις.  Η ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης στηρίζεται στην αρχή ότι όλα όσα λέγονται ή συµβαίνουν µέσα σε 
µια οµάδα –συµπεριλαµβανοµένων και των µη λεκτικών στοιχείων- είναι δυνατόν να 
κωδικοποιηθούν.  

Οι McLeish κ.ά. (Jaques D.,2004)  ισχυρίζονται ότι η κατηγοριοποίηση των 
διαφορετικών ειδών συµπεριφοράς µιας οµάδας (προκειµένου για την καλύτερη 
παρατήρηση και ανάλυσή τους) θα πρέπει να περιλαµβάνει τις συναισθηµατικές/ 
συγκινησιακές  συνιστώσες της συµπεριφοράς, τις γνωστικές/διανοητικές, τις µη 
λεκτικές, τις σχετικές µε το περιεχόµενο ή το µήνυµα, και τις κοινωνιολογικές-
προσωπικές συνιστώσες.   

Ο Bales (1970, στο Jaques D.,2004:40) επινόησε ένα συµµετρικό µοντέλο 
περιγραφής των διαφορετικών πτυχών των λειτουργιών της οµάδας. Όλες οι 
συµπεριφορές (λεκτικές και µη) παρατηρούνται και κατατάσσονται σε µια από τις 12 
κατηγορίες:   

    
Κοινωνικο-

συναισθηµατικό 
πεδίο 

Ο συµµετέχων στην οµάδα: 

Θετικό 
Α 

1. Φαίνεται φιλικός 
2. ∆ραµατοποιεί 
3. Συµφωνεί, αποδέχεται παθητικά, κατανοεί, συναινεί, υποχωρεί. 

Β 

4. Κάνει υποδείξεις, κατευθύνει, ηγείται ενώ παραχωρεί αυτονοµία στους 
άλλους 

5. Εκφράζει απόψεις, αξιολογεί, αναλύει, εκφράζει  συναισθήµατα, επιθυµίες 
6. Παρέχει πληροφόρηση, προσανατολισµό, επαναλαµβάνει, διευκρινίζει, 

επιβεβαιώνει 

Συναισθηµατικά 
ουδέτερο 

Γ 

7. Ζητά πληροφόρηση, προσανατολισµό, επανάληψη, επιβεβαίωση. 
8. Επζητά τις απόψεις, την αξιολόγηση, την ανάλυση, την έκφραση 

συναισθηµάτων. 
9. Ζητά προτάσεις, κατεύθυνση, πιθανούς τρόπους δράσης.  

Αρνητικό 
∆ 

10. ∆ιαφωνεί µε λεκτικό ή µη λεκτικό τρόπο, αλλά χωρίς εχθρικότητα 
11. ∆είχνει ανησυχία 
12. Φαίνεται εχθρικός.  

Οι διάφορες κατηγορίες σχηµατίζουν συµπληρωµατικές σχέσεις. Οι 
πρώτες τρεις (1,2,3) συνιστούν το θετικό κοινωνικό-συναισθηµατικό πεδίο και 
σχετίζονται µε τις τρεις τελευταίες (10,11,12) που αποτελούν το αρνητικό 
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κοινωνικο-συναισθηµατικό πεδίο. Το ίδιο συµβαίνει ανάµεσα στις 4,5,6, και 
7,8,9 που απαρτίζουν τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις αντίστοιχα  στο πεδίο 
υλοποίησης έργου. Οι κατηγορίες 6,7 εστιάζουν σε προβλήµατα επικοινωνίας, 
οι 5,8 σε προβλήµατα αξιολόγησης, οι 4,9 σε προβλήµατα ελέγχου, οι 3,10 
αφορούν θέµατα λήψης αποφάσεων µέσα στην οµάδα, οι 2,11 µεθόδους 
µείωσης της έντασης και οι 1,12 ασχολούνται µε ζητήµατα ρύθµισης 
συναισθηµατικών ζητηµάτων.  
Ο Bales υποστηρίζει πως όσο αντικειµενικότερα σκιαγραφηθούν οι 

συµπεριφορές µιας οµάδας, τόσο πιο εύκολα τα µέλη της θα αποδεχτούν αυτό που 
συµβαίνει και θα τροποποιήσουν ανάλογα τη συµπεριφορά τους, προς όφελος της 
διεργασίας της οµάδας. ∆υστυχώς δεν είναι πάντα εύκολο να κατηγοριοποιηθούν οι 
συµπεριφορές, ενώ και η ανάλυση της αλληλεπίδρασης δεν συµβάλλει στην 
κατανόηση της κουλτούρας της οµάδας, όπως διαπιστώνει ο Jaques D.(2004:41), 
αλλά µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για την ορατή οµαδική 
αλληλεπίδραση. 

 
Ο Jaques D.(2004:54-6) υποστηρίζει ότι το µοντέλο συµµετοχής  των µελών µιας 

οµάδας στη µαθησιακή διεργασία µπορεί να έχει µορφή µονόδροµη (ο συντονιστής 
απευθύνεται στα µέλη), αµφίδροµη (ο συντονιστής απευθύνεται στα µέλη κι εκείνα 
ανταποκρίνονται) ή πολλαπλών κατευθύνσεων (όλα τα µέλη µιλούν µεταξύ τους και 
στην οµάδα ως σύνολο). Το µοντέλο αυτό µπορεί να είναι σταθερό ή/και 
µεταβαλλόµενο περιστασιακά. ∆εν υπάρχει ιδανικό µοντέλο που να ανταποκρίνεται 
σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, ο τρόπος συµµετοχής καθορίζεται ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Για τη διερεύνηση του µοντέλου συµµετοχής µιας 
οµάδας, λαµβάνει υπόψη:  

• τη συχνότητα µε την οποία µιλούν ο συντονιστής/ηγέτης της οµάδας και τα υπόλοιπα µέλη 
της, 

• τον αποδέκτη των ερωτήσεων/σχολίων (ο συντονιστής, συγκεκριµένα µέλη, όλη η οµάδα), 
• το διαφαινόµενο ενδιαφέρον ή την απάθεια/αδιαφορία των µελών που δεν µιλούν (µη λεκτική 

συµµετοχή), 
• τη σαφήνεια (ή την ασάφεια) της έκφρασης των απόψεων των µελών, 
• τη συχνότητα µε την οποία τα µέλη αναπτύσσουν τις δικές τους ιδέες µε βάση τις απόψεις που 

έχουν ήδη εκφραστεί από την υπόλοιπη οµάδα, 
• την άνεσή τους να ζητήσουν διευκρινήσεις για δυσνόητα σηµεία, 
• τη συχνότητα άσχετων αναφορών προς τις ήδη εκφρασµένες απόψεις. 

 
Ο Ramsden P.(1992), µάλιστα, διαπιστώνει πως σε µια εκπαιδευτική οµάδα 

όπου υιοθετείται το µοντέλο της κάθετης µεταβίβασης γνώσεων και ο εκπαιδευτής 
κάνει εισήγηση -παρά συντονίζει το διάλογο- και γενικά µιλάει υπερβολικά,  οι 
εκπαιδευόµενοι: (α)εκφράζονται µε δυσκολία, δεν συζητούν µεταξύ τους κι απαντούν 
µόνο σε ερωτήσεις που τους απευθύνει ο εκπαιδευτής, (β)έρχονται απροετοίµαστοι 
στις συναντήσεις, (γ)ορισµένοι απ’ αυτούς κυριαρχούν στη συζήτηση ή/και την 
παρεµποδίζουν, (δ)προτιµούν να λαµβάνουν έτοιµες λύσεις των προβληµάτων παρά 
να τις βρίσκουν µόνοι τους µέσα απ’ τη συζήτηση.  

 
Ο Heron (1976,1989) έχει αναπτύξει ένα ακόµα µοντέλο ανάλυσης της 

συµπεριφοράς που έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να εφαρµοστεί και στις 
περιπτώσεις των οµάδων και ειδικά στο ρόλο του εκπαιδευτή και ο ίδιος το ονοµάζει 
‘ανάλυση παρέµβασης των έξι κατηγοριών’. Στο µοντέλο αυτό η διάρθρωση των έξι 
κατηγοριών στοχεύει στην συµβολή στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτών και 
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ασχολείται µε όλους τους επιθυµητούς και σηµαντικούς τύπους παρεµβάσεων 
αποκλείοντας τους αρνητικούς και επιβλαβείς. Οι έξι κατηγορίες διαιρούνται σε δύο 
βασικές οµάδες: α)την εξουσιαστική (ο εκπαιδευτής υιοθετεί 
κυριαρχικό/αποφασιστικό ρόλο), β)την υποστηρικτική (ο εκπαιδευτής έχει 
διευκολυντικό ρόλο).  

 
1. Καθοδηγεί 

• Θέτει θέµατα προς συζήτηση, αναπροσανατολίζει τη συζήτηση 
• προτείνει εργασίες 

2. Ενηµερώνει 
• Συνοψίζει 
• Συσχετίζει 
• Παρέχει γνώση και πληροφόρηση 

Εξουσιαστικός 
ρόλος 

3. Αντιπαραθέτει 
• προκαλεί µε άµεσα ερωτήµατα 
• διαφωνεί, διορθώνει, αξιολογεί κριτικά τους ισχυρισµούς των 

εκπαιδευοµένων µέσω κριτικής 
• παρέχει άµεση ανατροφοδότηση. 

4. Μειώνει την ένταση 
• προκαλεί το γέλιο 
• βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να αποφορτιστούν από δυσάρεστα 
συναισθήµατα, π.χ. αµηχανία, εκνευρισµό, σύγχυση ή/και θυµό. 

5. Εκµαιεύει 
• Προκαλεί την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευοµένων, αναδεικνύει τις 

γνώσεις τους, την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων 
• ∆ιευκολύνει την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων 
• Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν και να αναπτύσσονται µέσω 

της αυτογνωσίας και της προσωπικής ενόρασης 

Υποστηρικτικός
- 
διευκολυντικός 
ρόλος  

6. Υποστηρίζει 
• Επαινεί, ενισχύει, συµφωνεί, επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της συµβολής 

των εκπαιδευοµένων. 
 
 

Οι Κόκκος Α.-Χριστοφιλοπούλου Ε. (1995) για να διερευνήσουν τις σχέσεις 
µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική οµάδα, κατασκεύασαν οκτάβαθµη 
‘Κλίµακα Σχέσεων Συµµετεχόντων’ : 

 
1. Αλληλογνωριµία, αυτοπαρουσίαση. 
2. Έκφραση εκτίµησης (για την εκπαίδευση ενηλίκων γενικά, για την εκπαίδευση στο 

συγκεκριµένο φορέα, για το συγκεκριµένο θέµα, για το συγκεκριµένο σεµινάριο, για 
συναδέλφους-συνεργάτες). 

3. Εποικοδοµητική συµβολή σε ό,τι λέγεται ή συµβαίνει (ενθάρρυνση, παρότρυνση, 
επιβράβευση, δηµιουργική προσθήκη ή ερώτηση) 

4. Θέση νέου θέµατος/υποθέµατος που προωθεί τον προβληµατισµό, την αλληλεπίδραση, τη 
σχέση. 

5. Θέση (ή απόπειρα για θέση) κανόνων δράσης ή πλαισίου λειτουργίας του σεµιναρίου µε σαφή 
πρόθεση να προωθηθεί ο προβληµατισµός, η αλληλεπίδραση, η σχέση. 

6. Αποπροσανατολισµός της ροής της συζήτησης µέσω αµφισβήτησης/µετατόπισης των 
παραπάνω κανόνων δάσης-λειτουργίας. 

7. Αποπροσανατολισµός της ροής της συζήτησης µέσω θέσης νέου θέµατος ή ερώτησης που 
περιέχει θέµα. 

8. Αποπροσανατολισµός της ροής της συζήτησης µέσω δυσλειτουργικών παρεµβάσεων 
(αοριστολογία, µεµψιµοιρία, άγονη παρέµβαση, περιττές επαναλήψεις, στείρες ερωτήσεις, 
φλυαρία).  
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Συµπληρωµατικά οι ίδιοι διαµόρφωσαν επτάβαθµη ‘Κλίµακα Συνεργατικότητας’ 
µέσω της οποίας διερευνάται η έµπρακτη διάθεση κάθε παρεµβαίνοντα για γόνιµη 
συναλλαγή µε τους άλλους συµµετέχοντες ή για άρνηση, επίθεση, διακοπή του 
οµιλούντος: 

 
1. Έντονη άρνηση, επιθετικότητα, υφαρπαγή της ισχύος από τον λειτουργικά παρεµβαίνοντα. 
2. Ήπια άρνηση, αµφιβολία, επιφύλαξη, κριτική στάση, µετατόπιση της ροής της συζήτησης, 

αναίρεση των όσων λέγονται/πράττονται κάτω από το µανδύα συναίνεσης. 
3. ‘Ουδέτερο’ ύφος (εκφορά γνωµών, πληροφοριών, προτάσεων, ερωτηµάτων). Ο οµιλών είναι 

ίσως πειστικός σε γνωστικό επίπεδο, δεν κερδίζει όµως συναισθηµατικά τους 
συναλλασσόµενους µαζί του. 

4. Έκφραση διάθεσης για δηµιουργική συναλαγή. Ωστόσο, ο οµιλών εκφράζεται µε αµφιθυµία, 
αµηχανία, µε αποτέλεσµα να µη συναλλάσσεται δηµιουργικά µε όλους τους συµµετέχοντες.  

5. Έκφραση διάθεσης για παραγωγική δουλειά και συναλλαγή, που παραµένει σε χαµηλούς 
τόνους, χωρίς αποκάλυψη προσωπικών σκέψεων και εµπειριών. 

6. Σαφής διάθεση να δηµιουργηθεί έδαφος για γόνιµη συναλλαγή. Έκθεση προσωπικών 
απόψεων και εµπειριών από τον παρεµβαίνοντα, του οποίου, ωστόσο, η συµπεριφορά έχει 
περαιτέρω δυνατότητες σύνθεσης και ολοκλήρωσης στα πλαίσια της οµάδας.  

7. Θερµή, έµπρακτη διάθεση για γόνιµη συναλλαγή, για ώθηση της διεργασίας, για αλληλεγγύη 
µέσα στην οµάδα. Κατανόηση των άλλων, προσωπικό ‘άνοιγµα’, αποκάλυψη σηµαντικών 
σκέψεων και εµπειριών.   

 
Τέλος, στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (2003), που αποτελεί 

και αντικείµενο µελέτης της εργασίας αυτής, διαµορφώθηκε και εφαρµόστηκε 
‘Έντυπο Αξιολόγησης’ κάθε εκπαιδευτή στη διάρκεια της 20΄µικροδιδασκαλίας του. 
Από το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών αξιολόγησης του Εντύπου αυτού, 
ορισµένα έχουν αµεσότερη σχέση µε το ερευνώµενο θέµα  των τρόπων και των 
µέσων µε τα οποία ο κάθε εκπαιδευτής καταφέρνει (ή όχι) να ενεργοποιήσει τους 
εκπαιδευόµενους:  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Εισαγωγή • ………… 
• Κατάλληλες εισαγωγικές παρατηρήσεις 
• Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 
• ………… 

Χρήση προφορικού λόγου • Ευκρίνεια, σαφήνεια, διευκρινίσεις, ανάλυση εννοιών 
• Άνεση, λίγοι δισταγµοί, καλός ρυθµός 
• ………… 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές • Κατά το δυνατόν συµµετοχικές, σε σχέση µε το αντικείµενο 
• Κατάλληλη υλοποίηση καθεµίας τεχνικής 
• ………… 

Σχέση µε τους εκπαιδευόµενους • Οικειότητα, προσήνεια, ανοικτότητα, ειλικρίνεια 
• Κλίµα εµπιστοσύνης 
• Ενθάρρυνση για συµµετοχή 

……… ………… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - Σπουδές στην Εκπαίδευση                                                                           Πάτρα, Μάιος  2004 

Ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στην επίτευξη συµµετοχικού  µαθησιακού κλίµατος  
Αθανασία Λ. Αγγέλη 



32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - Σπουδές στην Εκπαίδευση                                                                           Πάτρα, Μάιος  2004 

Ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στην επίτευξη συµµετοχικού  µαθησιακού κλίµατος  
Αθανασία Λ. Αγγέλη 



33 

6. Παρουσίαση της έρευνας 

6.1. Το αντικείµενο, τα κριτήρια επιλογής και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα 

Αντικείµενο της έρευνας αυτής είναι η σηµασία της συµπεριφοράς του εκπαιδευτή 
στην επίτευξη κλίµατος τέτοιου που να συντείνει στην ενεργό συµµετοχή των 
ενηλίκων στη µαθησιακή διεργασία κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 
συναντήσεων.  

Κριτήριο επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος υπήρξε κατ’ αρχήν ο γενικότερος 
προβληµατισµός πολλών εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά µε το ρόλο τους στην 
εκπαιδευτική διεργασία, η οποία, όπως διαπιστώνουν, άλλοτε  είναι  
‘αποτελεσµατική’ κι  άλλοτε όχι, παρόλο που εκείνοι ‘δεν αλλάζουν’, π.χ. από τµήµα 
σε τµήµα.. Στο ίδιο πνεύµα, σηµαντικό ρόλο στην  επιλογή του συγκεκριµένου 
αντικειµένου έπαιξε η γενικευµένη στη χώρα µας πεποίθηση (βλ. κεφ. 2.4,3) ότι  ο 
ίδιος ο ρόλος του εκπαιδευτή ως συντονιστή της διεργασίας τον καθιστά υπεύθυνο 
για τον προσανατολισµό της οµάδας.  
       Λήφθηκαν, επιπλέον, υπόψη σχόλια εκπαιδευοµένων που διαπιστώνουν πως 
ακόµα και σε προγράµµατα που υλοποιούνται πανοµοιότυπα, στο πλαίσιο ενός 
τυποποιηµένου-πιστοποιηµένου συστήµατος, στον ίδιο εκπαιδευτικό φορέα, το 
αποτέλεσµα της εκπαίδευσης είναι διαφορετικό από τµήµα σε τµήµα και από 
διδάσκοντα σε διδάσκοντα.  

Η σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, 
στην οποία συµπεριλαµβάνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτή ως παραµέτρου 
αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης, συνέβαλε επίσης στην επιλογή διερεύνησης 
του παράγοντα αυτού.  

Όσον αφορά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, θεωρήθηκε πως η πιο συστηµατική 
γνώση  των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του εκπαιδευτή  που µπορούν να 
εξασφαλίσουν συνθήκες ουσιαστικής συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαιδευτική 
διεργασία, µπορεί να αποτελέσει κατ’ αρχήν πολύ σηµαντικό εργαλείο στην 
αυτοπαρατήρηση, στην αυτοσυναίσθηση και στην αυτοβελτίωση κάθε εκπαιδευτή 
ενηλίκων.  

Ταυτόχρονα, η ίδια αυτή συστηµατοποιηµένη αντίληψη µπορεί να οδηγήσει  και 
στη δηµιουργία σαφούς και τεκµηριωµένης άποψης για τον επαγγελµατικό ρόλο του 
εκπαιδευτή στις πιο αδιερεύνητες πτυχές του, όπως είναι αυτές που σχετίζονται µε τη 
δυναµική της οµάδας στην εκπαιδευτική διεργασία.  

Μπορούν, εποµένως, τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας να αποτελέσουν 
σηµαντική πηγή πληροφορίας για τον καθορισµό της µελλοντικής εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα  της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων προκειµένου να πετύχουν συνθήκες 
απαραίτητες για την αποτελεσµατικότερη µάθηση.  

Τα συµπεράσµατα της εργασίας αυτής θα µπορούσαν,  επίσης, στην προοπτική 
τους  να συνδεθούν µε τα βασικά µηνύµατα του «Υποµνήµατος σχετικά µε την 
εκπαίδευση καθόλη τη διάρκεια της ζωής» και ειδικότερα µε εκείνα που αφορούν: α) 
την ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθόδων και πλαισίων διδασκαλίας και µάθησης για 
τη συνεχή εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής β) τη βελτίωση των τρόπων 
κατανόησης και αξιολόγησης της συµµετοχής και των αποτελεσµάτων της 
εκπαίδευσης, ειδικά όσον αφορά την εξωσχολική και την άτυπη εκπαίδευση και γ) 
την προώθηση της ενεργού συµµετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Βρυξέλλες, 2000, σ.6,16,18). 
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6.2. Ερευνητικά ερωτήµατα 
H µελέτη της βιβλιογραφίας όπως καταγράφηκε στο πρώτο µέρος, η προσωπική 

προβληµατική και η αυθόρµητη παρατήρηση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας 
οδήγησαν στη διατύπωση των ακόλουθων ερευνητικών ερωτηµάτων: 

 
 Υπάρχει σχέση µεταξύ της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων και της συµπεριφοράς  
του εκπαιδευτή τους; 

 Υπάρχει σχέση µεταξύ της συµπεριφοράς κάθε εκπαιδευτή και των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων του (ως τέτοιου);  

Από τα ερωτήµατα αυτά προέκυψαν οι εξής  υποθέσεις εργασίας:  
 Η συµπεριφορά του εκπαιδευτή σε αλληλεπίδραση µε τη συµπεριφορά των 
υπολοίπων µελών της εκπαιδευτικής οµάδας (σύµφωνα µε τις αρχές της 
∆υναµικής της Οµάδας) συµβάλλει στη διαµόρφωση µαθησιακού κλίµατος 
τέτοιου που να ευνοεί ή όχι τη συµµετοχή των ενηλίκων εκπαιδευοµένων στη 
διεργασία του τµήµατος.  

 Η συµπεριφορά του εκπαιδευτή-συµβούλου, δηλαδή, ο τρόπος µε τον οποίο κάθε 
εκπαιδευτής σχετίζεται µε την εκπαιδευτική οµάδα, είναι προσωπική υπόθεση, που 
επηρεάζεται όχι µόνο από τα τυπικά προσόντα του, αλλά κυρίως από τις βαθύτερες 
στάσεις και τα ουσιαστικά προσόντα του  (κεφ.4.1, 4.2).  

 Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα, περισσότερες πιθανότητες να είναι επαρκείς στο 
έργο τους φαίνεται ότι συγκεντρώνουν λίγοι εκπαιδευτές (κυρίως εκπαιδεύτριες)11 
που συνδυάζουν (α)υψηλό µορφωτικό επίπεδο (ανεξάρτητα από την ειδικότητα) 
µε (β)παρατεταµένη και συστηµατική επαγγελµατική ενασχόληση µε την 
εκπαίδευση ενηλίκων (ως διδάσκοντες ή/και σχεδιαστές προγραµµάτων ή υλικού) 
καθώς και µε (γ)παρακολούθηση εξειδικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών.  

 Όσον αφορά τα ουσιαστικά προσόντα, αυτά κατ’ εξοχήν  αφορούν τις δεξιότητες 
επικοινωνίας και  διαχείρισης της οµαδικής διεργασίας. Στον τοµέα αυτό, η 
µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών αντιµετωπίζει  σοβαρές δυσκολίες (κεφ.4.3)  

    
Τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι αντίστοιχες υποθέσεις υπαγόρευσαν τη 

µεθοδολογία της έρευνας που ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Η αυξηµένη ευαισθησία των γυναικών σε ζητήµατα κατάρτισης υποδηλώνεται και από πορίσµατα της 
µελέτης των Κόκκου Α.&Χριστοφιλοπούλου Ε.,1995 καθώς και των Κόκκου Α.&συν.,2002 για τις αντιλήψεις 
και τις ανάγκες επιµόρφωσης των εκπαιδευτών. 
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6.3. Μεθοδολογία Έρευνας  
 

6.3.1. Το δείγµα και τα κριτήρια επιλογής του  

Το δείγµα είναι 2 τυχαία τµήµατα του καινοτοµικού Εθνικού Προγράµµατος 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που εκπονήθηκε το 2003 µε  µικτό σύστηµα (εξ 
αποστάσεως και πρόσωπο–µε–πρόσωπο).12  Πρόκειται για 23 εκπαιδευόµενους 
εκπαιδευτές συνολικά και τους 2 εκπαιδευτές-συµβούλους τους. Ο αριθµός αυτός 
κρίθηκε αναγκαίος αλλά και επαρκής, γιατί επιλέχθηκε να γίνει ποιοτική ανάλυση 
των δεδοµένων, πράγµα που σηµαίνει πως µεγαλύτερο δείγµα θα δυσχέραινε 
ιδιαίτερα τη διαδικασία εµβάθυνσης, λόγω πληθώρας στοιχείων αλλά και δυσκολίας 
συγκέντρωσής τους.  

Ειδικότερα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της επικρατούσας διάθεσης συµµετοχής 
‘εκπαιδευτή’-‘εκπαιδευοµένων’ στη Μικροδιδασκαλία 20΄ που εκπόνησε καθένας 
από τους εκπαιδευόµενους στο τρίτο  στάδιο αξιολόγησής τους13. Στη συνέχεια, 
επιδιώχθηκε η σύνδεση του αποτελέσµατος αυτού µε τις γνώσεις-στάσεις-
συµπεριφορές κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου ως προς τη συµµετοχικότητα στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.   

Κριτήριο επιλογής του συγκεκριµένου προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 
υπήρξε το γεγονός ότι αυτό (α)εφαρµόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και 
(β)αποτελεί καθαυτό καινοτοµική µορφή πιστοποίησης της εξωσχολικής εκπαίδευσης 
(και ταυτόχρονα ολοκληρωµένο µοντέλο εκπαίδευσης από απόσταση). Εποµένως, η  
αποκάλυψη των γνώσεων, των στάσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και 
των εκπαιδευτών-συµβούλων που επιλέχθηκαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό 
µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη συστήµατος πιστοποιήσης των 
εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα, στη συγκεκριµένη περίπτωση όσον αφορά τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προϋποτίθενται για την προώθηση της ενεργού 
συµµετοχής των ενηλίκων εκπαιδευοµένων και άρα και της αποτελεσµατικότερης 
µάθησής τους.  

 

6.3.2. Οι περιορισµοί που προέκυψαν στη διάρκεια της έρευνας     
Κατά την εκπόνηση της έρευνας τα µεγαλύτερα εµπόδια αφορούσαν 

περιορισµούς  στη συλλογή των δεδοµένων:  

 Με δεδοµένο ότι µεγάλο µέρος της έρευνας βασίστηκε στις βιντεοσκοπηµένες 
Μικροδιδασκαλίες 20΄ που εκπόνησε καθένας από τους 23 εκπαιδευτές του 
δείγµατος, βασική δυσχέρεια προέκυψε από την  έλλειψη επαγγελµατικής 
βιντεοσκόπησης, η οποία:   

 Οδήγησε σε αδυναµία παράλληλης παρακολούθησης του εκάστοτε 
‘εκπαιδευτή/τριας’ και του συνόλου των ‘εκπαιδευοµένων’. Έτσι, ήταν 
επιβεβληµένος ο περιορισµός της έρευνας σε ποσοτικά δεδοµένα 
σχετικά µε τη χρονική διάρκεια της οµιλίας του ‘εκπαιδευτή’ και των 

                                                 
12  ό.π. σ.2  
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13 Η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων εκπαιδευτών προέβλεπε την εκπόνηση συνολικά 3 γραπτών 
εργασιών και µιας  βιντεοσκοπούµενης µικροδιδασκαλίας 20΄ (Κόκκος Α., 2003γ). 
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‘εκπαιδευοµένων’ και η έλλειψη καταγραφής της συχνότητας οµιλίας 
καθενός απ’ αυτούς, ατοµικά (Φύλλο Παρατήρησης, Α΄).  

 Επέβαλε την καταγραφή  των στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία 
κάθε τµήµατος µόνο σε ολοµέλεια, δηλαδή όχι κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης ατοµικών ή οµαδικών ασκήσεων, αφού η διερεύνηση της 
διεργασίας στη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών θα προϋπέθετε 
στενότερη παρακολούθηση, µε περισσότερες κάµερες κλπ, διαδικασία 
διόλου εύκολη ακόµα κι αν η έρευνα αυτή  είχε προσχεδιαστεί της 
υλοποίησης των µικροδιδασκαλιών. Αυτός πάντως είναι και ο λόγος 
για τον οποίο η διάρκεια παρατήρησης κάθε µικροδιδασκαλίας 
διαφοροποιείται και δεν ταυτίζεται µε το σύνολο των 20΄ (βλ.7.1.1).    

 Την εκπόνηση των µικροδιδασκαλιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες που είχαν δοθεί 
από τους οργανωτές του προγράµµατος σε όλους τους εκπαιδευτές-συµβούλους, 
ακολουθούσε σχολιασµός από το σύνολο του τµήµατος και τον εκπαιδευτή-
σύµβουλο. Η  παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής θα ήταν ιδιαίτερα 
αποκαλυπτική για τους στόχους της συγκεκριµένης έρευνας. ∆υστυχώς, η 
παντελής έλλειψη βιντεοσκόπησής της δεν επέτρεψε τη διαµόρφωση πληρέστερης 
εικόνας για την ανατροφοδοτική διεργασία της οµάδας αλλά και για τον 
αντίστοιχο ρόλο κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου.  

 Η 20΄ διάρκεια κάθε µικροδιδασκαλίας είναι το ελάχιστο αναγκαίο χρονικό 
διάστηµα προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τη µαθησιακή 
διεργασία που συντελείται στο εσωτερικό της. Ιδανική θα ήταν η παρακολούθηση 
διδασκαλιών σε φυσικό χώρο και χρόνο. Κάτι που όµως κατέστη αδύνατο όχι 
µόνο λόγω των χρονικών περιορισµών που έθεσε το πλαίσιο εκπόνησης της 
συγκεκριµένης έρευνας (ως µέρους διπλωµατικής διατριβής εντός αυστηρών 
προθεσµιών), αλλά και το γεγονός πως οι εκπαιδευόµενοι δεν είναι σε µόνιµη 
βάση/αποκλειστικά  εκπαιδευτές ενηλίκων.  

 Επιπλέον περιορισµοί προέκυψαν από την ασαφή στάση των εκπαιδευοµένων 
προς τις µικροδιδασκαλίες, τις οποίες άλλοι αντιµετώπισαν ως ‘στιγµιότυπο’ 
(δηλαδή, ‘φέτα’) µιας µεγαλύτερης διδασκαλίας κι άλλοι ως ‘σµίκρυνσή’ της. 
Έτσι, στην πρώτη περίπτωση µπορούσε µια µικροδιδασκαλία να αφορά π.χ. µόνο 
στην εισαγωγή µιας διδακτικής ενότητας και άρα το 20΄ να αφιερωθεί σε µια 
µονολογική εισήγηση, όχι ενδεικτική της παιδαγωγικής µεθόδου και του κλίµατος 
µάθησης  που ίσως επικρατούσε τελικά στο σύνολο της διδακτικής ενότητας, ενώ 
στη δεύτερη περίπτωση οδήγησε πιθανόν σε εξαιρετικά αγχώδη συµπύκνωση 
ύλης και διεργασιών, εξίσου αποµακρυσµένης από τις συνθήκες που θα 
εξασφάλιζε η ολοκληρωµένη λειτουργία ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτή. Με 
λίγα λόγια, στην ασάφεια αυτή θα µπορούσαν να αποδοθούν και ορισµένα από τα 
ακραία αποτελέσµατα της έρευνας.  

 Η στρατηγική κάθε εκπαιδευοµένου ως εκπαιδευτή όσον αφορά α)την επιλογή 
του συγκεκριµένου θέµατος  για τη µικροδιδασκαλία του/της και β)την επιλογή 
των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών τεχνικών (σε σχέση πάντα µε την ενίσχυση 
της συµµετοχικότητας των εκπαιδευοµένων – Α.2.4, Α.3.2, Α.4.1.:4,5), 
επιλέχθηκε να µην αξιολογηθεί στη συγκεκριµένη έρευνα για δύο κυρίως λόγους: 
α)γιατί θεωρήθηκε πως αφορά περισσότερο το ειδικότερο στάδιο του σχεδιασµού 
της διδακτικής ενότητας (π.χ. η επιλογή ορισµένων εκπαιδευτικών τεχνικών 
έναντι άλλων εξαρτάται από κριτήρια που αφορούν το σύνολο του προγράµµατος 
– Α.3.2) και β)γιατί προϋπέθετε µια ολόκληρη, ξεχωριστή έρευνα µε αντικείµενο 
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τη 2η εργασία που εκπόνησαν οι εκπαιδευόµενοι στη διάρκεια του προγράµµατος 
και κατέθεσαν στους εκπαιδευτές-συµβούλους, µε αυτό ακριβώς το στόχο (την 
αξιολόγηση του σχεδιασµού της διδακτικής ενότητας που θα παρουσίαζαν στη 
µικροδιδασκαλία τους).  

 Στη συγκεκριµένη έρευνα επίσης επιλέχθηκε να µη ληφθούν υπόψη (λόγω 
αδυναµίας συγκέντρωσης όλου του σχετικού  υλικού αλλά και υπερβολικής 
ευρύτητας δεδοµένων στην αντίθετη περίπτωση) όλα εκείνα τα στοιχεία που 
αφορούσαν την ήδη διαµορφωµένη σχέση α)εκπαιδευτή/τριας-συµβούλου και 
εκπαιδευοµένων, και β)των εκπαιδευοµένων µεταξύ τους µέχρι την εκπόνηση των 
20΄ µικροδιδασκαλιών, σχέση που θα φώτιζε ακόµα περισσότερο το κλίµα 
µάθησης που µελετήθηκε στη συγκεκριµένη εργασία. 

Καταβλήθηκε, ωστόσο, κάθε προσπάθεια υπέρβασης των προαναφερθέντων 
περιορισµών προκειµένου (µε τους αναγκαίους µεθοδολογικούς αναπροσανατο-
λισµούς) τα αποτελέσµατα της έρευνας να δώσουν την πληρέστερη και 
αντιπροσωπευτικότερη δυνατή εικόνα για τα ερευνώµενα θέµατα.  

 

6.3.3. Η µέθοδος και τα ‘εργαλεία’ συλλογής των στοιχείων  
Στην ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε πολυµεθοδική προσέγγιση, που 

ενδείκνυται για έρευνες σε τοµείς ιδιαίτερα περίπλοκους, όπως είναι αυτός της  
εκπαίδευσης (Cohen-Manion,1994). Εξάλλου, αντίθετα προς τη µονοµεθοδική 
προσέγγιση -που περικλείει κινδύνους απόδοσης παραπλανητικών στοιχείων- η 
πολυµεθοδική προσέγγιση αποτελεί πηγή βεβαιότητας για κάθε ερευνητή όσον αφορά 
στη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων.  

Το αντικείµενο, η µέθοδος και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 
περιγράφονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:  
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Ελληνικό Ανοικ
6.3.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ  

Β. Προσόντα 
εκπαιδευτή/τριας ΕΝΟ 

ΑΣ 
Α.  Συµµετοχή µελών  τµήµατος εκπαίδευσης 

 
Τυπικά Ουσιαστικά 

ΟΣ Παρατήρηση της διεργασίας κατά την 
ολοµέλεια κάθε Μικροδιδασκαλίας  Ανάλυση Περιεχοµένου 

ΕΙΑ Φύλλο  Παρατήρησης Βιογραφικό 
σηµείωµα 

Εστιασµένη 
συνέντευξη 
 άλλα λόγια:   

ετοχή όλων των µελών της εκπαιδευτικής οµάδας (:του τµήµατος), δηλαδή 
εκπαιδευοµένων’ και των ‘εκπαιδευτών’ κατά τη διάρκεια των 20΄ 
καλιών µελετήθηκε µε παρατήρηση (Cohen-Manion,1994) των 
ηµένων 20΄ µικροδιδασκαλιών. 
επιλογή αυτής της µεθόδου  έγινε γιατί επιτρέπει την επανειληµµένη, 
και εµπεριστατωµένη παρατήρηση και καταγραφή των αναγκαίων 

 η οποία είναι αδύνατη στην περίπτωση της παρατήρησης δια ζώσης. 
 πλαίσιο αυτής της µεθοδολογίας (ως ένα από τα πρώτα παράγωγα αυτής 
ας) κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε ‘Φύλλο Παρατήρησης’ 
α 3).  
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Οι κύριοι άξονές του προέκυψαν από τη µελέτη των θεωρητικών αλλά και 
ερευνητικών δεδοµένων που παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος της εργασίας και 
αφού προηγήθηκε σταδιακή στάθµιση σε δείγµα των µικροδιδασκαλιών:  

 
ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 20΄ 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  
Σε ολοµέλεια (βλ.σ.36) 

 
Α. ∆ιάρκεια οµιλίας των συµµετεχόντων (βλ.σ.29,16) 

α)του ‘εκπαιδευτή’  
β)των ‘εκπαιδευοµένων’ (συνολικά κι όχι κατά άτοµο, βλ.6.3.2.)  
 

Β. Κυρίαρχη κατεύθυνση της λεκτικής επικοινωνίας (βλ.σ.29) 
Η κατεύθυνση της λεκτικής επικοινωνίας συνάχθηκε µε βάση α)τη 

συχνότητα της συναλλαγής µεταξύ των συµµετεχόντων και β)το ποιον 
των συναλλασσοµένων (:εκπαιδευτής-εκπαιδευόµενοι). Για λόγους 
µεθοδολογικούς επιλέχθηκε η καταγραφή της κυρίαρχης (ενώ κατά 
κανόνα υπήρξε σχετική ποικιλία κατεύθυνσης της λεκτικής 
επικοινωνίας σε κάθε µικροδιδασκαλία) ως εξής:  
α)Μονόδροµη, κατά την οποία ο εκπαιδευτής απευθύνεται µονολογικά 

στα µέλη  
β)Αµφίδροµη, κατά την οποία ο εκπαιδευτής απευθύνεται στα µέλη και 

εκείνα ανταποκρίνονται, και  
γ)Πολλαπλών κατευθύνσεων, κατά την οποία όλα τα µέλη µιλούν 

µεταξύ τους και στην οµάδα ως σύνολο.  
 

Γ. Επικρατούσα διάθεση συναλλαγής  
Και σ’αυτήν την περίπτωση επιλέχθηκε για µεθοδολογικούς 

λόγους η καταγραφή της επικρατούσας διάθεσης συναλλαγής των 
συµµετεχόντων, δηλαδή των στοιχείων αυτών που χαρακτήρισαν µε 
την ποσότητα ή/και την ποιότητά τους τη συγκεκριµένη κάθε φορά 
µικροδιδασκαλία ως συνισταµένη των επιµέρους φαινοµένων.  

  
1. Των ‘εκπαιδευοµένων’ (βλ.κεφ.3.3,3.4,5) 

1. ∆υσλειτουργική παρέµβαση  
Επιθετικότητα  
Έντονη άρνηση – ισχυρή αντιπαράθεση (:διαφωνία, διόρθωση) 
Υψηλός ανταγωνισµός - υφαρπαγή ισχύος µε διάφορους τρόπους  

2. Μετατόπιση/διακοπή ροής  
Ήπια άρνηση – επικριτική στάση σε πρόσωπα και απόψεις  
Στείρες ερωτήσεις ή/και µεµψιµοιρία 
∆ιατύπωση αµφιβολίας ή/και επιφύλαξης 
Αοριστολογία ή/και υπεκφυγή 
Ανούσια φλυαρία  
Άκαιρη/υπερβολική/αδικαιολόγητη συναισθηµατική έκφραση (θετική ή 
αρνητική) 

3. Ουδέτερο ύφος/στάση  
Σιωπηλή/παθητική, αδιάφορη οµάδα  
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Απουσία ενδιαφέροντος για τα τεκταινόµενα (λόγια και έργα) 
Συµβατική προσαρµογή στις οδηγίες του εκπαιδευτή  
Παλλινδρόµηση µεταξύ 2ης και 4ης βαθµίδας της κλίµακας.  

4. Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική απόσταση  
Αρκετά δηµιουργική σύνθεση/προσθήκη ή ερώτηση (π.χ. νέου θέµατος ή πλαισίου 
δράσης, αναζήτηση διευκρινήσεων για δυσνόητα σηµεία) 

5. Έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής  
∆ηµιουργική κατάθεση απόψεων 
Συµµετοχή στις δραστηριότητες µε συναισθηµατική εµπλοκή ή/και βιωµατική 
αποκάλυψη 
 

    2.  Του ‘εκπαιδευτή’ (βλ. κεφ.3.3,3.4,5) 

1. ∆υσλειτουργική παρέµβαση  
Επιθετικότητα, υψηλός ανταγωνισµός, διατήρηση/επίδειξη ισχύος (π.χ. µε συχνή 
διάκριση ‘εγώ’-‘εσείς’ ή/και άρνηση παραχώρησης πρωτοβουλίας)  
Έντονη άρνηση  - επίκριση (π.χ. ειρωνεία-σαρκασµός προς άτοµα ή απόψεις) 

Αντιπαράθεση: διαφωνία, διόρθωση, µε ύφος αυστηρό-απροσπέλαστο 

2. Μετατόπιση/διακοπή ροής  
Ήπια άρνηση/επίκριση 
Ισχυρά καθοδηγητική παρέµβαση (στον προσανατολισµό των δραστηριοτήτων) - 
περιορισµός διαφορετικών απόψεων  
Στείρες ή/και ρητορικές ερωτήσεις, ήπια αντιπαράθεση (:άµεσα ερωτήµατα, 
κριτική αξιολόγηση, άµεση ανατροφοδότηση)  
Μεµψιµοιρία, διατύπωση αµφιβολίας ή/και επιφύλαξης 
Αοριστολογία ή/και υπεκφυγή (π.χ. µε στείρα επανάληψη/αναδιατύπωση απόψεων 
εκπαιδευοµένων, µετάθεση δράσης ή/και απάντησης για αργότερα χωρίς αιτιολόγηση) 

Ανούσια φλυαρία (π.χ. ανέκδοτα, ‘ιστορίες’)  
Άκαιρη/υπερβολική/αδικαιολόγητη συναισθηµατική έκφραση (π.χ. επιβράβευση 
εκπαιδευοµένων ή ξέσπασµα γέλιου) 

3. Ουδέτερο ύφος/στάση  
Ενηµέρωση (: παράθεση πληροφορίας, σύνοψη, συσχετισµός) µε ύφος επίπεδο-δεν 
προκαλεί το ενδιαφέρον  
Οµιλία και στάση σώµατος ουδέτερα, χωρίς διακυµάνσεις και προσαρµογή 
στις επικοινωνιακές περιστάσεις  
Παρατεταµένος µονόλογος µε συναινετικό ύφος  
Παλλινδρόµηση µεταξύ 2ης και 4ης βαθµίδας της κλίµακας. 

4. Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική απόσταση  
Αρκετά δηµιουργική σύνθεση/προσθήκη ή ερώτηση (π.χ. νέου θέµατος ή πλαισίου 
δράσης, διασάφιση δυσνόητων σηµείων)  
Έκφραση εµπιστοσύνης και εκτίµησης - σαφής επιβράβευση θετικών 
προσπαθειών   
Ενθάρρυνση οριζόντιας συναλλαγής µεταξύ των εκπαιδευοµένων  
Παράθεση προσωπικής εµπειρίας χωρίς συναισθηµατική εµπλοκή – νοητική 
συζήτηση για συναισθήµατα (π.χ. νοητική κατάθεση  ‘ενσυναίσθησης’) 

5. Έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής  
Πηγαία ενθουσιώδης παρουσίαση στοιχείων ή/και επιβράβευση προσπαθειών. 
Γνήσια δηµιουργική σύνθεση απόψεων 
Συµµετοχή στις δραστηριότητες µε συναισθηµατική εµπλοκή ή/και βιωµατική 
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αποκάλυψη  
Ενθάρρυνση κριτικού ελέγχου των απόψεων του εκπαιδευτή από τους 
εκπαιδευόµενους.  Παραδοχή και αξιοποίηση πιθανού λάθους του  
Καλωσόρισµα της διαφοράς, αξιοποίηση του λάθους -κριτική θέσεων και όχι 
προσώπων  
Ευέλικτη αντιµετώπιση της διασπαστικής συµπεριφοράς ή/και του απρόοπτου 
Καλλιέργεια ή/και αξιοποίηση κλίµατος διασκέδασης και  φαντασίας  
Κατάθεση προσωπικών σκέψεων και εµπειριών µε συναισθηµατική εµπλοκή     

 
Τα στοιχεία (της στήλης Α του πίνακα της σ.37) που προέκυψαν από την 

παρατήρηση κάθε µικροδιδασκαλίας παραλληλίστηκαν µε τα αντίστοιχα δεδοµένα 
των υπόλοιπων µικροδιδασκαλιών κάθε τµήµατος και οδήγησαν στην  διατύπωση 
συµπερασµάτων σχετικά µε τη συµµετοχή των µελών κάθε τµήµατος συνολικά (κατά 
Μέσο Όρο). Στην προέκταση της διαδικασίας αυτής έγινε δυνατή η σύγκριση των δύο 
τµηµάτων µεταξύ τους ως προς τη συµµετοχή των µελών τους στη διεργασία.  

 

Για λόγους δεοντολογικούς ονοµάσαµε το ένα τµήµα ‘Χ’ και το άλλο ‘Ψ’ και 
διατηρήσαµε τα ‘ονόµατα’ αυτά και για τους αντίστοιχους εκπαιδευτές, ώστε να γίνει 
ευκολότερα  η σύγκριση και στα επόµενα στάδια της έρευνας.  

 

2. Για την αξιολόγηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των εκπαιδευτών 
εφαρµόστηκε α ν ά λ υ σ η  π ε ρ ι ε χ ο µ έ ν ο υ 14:  
 
α) της εστιασµένης συνέντευξης15 που λήφθηκε (µαγνητοφωνηµένη) από κάθε 

εκπαιδευτή/τρια-σύµβουλο, προκειµένου να διερευνηθούν όσο πιο 
συγκεκριµένα γίνεται τα ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει καθένας τους 
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις), αλλά και οι τυχόν ελλείψεις τους που 
σχετίζονται µε την άσκηση του έργου τους στον ειδικότερο τοµέα της 
ενθάρρυνσης της ενεργού συµµετοχής των ενηλίκων εκπαιδευοµένων στη 
διεργασία. 
Το ερωτηµατολόγιο16 που χρησιµοποιήθηκε προέκυψε από τη µελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας (βλ.κεφ.4.1).   
Στη συνέχεια, έγινε συσχετισµός των απαντήσεων που έδωσε κάθε 

εκπαιδευτής σε κάθε ερώτηµα µε τους θεµατικούς άξονες της ‘ιδανικής’ 
απάντησης, οι οποίοι  περιλαµβάνονται στο πρώτο µέρος της εργασίας, στο 
κεφ.3 (όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης της συµµετοχής των 

                                                 
14 Σύµφωνα µε αυτή την πραγµατιστική µέθοδο των κοινωνικών επιστηµών, οι διαθέσιµες πληροφορίες του 
υλικού υποβάλλονται σε αλλεπάλληλες προσεγγίσεις, µε στόχο να κατασκευαστούν τελικά κατηγορίες (θέµατα) 
ανάλυσης στις οποίες εντάσσεται το υλικό. Έτσι το περιεχόµενο κωδικοποιείται και κατηγοριοποιείται µε τρόπο 
που επιτρέπει να αναδυθούν τα µηνύµατά του και να παρουσιαστούν συνοπτικά και ποσοτικοποιηµένα 
(Φραγκουδάκη Α.,1979; Cohen-Manion,1994; Boutet J.,1984).  

Ειδικότερα, για την ανάλυση περιεχοµένου των βιογραφικών σηµειωµάτων λήφθηκε συµπληρωµατικά υπόψην 
η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε από τον Α.Κόκκο, σε σεµινάριο κατάρτισης νηπιαγωγών στο Πρότυπο Εθνικό 
Νηπιοτροφείο (1991-2). 
15  Η εστιασµένη συνέντευξη επιλέχθηκε γιατί χωρίς να έχει τα µειονεκτήµατα της µη κατευθυνόµενης, αλλά 
ούτε και της αυστηρά δοµηµένης,  παρέχει πληροφορίες που µπορούν να σχετιστούν µε το προσωπικό βίωµα κάθε 
εκπαιδευτή, αλλά και µε αντικειµενικότερες παρατηρήσεις  όσον αφορά τις γνώσεις-στάσεις-συµπεριφορές τους 
(Cohen-Manion,1994:396-400).  
16 Οι ερωτήσεις καθώς και η αντιστοίχησή τους προς  τα διερευνώµενα ουσιαστικά προσόντα  των εκπαιδευτών-
συµβούλων παρατίθενται στο Παράρτηµα 1.  
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εκπαιδευοµένων από τον εκπαιδευτή) και στο κεφ.4 (που αφορά τα αναγκαία 
ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτών ενηλίκων).   

Προκειµένου για την ποσοτικοποίηση των σχετικών διαπιστώσεων,  
κατασκευάστηκε η ακόλουθη κλίµακα που αφορά το βαθµό προσέγγισης των 
διερευνώµενων ουσιαστικών  προσόντων:   

 
ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ  
4 3 2 1 

1 
 Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους     

2 Επικοινωνεί ουσιαστικά     

3 Εφαρµόζει ευέλικτα ποικιλία εκπαιδευτικών 
τεχνικών     

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ανά ΣΤΗΛΗ     
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ /12

 
β) του Βιογραφικού Σηµειώµατος κάθε εκπαιδευτή/τριας-συµβούλου µε στόχο να 

διαπιστωθεί αν διαθέτουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα, όπως αυτά 
προέκυψαν από τη σχετική θεωρητική µελέτη (βλ. κεφ.4.2,4.3).   

Προκειµένου για την ποσοτικοποίηση των σχετικών διαπιστώσεων,  
κατασκευάστηκε η ακόλουθη κλίµακα που αφορά το βαθµό προσέγγισης των 
διερευνώµενων τυπικών προσόντων:   

 
ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ  
4 3 2 1 

1. Εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση 
ενηλίκων      Επιστηµονική 

κατάρτιση 
 2. Παρακολούθηση προγραµµάτων 

(σεµιναρίων κ.ά.) εκπαίδευσης εκπαιδευτών     

3. ∆ιδακτική εµπειρία στο πλαίσιο της 
Σ.Ε.Κ.     Επαγγελµατική 

εµπειρία  στην 
εκπαίδευση 
ενηλίκων 

4.Εµπειρία στο σχεδιασµό ή/και στη 
διοργάνωση ή/και στην αξιολόγηση 
προγραµµάτων Σ.Ε.Κ 

    

5. Σχετικές σπουδές ή επιµορφωτικά 
προγράµµατα      Ευαισθητοποίηση 

σε ζητήµατα 
επικοινωνίας & 
δυναµικής της 
οµάδας 

6. Ικανή επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο 
των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ή/και της 
ισότητας των φύλων 

    

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ανά ΣΤΗΛΗ     
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  /24 

 
Στην επόµενη φάση έγινε ο συσχετισµός των στοιχείων της στήλης Α του πίνακα 

6.3.3 (Συµµετοχή µελών τµήµατος εκπαίδευσης) µε τα στοιχεία της στήλης Β του 
ίδιου πίνακα (Προσόντα εκπαιδευτή/τριας)  ώστε  να συναχθούν  τα τελικά 
συµπεράσµατα.  Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν οι εκπαιδευτές-σύµβουλοι 
συνέβαλαν µε τρόπο ανάλογο προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους στη 
δηµιουργία µαθησιακού κλίµατος τέτοιου που να ευνοεί ή όχι την ενεργό συµµετοχή 
των ενηλίκων εκπαιδευοµένων στη διεργασία.  
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7. Αποτελέσµατα της  Έρευνας  
 

Με βάση τους άξονες στους οποίους κατέληξε συνθετικά η έρευνα, προέκυψαν τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα όσον αφορά τη µαθησιακή διεργασία κατά την ολοµέλεια 
των µικροδιδασκαλιών:  
 

7.1. Το κλίµα συµµετοχής σε κάθε τµήµα εκπαιδευοµένων  

7.1.1. Η διάρκεια οµιλίας των συµµετεχόντων 
Όπως φαίνεται και από τον αµέσως επόµενο πίνακα (7.1.1.) και στα δύο 

τµήµατα  η διάρκεια οµιλίας του ‘εκπαιδευτή’ φτάνει στα ¾ περίπου του συνολικού 
χρόνου οµιλίας όλων των συµµετεχόντων στη µικροδιδασκαλία, επιβεβαιώνοντας τα 
ερευνητικά δεδοµένα (βλ.κεφ.3.2., σ.16) που αφορούν τη χρονική επικράτηση των 
παρεµβάσεων του εκπαιδευτή στη διδακτική ώρα. Αντίστοιχα επιβεβαιώνονται και τα 
ποσοστά που αφορούν τις λεκτικές παρεµβάσεις των εκπαιδευοµένων, αφού και στα 
δυο τµήµατα κυµαίνονται µέσα στο αναµενόµενο 20-30% (βλ.ό.π.).  
 

Τµήµα Χ Τµήµα Ψ 7.1.1.  ∆ιάρκεια οµιλίας των συµµετεχόντων στις 
µικροδιδασκαλίες  (σε λεπτά της ώρας) Ν % Ν % 

∆ιάρκεια οµιλίας εκπαιδευτή  132 75,6% 117 73,4% 

∆ιάρκεια οµιλίας εκπαιδευοµένων  42,5 24,4% 42,5 26,6% 

Συνολική διάρκεια οµιλίας συµµετεχόντων    174,5 100,0% 159,5 100,0% 
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 ΑΝΑ ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 ΤΜΗΜΑ Χ 

ΤΜΗΜΑ Ψ 

 
 

Αξίζει εδώ να παρατηρήσουµε ότι υπήρξαν µικροδιδασκαλίες που η συνολική 
διάρκειά τους δεν ταυτιζόταν ακριβώς µε το εικοσάλεπτο, αλλά κυµαινόταν από 
16,5΄-26,5΄. Με αυτό το δεδοµένο, η διάρκεια της ολοµέλειας των µικροδιδασκαλιών 
ήταν µικρότερη ή ίση µε 16,5΄-26,5΄ και εποµένως  κατά λογικό τρόπο κανένας 
εκπαιδευτής δεν ξεπερνάει το ‘όριο’ των 20΄ µονολογικής παρουσίασης. Είναι όµως 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκείνοι που υιοθέτησαν την πρακτική της εισήγησης 
σηµείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά οµιλίας στο σύνολο της µικροδιδασκαλίας, σε 
σχέση µε όσους εφάρµοσαν πιο συµµετοχικές τεχνικές.  

 
Αναλυτικά, η διάρκεια οµιλίας των συµµετεχόντων σε κάθε τµήµα, από 

µικροδιδασκαλία σε µικροδιδασκαλία, περιγράφεται στα ακόλουθα γραφήµατα:  
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7.1.1.δ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ 'Ψ'
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7.1.1.γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ 'Χ'
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Όπως είναι φανερό, παρουσιάστηκε µεγάλη ποικιλία στη διάρκεια οµιλίας 
‘εκπαιδευτών’ – ‘εκπαιδευοµένων’ από µικροδιδασκαλία σε µικροδιδασκαλία, η 
οποία σχετίζεται µε τις ιδιαιτερότητες του θέµατος και της µεθοδολογίας που 
εφαρµόστηκε σε καθεµια, αλλά ως κοινή συνισταµένη δίνουν ελαφρό προβάδισµα 
+2,2% στη διάρκεια οµιλίας των εκπαιδευοµένων στο τµήµα Ψ (συνολικά 26,6%) 
έναντι 24,4% στο τµήµα Χ. Αντιστρόφως ανάλογα, στο τµήµα Χ είναι µεγαλύτερη η 
διάρκεια οµιλίας των εκπαιδευτών κατά το ίδιο ποσοστό (75,6% έναντι  73,4% του 
τµήµατος Ψ).  Ο δείκτης που µας ενδιαφέρει στη συγκεκριµένη έρευνα αφορά τη 
διάρκεια οµιλίας των ‘εκπαιδευοµένων’ ως ένδειξη της λεκτικής συµµετοχής τους στη 
µαθησιακή διεργασία.  

Πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε ότι µόνη η ποσοτική αναλογία οµιλίας 
εκπαιδευτή – εκπαιδευοµένων δεν είναι επαρκές στοιχείο συναγωγής 
συµπερασµάτων για την ποιότητα του κλίµατος που επικράτησε. Τα ποιοτικά 
δεδοµένα (που καταγράφονται στο δεύτερο και κυρίως στον τρίτο άξονα του Φύλλου 
Παρατήρησης) είναι περισσότερο ενδεικτικά και ακολουθούν.   

 

7.1.2. Κυρίαρχη Κατεύθυνση λεκτικής επικοινωνίας 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.1.2., η λεκτική επικοινωνία στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων έχει κυρίαρχη κατεύθυνση µονόδροµη, δηλαδή ο µόνο εκπαιδευτής 
απευθύνεται στους εκπαιδευόµενους. Η υπερίσχυση της µονόδροµης κατεύθυνσης 
της λεκτικής επικοινωνίας φαίνεται να σχετίζεται µε τα στοιχεία της προηγούµενης 
παραγράφου (7.1.1.), αφού εύλογα όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα/διάρκεια της 
οµιλίας του εκπαιδευτή, τόσο αυξάνεται η µονόδροµη λεκτική επικοινωνία. Θα 
µπορούσαµε επίσης να εκτιµήσουµε την υπερίσχυση της µονόδροµης λεκτικής 
επικοινωνίας ως κατάλοιπο παραδοσιακής-δασκαλοκεντρικής επικοινωνίας.  

 Παρουσιάζονται πάντως σηµαντικές διαφορές στο βαθµό επικράτησης της 
µονόδροµης επικοινωνίας στα δύο τµήµατα: ενώ στο τµήµα Χ υιοθετείται στο 54,5% 
των περιπτώσεων, στο τµήµα Ψ συνιστά συντριπτική πλειοψηφία, µε ποσοστό 75%.  

Κατ’ αναλογία, στο τµήµα Ψ η κυρίαρχη κατεύθυνση της λεκτικής επικοινωνίας 
είναι αµφίδροµη, δηλαδή ο εκπαιδευτής απευθύνεται στους εκπαιδευόµενους και 
εκείνοι ανταποκρίνονται, στο 1/4 των µικροδιδασκαλιών (25%), ενώ στο τµήµα Χ 
αυτό ισχύει για το 36,4% των µικροδιδασκαλιών.  

Τέλος, πολλαπλών κατευθύνσεων λεκτική επικοινωνία, κατά την οποία όλα τα 
µέλη µιλούν µεταξύ τους και στην οµάδα ως σύνολο, διαπιστώνεται µόνο στο  9,1% 
του τµήµατος Χ και καθόλου στο τµήµα Ψ.    

 
Τµήµα Χ Τµήµα Ψ 7.1.2. Κυρίαρχη Κατεύθυνση λεκτικής 

επικοινωνίας Ν % Ν % 

1. Μονόδροµη  6 54,5% 9 75,0% 

2. Αµφίδροµη  4 36,4% 3 25,0% 

3. Πολλαπλών κατευθύνσεων  1 9,1% 0 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ  11 100,0% 12 100,0% 

 
Η κυρίαρχη κατεύθυνση της λεκτικής επικοινωνίας στα δύο τµήµατα από 

µικροδιδασκαλία σε µικροδιδασκαλία περιγράφεται στο ακόλουθο γράφηµα:  
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7.1.2. ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑ ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  

ΤΜΗΜΑ Χ
ΤΜΗΜΑ Ψ

 
 

Το γεγονός ότι ο Μέσος Όρος των δύο τµηµάτων είναι σχεδόν ίδιος (1,5 στο 
τµήµα Χ και 1,3 στο τµήµα Ψ, µε άριστα το 3) πιθανότατα σχετίζεται µε το γεγονός 
ότι το συγκεκριµένο Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών υλοποιήθηκε µε 
τρόπο οµοιογενή, όπου οι προδιαγραφές της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ήταν 
κοινές σε όλα τα τµήµατα, χωρίς βέβαια να είναι ικανές να εξαλείψουν τις 
προσωπικές καταβολές κάθε εκπαιδευτή, απ’ τις οποίες προέκυψαν οι εξαιρέσεις που 
σηµειώθηκαν.  

Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως σε κάθε περίπτωση η κυρίαρχη κατεύθυνση 
της λεκτικής επικοινωνίας στο τµήµα Χ βρίσκεται σε σηµείο της κλίµακας ανώτερο ή 
ίσο των αντίστοιχων του τµήµατος Ψ και ποτέ σε χαµηλότερο (έστω κι αν οι διαφορές 
είναι µικρές).   
 
 

7.1.3. Επικρατούσα διάθεση συναλλαγής των συµµετεχόντων 

Α. Των ‘εκπαιδευοµένων’  

Τµήµα Χ Τµήµα Ψ 7.1.3.α. Επικρατούσα διάθεση συναλλαγής των 
‘εκπαιδευοµένων’ Ν % Ν % 

1. ∆υσλειτουργική παρέµβαση 0 0,0% 0 0,0% 

2. Μετατόπιση/∆ιακοπή Ροής.   0 0,0% 3 25% 

3. Ουδέτερο ύφος/στάση.  6 54,5% 8 66,7% 

4. Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική 
απόσταση.  5 45,5% 0 0,0% 

5. Έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής. ∆ηµιουργική 
κατάθεση απόψεων/ δραστηριότητα  µε συναισθηµατική 
εµπλοκή ή/και βιωµατική αποκάλυψη 

0 0,0% 1 8,3% 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ  11 100,0% 12 100,0% 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στον 
πίνακα 7.1.3.α, στο τµήµα Ψ τα µέλη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (66,7%) 
συναλλάσσονται µεταξύ τους µε ουδέτερη διάθεση17, δηλαδή η παρουσία τους είναι 
τυπική, όπως και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων: απλώς παρίστανται, παθητικά 
αδιάφοροι. ∆ιατυπώνουν τη γνώµη τους µε αοριστία ή/και υπεκφυγές 
(υποδηλώνοντας ίσως πως δεν τους ‘καίει’ το θέµα) ή επαναλαµβάνοντας ήδη 
διατυπωµένες θέσεις (π.χ. κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας 
των επιµέρους οµάδων, οι εκπρόσωποί τους δε λαµβάνουν καθόλου υπόψη τα ήδη 
ειπωθέντα από τους προηγούµενους, ώστε να προχωρήσουν σε προσθήκες ή σχόλια, 
αλλά τα αναδιατυπώνουν πανοµοιότυπα). Το κλίµα είναι µάλλον ψυχρό και ο 
κοµφορµισµός ορατός. 

Και στο τµήµα Χ το ποσοστό ουδέτερης διάθεσης στη συναλλαγή µεταξύ των 
εκπαιδευοµένων υπερτερεί, αλλά µε µικρότερο ποσοστό (54,5%). Και εδώ τα 
παραδείγµατα είναι παρόµοια.  

Όµως, στο τµήµα Χ τα µέλη ανταποκρίνονται στον εκπαιδευτή αλλά και 
στους συναδέλφους τους κάνοντας δηµιουργικές συνθέσεις ή προσθήκες δεδοµένων, 
καταθέτουν προσωπικές εµπειρίες και σκέψεις σχετικές µε το περιεχόµενο της 
εκπαίδευσης, εκφράζουν την εκτίµησή τους για το πρόγραµµα και τους συναδέλφους 
τους, αναζητούν διευκρινήσεις για δυσνόητα σηµεία,  δηλαδή συναλλάσσονται µεταξύ 
τους αρκετά δηµιουργικά, αν και µε συναισθηµατική απόσταση σε µεγάλο ποσοστό 
(45,5%).  

Αντίθετα, στο τµήµα Ψ δεν υπήρξαν µικροδιδασκαλίες µε τέτοια διάθεση 
συναλλαγής µεταξύ των µελών.  

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι την ίδια στιγµή στο τµήµα Ψ υπήρξαν 
ενδείξεις:  
α) επιφυλακτικότητας ή/και ήπιας άρνησης συµµετοχής (π.χ. δεν ανταποκρίνονταν 
καθόλου στις ερωτήσεις του εκπαιδευτή) σε ποσοστό 25%  και 
β) έµπρακτης διάθεσης γόνιµης συναλλαγής και συµµετοχής στη δραστηριότητα µε 
συναισθηµατική αποκάλυψη σε ποσοστό 8,3%.  

Στο τµήµα Χ δεν υπήρξε τέτοια διασπορά στη διάθεση συναλλαγής των 
µελών, η οποία –όπως προείπαµε- διακυµάνθηκε µεταξύ της ουδετερότητας και της 
δηµιουργικής συναλλαγής µε συναισθηµατική απόσταση.  

 
Βέβαια, ενθαρρυντικό προφανώς είναι το γεγονός ότι σε κανένα τµήµα δεν 

παρατηρήθηκε δυσλειτουργική συµπεριφορά, δηλαδή έντονη άρνηση, επιθετικότητα, 
υψηλός ανταγωνισµός ή/και υφαρπαγή ισχύος µεταξύ των µελών.  
 

Συνολικά εκτιµώντας τη διάθεση συναλλαγής των εκπαιδευοµένων στα δύο 
τµήµατα από µικροδιδασκαλία σε µικροδιδασκαλία (η οποία παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο γράφηµα), φαίνεται πως στο τµήµα Χ αυτή είναι πιο θετική αφού κινείται 
πιο κοντά στις βαθµίδες της κλίµακας που περιγράφουν τη δηµιουργική συναλλαγή 
(3,5 µε άριστα το 5), ενώ στο τµήµα Ψ κατά Μ.Ο. (2,9) υπολείπεται κατά τι του 3 που 
περιγράφει (µάλλον αρνητικά) την έλλειψη διάθεσης συναλλαγής.  

                                                 

 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - Σπουδές στην Εκπαίδευση                                                                           Πάτρα, Μάιος  2004 

Ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στην επίτευξη συµµετοχικού  µαθησιακού κλίµατος  
Αθανασία Λ. Αγγέλη 

17 Επισηµαίνεται ότι και στον άξονα αυτό (όπως και στο σύνολο του Φύλλου Παρατήρησης) καταγράφεται η 
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7.1.3.α. ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 'ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ' 
ΑΝΑ ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Χ

ΤΜΗΜΑ Ψ

 
 
 
 

Β. Των ‘εκπαιδευτών’ 
  

Τµήµα Χ Τµήµα Ψ 7.1.3.β. Επικρατούσα ∆ιάθεση συναλλαγής των 
‘εκπαιδευτών’ Ν % Ν % 

1 ∆υσλειτουργική παρέµβαση 0 0,0% 0 0,0% 

2 Μετατόπιση/∆ιακοπή Ροής   3 27,3% 6 50,0% 

3 Ουδέτερο ύφος/στάση  4 36,4% 2 16,7% 

4 Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική 
απόσταση  3 27,3% 3 25,0% 

5 
Έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής. ∆ηµιουργική 
κατάθεση απόψεων/ δραστηριότητα  µε 
συναισθηµατική εµπλοκή ή/και βιωµατική αποκάλυψη 

1 9,1% 1 8,3% 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ  11 100,0% 12 100,0% 

 
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας 7.1.3.β. και το 

γράφηµα 7.1.3.β., η επικρατούσα διάθεση συναλλαγής  των ‘εκπαιδευτών’ σε κανένα 
από τα δύο τµήµατα δεν χαρακτηρίζεται από φαινόµενα δυσλειτουργικών 
παρεµβάσεων (π.χ. από διατήρηση ή επίδειξη ισχύος µε εµφατική διάκριση µεταξύ 
‘εγώ’-‘εσείς’ ή µε άρνηση παραχώρησης πρωτοβουλίας, ή ειρωνικές αναφορές σε 
πρόσωπα και απόψεις).  Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στο επίπεδο των 
συµµετεχόντων ή/και στο γεγονός ότι το πλαίσιο (πρότυπο πρόγραµµα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών και µάλιστα στο τέλος του,  εικοσάλεπτη διάρκεια) και ο σκοπός (τρίτο 
στάδιο αξιολόγησης–προϋπόθεση πιστοποίησης) των µικροδιδασκαλιών είναι τέτοιο 
που δεν αφήνει περιθώρια συναλλαγής αυτής της µορφής.  

 

 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - Σπουδές στην Εκπαίδευση                                                                           Πάτρα, Μάιος  2004 

Ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στην επίτευξη συµµετοχικού  µαθησιακού κλίµατος  
Αθανασία Λ. Αγγέλη 



48 

3,2

2,9

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Μ.Ο.
Α/Α ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

7.1.3.β.ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 
ΑΝΑ ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ   

ΤΜΗΜΑ Χ

ΤΜΗΜΑ Ψ

 
 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες βαθµίδες της κλίµακας αυτού του άξονα, 

ειδικότερα στο τµήµα Χ το 27,3% των ‘εκπαιδευτών’ στη συναλλαγή του µε τους 
εκπαιδευόµενους χαρακτηρίζεται από φαινόµενα µετατόπισης/διακοπής της ροής της 
µαθησιακής διεργασίας. Έτσι, π.χ. εκπαιδευτής/τρια ξεσπάει σε άκαιρα αµήχανα 
γέλια, σε άλλο σηµείο εκδηλώνει ήπια αµφισβήτηση της άποψης των 
εκπαιδευοµένων χωρίς όµως τεκµηρίωση: «Έχουµε τέτοια εµπειρία;..Γιατί πρέπει να 
είναι πάντα αρνητική;»,  παρουσιάζει έντυπα σχετικά µε το θέµα αλλά δηλώνει πως 
µπορούν να τα δουν οι εκπαιδευόµενοι αργότερα, χωρίς να αιτιολογεί την επιλογή 
αυτή. Άλλος/η, πάλι, ανατροφοδοτεί καταιγιστικά κάθε διατύπωση των 
εκπαιδευοµένων, χρησιµοποιεί ρητορικές ερωτήσεις, διακρίνει συχνά τον εαυτό του 
από τους εκπαιδευόµενους (‘εγώ’–‘εσείς’), καθοδηγεί συστηµατικά κάθε 
δραστηριότητά τους και επικαλείται το ‘µυαλουδάκι’ τους. Σε µια άλλη περίπτωση, 
εκπαιδευτής/τρια συνδυάζει στοιχεία από τα προαναφερθέντα µε φλύαρη εξιστόρηση 
ανεκδοτολογικής ιστορίας και άκαιρες υπερβολικές επιβραβεύσεις (π.χ. «Είστε 
καταπληκτικοί», «πώ, πώ!!») που δηµιουργούν την εντύπωση τεχνητής προσπάθειας 
να εξασφαλιστεί η εύνοια των συµµετεχόντων.  

Στο τµήµα αυτό επίσης  συναντάµε ως κυρίαρχο φαινόµενο την ουδετερότητα 
(η οποία κατά κανόνα εκφράζεται µε απλή παράθεση πληροφοριών χωρίς 
διακυµάνσεις ύφους, µε παρατεταµένο µονόλογο µε συναινετικό ύφος, ή/και µε 
παλλινδρόµηση µεταξύ λίγων στοιχείων διασπαστικής συµπεριφοράς και 
εποικοδοµητικής συµβολής µε συναισθηµατική απόσταση) σε ποσοστό 36,4%.  

Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική απόσταση (µε 
δηµιουργική σύνθεση των απόψεων των εκπαιδευοµένων, µε έκφραση εκτίµησης για 
τις προσπάθειές τους, µε λεκτική  διατύπωση προσωπικών σκέψεων/εµπειριών/ 
συναισθηµάτων, αν και µε φανερά νοητική διάσταση (π.χ. «Θέλετε να σας πω κι εγώ 
πώς ένοιωσα;», ρωτάει ο/η εκπαιδευτής/τρια. Στη συνέχεια παρουσιάζει σε projector 
και σχολιάζει διαφάνεια µε σχετικά σκίτσα) συναντάµε στο τµήµα Χ σε ποσοστό 
27,3%.  

Τέλος, σε ποσοστό 9,1% στο τµήµα Χ ο/η ‘εκπαιδευτής/τρια’ δείχνει 
έµπρακτα τη διάθεσή του/της να συνδιαλλαγεί γόνιµα µε τους ‘εκπαιδευόµενους’, 
παρουσιάζοντας µε ενθουσιώδη τρόπο το θέµα και το σκοπό της µικροδιδασκαλίας, 
συνθέτει δηµιουργικά τα λεγόµενα των ‘εκπαιδευοµένων’ και προωθεί τον 
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προβληµατισµό τους, ζητά να εκφράσουν µε λόγια τα συναισθήµατά τους και τα 
αξιοποιεί θετικά για το στόχο της διδακτικής ενότητας, ενώ ήδη η ίδια τα έχει 
ενεργοποιήσει µε την παρουσίαση σχετικής καλλιτεχνικής ταινίας σε βίντεο.  

 
Απ’ την άλλη µεριά, στο τµήµα Ψ η διάθεση συναλλαγής των ‘εκπαιδευτών’ 

ακριβώς στο 50% των µικροδιδασκαλιών χαρακτηρίζεται από φαινόµενα 
µετατόπισης/διακοπής της ροής: «δεν τον ενδιαφέρει αν µαγειρεύουµε καλά,…» 
διατυπώνει δηκτικά κάποιος/α εκπαιδευτής/τρια, ή «δεν ξέρω τι άλλο θα µπορούσαµε 
να συµπληρώσουµε» δηλώνει εν είδει ρητορικού ερωτήµατος και προχωράει σε 
σύνοψη µόνος/η χωρίς να περιµένει απάντηση. Κάποιος/α άλλος/η επιδίδεται µεταξύ 
άλλων σε παράθεση φλύαρης ανεκδοτολογικής ιστορίας ενός καντηλανάφτη για να 
συνδεθεί µε το θέµα της µικροδιδασκαλίας του/της. Σε άλλη περίπτωση ο/η 
εκπαιδευτής/τρια στο πλαίσιο της σύνοψης της διδακτικής ενότητας επαναλαµβάνει 
µε στείρο τρόπο τα στοιχεία που µόλις πριν κατέθεσαν οι εκπαιδευόµενοι, χωρίς να 
προωθεί ή να προεκτείνει το σκεπτικό τους, σαν σε προκατασκευασµένη µονήρη 
διαδικασία που εκτελεί ο διδάσκων χωρίς να τους λαµβάνει υπόψη.  

Στο τµήµα Ψ, επίσης, το 16,7% των ‘εκπαιδευτών’ συναλλάσσεται µε τους 
‘εκπαιδευόµενους’ µε επικρατούσα διάθεση ουδέτερη (µε ενδείξεις ανάλογες αυτών 
του τµήµατος Χ) ενώ σε µία µικροδιδασκαλία (8,3%) ο/η εκπαιδευτής/τρια 
επιδεικνύει έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής: προκαλεί και καλωσορίζει την 
διατύπωση διαφορετικών απόψεων (π.χ. ζητάει εναλλακτικές λύσεις ή/και αναθέτει 
εργασίες που δεν έχουν µία σωστή απάντηση), γελάει πηγαία µαζί µε τους 
εκπαιδευόµενους και χειροκροτεί µαζί τους τις δηµιουργικές δουλειές τους που 
κατατίθενται στην ολοµέλεια, αντιµετωπίζει µε ευελιξία τη διασπαστική 
συµπεριφορά που εκδηλώνουν κάποια στιγµή οι εκπαιδευόµενοι (ενώ 2-3 ξεσπούν σε 
γέλια µεταξύ τους, επιλέγει να πει εµφατικά: «Είµαστε όλοι έτοιµοι;» και µε αυτόν τον 
τρόπο να τους επαναφέρει στην οµαδική λειτουργία στην ολοµέλεια), συνθέτει 
δηµιουργικά τα στοιχεία που συνεισφέρουν οι ‘εκπαιδευόµενοι’ και δείχνει ότι 
απολαµβάνει όσα συµβαίνουν.  
 
 Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η διάθεση συναλλαγής 
των ‘εκπαιδευτών’ κυµαίνεται και στα δυο τµήµατα λίγο-πολύ γύρω από τη µέση της 
κλίµακας αλλά  σε Μ.Ο. είναι πιο θετική στο τµήµα Χ (3,2 µε άριστα το 5) και κατά 
τι χαµηλότερη (2,9 µε άριστα το 5) στο τµήµα Ψ.  
 
 

Η επικρατούσα διάθεση συναλλαγής όλων των συµµετεχόντων στα δύο τµήµατα 
κατά Μ.Ο. 
  

Κατά Μ.Ο. η διάθεση συναλλαγής όλων των συµµετεχόντων 
(‘εκπαιδευοµένων’ και ‘εκπαιδευτή’) σε κάθε µικροδιδασκαλία  στα δύο τµήµατα  
διαµορφώθηκε ως εξής:  
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7.1.3.γ. ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - 
TMHMA 'X' 
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7.1.3.δ.ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ 'Ψ' 
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(1-5)

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (1-5)

Μ.Ο.
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι συνολικά η διάθεση 

συναλλαγής των συµµετεχόντων στο τµήµα Χ υπήρξε πιο θετική από εκείνη του 
τµήµατος Ψ (κατά Μ.Ο. 3,3 στην κλίµακα µε άριστα το 5 έναντι 2,9/5) και πάντως 
πάνω από το µέσο της διαβάθµισης της κλίµακας όπως την προσδιορίσαµε στο 
στάδιο διαµόρφωσης του Φύλλου Παρατήρησης. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν λογικά  
αναµενόµενο ως συνισταµένη της θετικής διάθεσης συναλλαγής των 
‘εκπαιδευοµένων’ (που στο τµήµα αυτό ήταν 3,5/5)  και των ‘εκπαιδευτών’ (που 
αντίστοιχα κυµάνθηκε στο 3,2/5). Μάλιστα, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 
φαίνεται να υπάρχει σαφής συσχετισµός της µιας παραµέτρου µε την άλλη, αφού στις 
επιµέρους µικροδιδασκαλίες ή ταυτίζονται ή η διαφορά τους δεν ξεπερνάει τη µία 
βαθµίδα της κλίµακας.  
 Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και µε τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την παρατήρηση της διάθεσης συναλλαγής των συµµετεχόντων στο τµήµα Ψ, όπου 
µάλιστα οι Μ.Ο. ταυτίζονται πλήρως: 2,9/5 και για τους εκπαιδευόµενους, και για 
τους εκπαιδευτές, και –βέβαια- για τον τελικό Μ.Ο.  
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7.2. Τα προσόντα κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου   

7.2.1. Τα ουσιαστικά προσόντα κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου (βάσει συνέντευξης)    
Κατά την ανάλυση περιεχοµένου που έγινε στο πρωτογενές ερευνητικό υλικό των 

συνεντεύξεων που παραχώρησαν οι δύο εκπαιδευτές-σύµβουλοι αναζητήθηκαν τα 
ουσιαστικά προσόντα που προϋποτίθενται για να ασκήσουν µε εµψυχωτικό τρόπο το 
ρόλο τους (όπως αυτά περιγράφηκαν στο κεφ.4.1).   

[Οι ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και η αντιστοίχησή τους προς  τα 
διερευνώµενα ουσιαστικά προσόντα  των εκπαιδευτών-συµβούλων παρατίθενται στο 
Παράρτηµα 1. Το αποµαγνητοφωνηµένο περιεχόµενο των συνεντεύξεων παρατίθεται 
στο Παράρτηµα 2.] 

 
∆ιαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι:  
 

α) Η εκπαιδεύτρια ‘Χ’: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: 
 Θεωρεί δεδοµένη τη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
ενηλίκων εκπαιδευοµένων και πράγµατι σύντοµα, λιτά και καίρια 
απαριθµεί τα περισσότερα (‘Το κυριότερο….έχουν πάρα πολύ 
συγκεκριµένους και σαφώς προσδιορισµένους στόχους,……….. ένα 
πρόγραµµα ενηλίκων’) και αναγνωρίζει τη σηµασία τους (‘Με βάση τα 
χαρακτηριστικά…το οποίο παρακολουθούν’).  

  Αξιοσηµείωτη είναι πάντως η απουσία αναφοράς στα εµπόδια που 
ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι.  

 Όσον αφορά τη στάση του εκπαιδευτή, ενδεικτική της γνωστικής –
τουλάχιστον- ενηµερότητας της εκπαιδεύτριας, είναι η απάντηση που 
προοικονοµεί τις επόµενες ερωτήσεις της γράφουσας: ‘… περισσότερο 
έγκεινται στις εκπαιδευτικές τεχνικές… και στη σχέση που θα 
διαµορφώσουν µε τους εκπαιδευόµενους…’. Στην ίδια κατεύθυνση 
συνηγορεί η αναφορά της στους ποικίλους άλλους παράγοντες που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στην προσέγγιση της διαδικασίας (‘Βέβαια αυτό δεν 
εξαρτάται µόνο από τον εκπαιδευτή…στόχων.., εκπαιδευτικού 
υλικού…τεχνικές.’) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: 
 Η εκπαιδεύτρια όχι µόνο θεωρεί αυτονόητη την ‘καλή γνωριµία’ µε τους 
εκπαιδευοµένους και την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών τους, 
αλλά επικαλείται την ανάγκη ‘να πειστεί ο εκπαιδευόµενος ότι ο 
εκπαιδευτής είναι σε θέση να τον ακούσει…’. Χρησιµοποιεί και λεκτικές 
αναφορές στην ενθάρρυνση, εµψύχωση, στο ‘κλίµα επικοινωνίας’ που 
βασίζεται σε ‘φιλική συναλλαγή’. Φαίνεται να την προβληµατίζει η 
‘ισοτιµία’ εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένου σε σχέση µε την (παραδοσιακή) 
‘ιεραρχία’. Πείθει, λοιπόν, πως  θεωρεί αναγκαία τη διαµόρφωση κλίµατος 
που χαρακτηρίζεται από αµοιβαιότητα, αλληλοεκτίµηση και εµπιστοσύνη.   

 ∆εν υπάρχει αναφορά σε θέρµη και  ενθουσιασµό, ούτε σε  αντιµετώπιση 
τριβών και συγκρούσεων κι αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί δείγµα 
σχετικής συναισθηµατικής απόστασης και αποφυγής βιωµατικής 
εµπλοκής της εκπαιδεύτριας.  

 Η διατύπωση ‘ότι εδώ είµαι –τέλος πάντων- για να σας βοηθήσω και 
προσπαθήστε να πάρετε από µένα όσα περισσότερα µπορείτε’ συµπυκνώνει 
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ουσιαστικό  σεβασµό του ενεργητικού ρόλου και της αυτονοµίας- 
υπευθυνότητας των ενηλίκων εκπαιδευοµένων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: 
 Η εκπαιδεύτρια δεν αρκείται στην επίκληση των περισσότερων 
τεχνοκρατικά ορθών κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών 
(παρότι υπάρχουν αντιστάσεις,… από τις πρώτες συναντήσεις,… για να 
διαµορφώσεις κατάλληλο κλίµα,…. να υπάρχει µια σύνδεση, αποτελέσµατα 
µαθησιακά,… για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,… όταν θέλω να 
κάνω σχολιασµό γραπτών εργασιών, ...), αλλά προτάσσει στην 
επιχειρηµατολογία της ότι προτιµάει ‘αυτές που αρέσουν περισσότερο’, 
δηλαδή ‘οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν περισσότερο’.  

 Όσον αφορά στην υλοποίησή τους, και πάλι η περιγραφή είναι σύντοµη, 
σαφής, συγκροτηµένη, τεχνοκρατικά ορθή, αλλά και εµπλουτισµένη µε 
τεχνικές αναστοχασµού των εκπαιδευοµένων επί της διαδικασίας (‘… και 
πολλές φορές και πάνω στην εµπειρία της οµαδικής δουλειάς.’), αλλά και 
µε προβληµατισµό σχετικό µε τη δυναµική της οµάδας (‘ακόµα και ο 
ορισµός του υπευθύνου µιας οµάδας είναι ενδιαφέρον στοιχείο για τη 
δυναµική της οµάδας…’). 

 Γενικά, όλη η περιγραφή βάζει στο επίκεντρο τους εκπαιδευοµένους ως 
υποκείµενο των περισσότερων δράσεων, αλλά και ως στόχο, 
παραµερίζοντας την αναζήτηση π.χ. εξωτερικής πρωτοτυπίας (‘..δεν είναι 
πρωτότυπη τεχνική, καθόλου, αλλά είναι αποτελεσµατική.’). 

 
Συµπέρασµα: Πρόκειται για εκπαιδεύτρια που έχει αφοµοιώσει βαθιά τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και γι’αυτό είναι σε θέση να τις µεταφέρει 
συγκροτηµένα, µε πληρότητα, συντοµία, σαφήνεια, λιτότητα. Φαίνεται να 
σέβεται επί της ουσίας τους εκπαιδευόµενους του εκάστοτε τµήµατός της και 
να προβληµατίζεται σε πιο περίπλοκα ζητήµατα επικοινωνίας και δυναµικής 
της οµάδας. Απ’ την άλλη, διαπιστώνεται εκ µέρους της τάση παραγνώρισης 
των αρνητικών πτυχών της εκπαίδευσης (π.χ. ως προς τα εµπόδια συµµετοχής 
ή τη διαχείριση τριβών-συγκρούσεων), αλλά και επιφύλαξη στην 
συναισθηµατική εµπλοκή και στην βιωµατική αποκάλυψή της στη διεργασία. 
Τα τρία αυτά τελευταία στοιχεία πιθανότατα έχουν στενή συνάφεια µεταξύ 
τους και µε το προωθηµένο στάδιο  επαγγελµατικής ανέλιξης της 
συγκεκριµένης εκπαιδεύτριας.   
 
Ποσοστικοποιώντας τα προηγηθέντα σχόλια θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

εκπαιδεύτρια Χ διαθέτει τα διερευνώµενα τυπικά προσόντα ως εξής:  
 

ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
7.2.1.α. ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑΣ ‘Χ’  
4 3 2 1 

1 
 Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους Χ    

2 Επικοινωνεί ουσιαστικά  Χ   

3 Εφαρµόζει ευέλικτα ποικιλία εκπαιδευτικών 
τεχνικών  Χ   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ανά ΣΤΗΛΗ 4 6 0 0 
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10/12 
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β) Ο εκπαιδευτής ‘Ψ’: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: 
 Κατ’αρχήν, έχει αντίληψη της διαφοράς των ενηλίκων από τους 
εκπαιδευόµενους άλλων ηλικιών (‘ένα άλλο άτοµο στην κλασική µαθησιακή 
του πορεία στο σχολείο δεν το έχει αυτό’). Λαµβάνει υπόψη το ευρύ πλέγµα 
των εµπειριών και τα συγκρουόµενα ενδιαφέροντά τους (‘έρχονται 
φορτωµένοι’, ‘δεν υπάρχει ελαστικότητα χρόνου’, ‘κουβαλάνε ένα κάρο 
υποχρεώσεις από πριν …για µετέπειτα’, ‘ο σκληρός δίσκος είναι γεµάτος’) και 
έµµεσα διατυπώνει την άποψη ότι εκεί βρίσκεται και η αιτία της πιθανής 
αποτυχίας της εκπαίδευσης (‘∆ιότι δεν ακούνε. Ο ενήλικας δεν ακούει γιατί 
είναι ήδη γεµάτο το µυαλό του από τα αυτιά του, από τα µάτια του’). Αυτά 
εκλαµβάνει, δηλαδή, και ως εµπόδια στη µάθηση. Αναγνωρίζει την 
ιδιαιτερότητα των ενηλίκων να προσέρχονται στην εκπαίδευση µε 
συγκεκριµένους στόχους και να επιδιώκουν πρακτικά αποτελέσµατα 
(‘συγκεκριµένους στόχους….το συγκεκριµένο κύκλο’, ‘ανακεφαλαιώνοντας 
λοιπόν, ….να έχει καταλήξει κάπου’), τα οποία µάλιστα θεωρεί απολύτως 
δεσµευτικά για το σχεδιασµό του εκπαιδευτή (‘Εγώ πάντα ταυτίζω  την 
εκπαιδευτική ανάγκη µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα….ανάγκη του’). 

 ∆ίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη  συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στη 
διεργασία προκειµένου να µάθουν (‘Το δεύτερο…Αν δεν συµµετέχει ενεργά…’, 
θα πρέπει όλη η πορεία προς τη µάθηση να γίνεται µε συµµετοχικό τρόπο’. 
‘Πάντοτε αυτό που σκέφτοµαι «τι θα τους πω» το γυρίζω «τι θα κάνουµε»… 
µέσα από τη συµµετοχή τους..προς τη µάθηση.’).  
Ωστόσο, υπάρχουν λεκτικά σηµάδια πως δεν πρόκειται για βαθιά 

ενστερνισµένη αντίληψη:  
α)∆ιαπιστώνει πως: ‘∆εν υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας ενήλικας να µάθει 

µέσα από µια διαλεκτική διεργασία. Θα πρέπει να συµµετέχει.’.  
β)Ανακεφαλαιώνοντας τις ανάγκες, αναφέρεται µόνο στο θέµα της 

οργάνωσης του προγράµµατος από τον εκπαιδευτή µέσα στα περιορισµένα 
χρονικά περιθώρια της ενήλικης ζωής και δεν συµπεριλαµβάνει πια καθόλου 
ούτε τους εκπαιδευόµενους, ούτε τη συµµετοχή τους (‘Αυτά θα έλεγα σαν τις 
δύο εκπαιδευτικές ανάγκες. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η πρώτη ανάγκη είναι 
να είναι πολύ οργανωµένο … να έχει καταλήξει κάπου’). 
 Γενικότερα, στην απάντηση στην πρώτη ερώτηση φαίνεται να κυριαρχεί 
τεχνοκρατική αντίληψη αυστηρής οργάνωσης του προγράµµατος από τον 
εκπαιδευτή. Το θέµα του χρόνου επανέρχεται συχνότατα µε βαρύ αίσθηµα 
ισχυρής πίεσης και στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόµενους σε όλα τα 
στάδια (π.χ. ‘..δεν επιτρέπεται …να κρατήσω 10΄παραπάνω. Τελειώνει στις 
5 η ώρα το απόγευµα, 5 και 1΄ θα πρέπει να έχω τελειώσει’.) Άλλωστε, 
όσον αφορά τις κατάλληλες ενέργειες του εκπαιδευτή προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων, η εξασφάλιση της 
συµµετοχής τους έπεται της βασικής υποχρέωσης σεβασµού των χρονικών 
περιθωρίων τους.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: 
 Στη σχέση µε τους εκπαιδευόµενους η περιγραφή έχει ως επίκεντρο 
ενέργειες του εκπαιδευτή, ο οποίος κατεξοχήν εστιάζει το ενδιαφέρον του 
στην τήρηση ‘κανόνων’: να µην υπερβληθούν τα θεσµισµένα όρια, να µην 
αντιστραφούν οι ρόλοι εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων (‘δεν θα πρέπει να 
περάσεις το όριο….’, ‘αποφεύγω πάντοτε κάθε πρόκληση και υπερβολή’, 
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‘ώστε να µην έχεις ούτε µία περίπτωση δηµιουργίας παρεξήγησης’), να 
διατηρηθεί η ισότητα και η πειθαρχία (έστω χωρίς ‘παραδοσιακά 
πειθαρχικά εργαλεία’). Η διδασκαλία αντιµετωπίζεται σαν θεατρική 
παράσταση (‘σενάριο διδασκαλίας’, ‘είσαι πάνω στο σανίδι’, ‘παίζεις το 
ρόλο σου και µέχρι εκεί’, ‘δεν µπορείς να έχεις αττάκα’ … ‘υπόλοιπου 
σεναρίου’).  

 Η επικοινωνία αφορά ‘κλασικά µυστικά’ και ‘απλά εργαλεία τεχνικής’. ∆εν 
υπάρχουν αναφορές σε πρωτοβουλίες και δράσεις των εκπαιδευοµένων, 
ούτε σηµάδια ανοικτής επικοινωνιακής σχέσης, υποστήριξης και 
εµψύχωσής τους από τον εκπαιδευτή, ο οποίος µάλιστα ‘Θα πρέπει να 
είναι «πάνω στο γαϊδούρι», αλλά πάρα πολύ φιλικός µαζί τους. Είναι πάρα 
πολύ δύσκολο….’ 

 Με λίγα λόγια, η επικοινωνία είναι εργαλείο, τεχνική κι όχι αληθινή 
ευκαιρία αµοιβαίας ανέλιξης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: 
 Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές, εφαρµόζει ποικίλες µε άνεση και 
κατάλληλα προσαρµοσµένες στο ‘αντικείµενο’, µε στόχο την  ‘πρακτική 
αξία γι’αυτόν’ και ως ‘σκαλί της δικιάς τους συµµετοχής στη διαδικασία 
ολόκληρη’. Μάλιστα, διατυπώνει την άποψη ότι ‘καταλήγουµε σ’ ένα 
γενικό συµπέρασµα, δεδοµένου ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει 
πάντοτε µαύρο και άσπρο…’, ενδεικτική ορισµένης ‘ανοικτοσύνης’ του 
εκπαιδευτή σε επίπεδο γνωστικής αυθεντίας του. Αξιοσηµείωτη είναι 
επίσης η διαπίστωση πως ‘θέλει η χρήση αυτών των τεχνικών από τον 
εκπαιδευτή να γίνεται µε δηµιουργικό τρόπο ώστε να ξεπερνάει κάποια 
στερεότυπα, … έχεις πάντοτε εναλλακτικές λύσεις δηµιουργικής βελτίωσης.’ 

 Ωστόσο, και σ’ αυτήν την απάντηση διαπιστώνουµε πως γίνεται ελάχιστη 
προσωπική αναφορά στους εκπαιδευόµενους (σε τρίτο πρόσωπο και 
αόριστα: ‘..τη συµµετοχή τους, να το κάνουν..’ ‘τον εαυτό του’, ‘γι’αυτόν’, 
την εµπιστοσύνη τους’, ‘ο άλλος’ κλπ). Επικρατεί ο ρόλος του εκπαιδευτή 
απ’ τον οποίο εκπορεύονται όλες οι δραστηριότητες (‘Αν συµβεί κάτι 
τέτοιο, παρεµβαίνω ώστε να τον ξαναφέρω στη σωστή πορεία’). Με λίγα 
λόγια, ενώ οι προδιαγραφές χρήσης και υλοποίησης των συµµετοχικών 
τεχνικών δίνονται µε επάρκεια, η ουσία υποκρύπτει  δασκαλοκεντρική 
αντίληψη 

 
Συµπέρασµα: Πρόκειται για εκπαιδευτή µε επαρκή γνωστική κατάρτιση σε θέµατα 

εκπαίδευσης ενηλίκων και µεγάλη εµπειρία, όπως και ευαισθησία, 
προβληµατισµό και διάθεση δηµιουργικής αντιµετώπισης των ζητηµάτων που 
προκύπτουν. ∆ιαπιστώνεται, όµως, εµµονή σε θέµατα οργάνωσης-πειθαρχίας-
τάξης, η οποία µε τη σειρά της παραπέµπει σε καθοδηγητικό ρόλο του 
διδάσκοντα, ο οποίος ενισχύεται από την έλλειψη αναφορών σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο των εκπαιδευοµένων–δεκτών των ωφεληµάτων της 
διδασκαλίας. Οι απαντήσεις καθαυτές διακρίνονται από πλατιασµό και 
διάχυση πληροφοριών, παρά την τάση αυστηρής συγκρότησής τους µε 
‘κανόνες’ αριθµηµένους και ‘ανακεφαλαιώσεις’. 

  
Ποσοστικοποιώντας (για λόγους µεθοδολογικούς) τα προηγηθέντα σχόλια θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι ο εκπαιδευτής Ψ διαθέτει τα διερευνώµενα ουσιαστικά 
προσόντα ως εξής:  
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ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
7.2.1.β. ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ‘Ψ’  
4 3 2 1 

1 
 Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους  Ψ   

2 Επικοινωνεί ουσιαστικά   Ψ  

3 Εφαρµόζει ευέλικτα ποικιλία εκπαιδευτικών 
τεχνικών  Ψ   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ανά ΣΤΗΛΗ 0 6 2 0 
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8/12

 
 
Συνοψίζοντας,  όσον αφορά  τα ουσιαστικά προσόντα των δύο εκπαιδευτών :  

1. Έχουν και οι δύο σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα να κατανοούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και να τους αντιµετωπίζουν 
ανάλογα. Αναγνωρίζουν τη σηµασία της ενεργοποίησης της ευθύνης των 
εκπαιδευοµένων και της ενεργητικής τους συµµετοχής. Όµως, ενώ ο εκπαιδευτής 
‘Ψ’ δείχνει πως  αποδέχεται την αναγκαιότητα αυτή εγκεφαλικά, η εκπαιδεύτρια 
‘Χ’ πείθει πως την έχει ήδη ενστερνιστεί.  

 
2. Χαρακτηρίζονται και οι δύο από ευαισθησία και διάθεση δηµιουργικής 

αντιµετώπισης των ζητηµάτων που προκύπτουν στον τοµέα της επικοινωνίας. 
Παραταύτα, η εκπαιδεύτρια ‘Χ’ φαίνεται πως έχει πιο σαφή εικόνα για την αξία 
επίτευξης ‘ανοικτού’ επικοινωνιακού κλίµατος και κινείται συνειδητά στην 
κατεύθυνση αυτή.  

 
3. Χρησιµοποιούν και οι δυο ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές (κυρίως την εργασία 

σε οµάδες) και τις προσαρµόζουν κατάλληλα στις ανάγκες και τους στόχους του 
προγράµµατος και των εκπαιδευοµένων. Η διαφορά µεταξύ τους εντοπίζεται στο 
βαθµό εµψυχωτικής διάστασης στην εφαρµογή τους. Στον εκπαιδευτή ‘Ψ’ 
υποβόσκουν κατάλοιπα καθοδηγητικής στάσης (υπεύθυνο για τα οποία ίσως να 
είναι και το γενικότερο επαγγελµατικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, στον 
οικονοµικό τοµέα). Απ’ την άλλη µεριά, η εκπαιδεύτρια ‘Χ’ δείχνει πως προωθεί 
ουσιαστικά την αυτονόµηση των εκπαιδευοµένων και την υπευθυνοποίησή τους, 
έστω κι αν υπάρχουν ορισµένα εµπόδια στη δική της συναισθηµατική/βιωµατική 
αποκάλυψη και εµπλοκή.  
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7.2.2. Τα βασικά τυπικά προσόντα κάθε εκπαιδευτή-συµβούλου (βάσει 
βιογραφικού σηµειώµατος) 

 
Κατά την ανάλυση περιεχοµένου του βιογραφικού σηµειώµατος  καθενός από 

τους δύο εκπαιδευτές-συµβούλους  αναζητήθηκαν τα βασικά τυπικά προσόντα που 
προϋποτίθενται για να συµβάλλουν κι αυτοί στη δηµιουργία µαθησιακού κλίµατος 
ευνοϊκού για τη συµµετοχή των ενηλίκων εκπαιδευοµένων (όπως αυτά περιγράφηκαν 
στο κεφ.4.2).   

∆ιαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι:  
 
α) Η εκπαιδεύτρια ‘Χ’:  

 ∆εν έχει πραγµατώσει εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι  
απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής µε διδακτορικό στον τοµέα της.  

 Όσον αφορά στην επιµόρφωση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, έχει παρακολουθήσει 
ένα ετήσιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση στο ΕΑΠ (σ.5:12,13), όπου δίνεται έµφαση στις αρχές εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Το πρόγραµµα αυτό (σύµφωνα µε το ίδιο το ΕΑΠ) αντιστοιχεί σε 
διδακτέα ύλη τριών εξαµηνιαίων µαθηµάτων (τρίωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας 
ανά µάθηµα) των Ελληνικών Πανεπιστηµίων. Συµπυκνώνει, εποµένως αξιόλογη 
ποιότητα και ποσότητα επιµόρφωσης στον διερευνώµενο άξονα.  

 Έχει πολύ µεγάλη διδακτική εµπειρία στη ΣΕΚ ως εκπαιδεύτρια σε παιδαγωγικά 
τµήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. (σ.5:11,6; σ.13:2,3; σ.14:4). Μάλιστα τα 
µαθήµατα που δίδαξε αφορούν παιδαγωγικά ζητήµατα (: π.χ. Θεωρίες της Αγωγής, 
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Ανοικτή 
και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) και υποδηλώνουν τον βαθύτερο προβληµατισµό 
της σε θέµατα εκπαίδευσης.  

 Έχει πολύ µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό, τη διοργάνωση και την αξιολόγηση 
προγραµµάτων ΣΕΚ σε επίπεδο ‘ερευνητικού έργου’ (σ.14-17,Νο3,6,7,9) και 
‘διοικητικού-επιστηµονικού έργου’ (σ.18,Νο2,3,4).  

Π.χ.: «Ερευνητικό Έργο: 3. Μέλος της επιστηµονικής οµάδας του Χ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ….. (Training Educators Through 
Networks and Distributed Systems)(1996-8). Σκοπός του ερευνητικού αυτού 
έργου  είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε την εφαρµογή των µεθόδων της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης……Ανέπτυξα τις παρακάτω δραστηριότητες: 
Σχεδιασµός προτύπων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης, 
Σχεδιασµός περιεχοµένου επιµόρφωσης, Κατάρτιση/επιµόρφωση 
Συντονιστών Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης.» 
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 Σε ζητήµατα επικοινωνίας ή της δυναµικής της οµάδας: ∆εν έχει παρακολουθήσει 
σχετικές σπουδές ούτε επιµορφωτικά προγράµµατα. Επίσης, δεν έχει 
επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Ωστόσο, 
έχει επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο της Ισότητας των Φύλων (σε υψηλόβαθµη 
διοικητική θέση) (1994-5), ενώ υπήρξε και «Υπεύθυνη οργάνωσης προγραµµάτων 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών µε θέµα ‘Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση’» 
(σ.17-18). Στον τοµέα αυτό µάλιστα έχει και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις (π.χ.σ.6: 
«5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, (έτος), ‘Το γυναικείο φύλο στο διδασκαλικό 
επάγγελµα. Η ελληνική περίπτωση’, Έκδοση», σ. 8: «ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-
ΜΕΛΕΤΕΣ: 16. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, (έτος), ‘Εκπαίδευση και φύλο. Η 
διάσταση του φύλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης’ στο ………., Έκδοση»). Είναι γνωστό πως η ενασχόληση µε θέµατα 



57 

ισότητας των φύλων θεωρείται παράλληλη του πεδίου των ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων.  

 
 Γενικά, αξίζει να παρατηρηθεί ότι  οι πληροφορίες δεν παρατίθενται µε σαφή 
διάκριση µεταξύ τους. Π.χ οι σπουδές και η σταδιοδροµία συµπλέκονται 
(πρβ.Υπότιτλο σ.4: «Σπουδές-Σταδιοδροµία»), ενώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που 
επαναλαµβάνονται αυτούσια κάτω από διαφορετικούς υπότιτλους.  

Π.χ.  Υπότιτλος: «Β.Σπουδές-Σταδιοδροµία»: 
Ηµεροµηνία: ∆ιορισµός ως ∆ιευθύντριας Ερευνών του ….από ….   
Υπότιτλος: «Ε3: ∆ιοικητικό-Επιστηµονικό Έργο»:  
1. ∆ιευθύντρια Ερευνών στο….. για θέµατα …….(Ηµεροµηνία). 

     
Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι υπάρχουν στο βιογραφικό σηµείωµα της 

συγκεκριµένης εκπαιδεύτριας πολλά στοιχεία συνεχούς και συνεπούς ενασχόλησής 
της (σε επίπεδο ερευνητικού και συγγραφικού-εκδοτικού έργου) µε θέµατα που 
αφορούν προβληµατισµούς ανθρωπιστικού προσανατολισµού και ειδικότερα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα (π.χ. τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
κυρίως, αλλά και την εκπαίδευση ενηλίκων), τα οποία σίγουρα λειτουργούν ως  
υπόβαθρο για τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.   

Ειδικότερα, η εκπαιδεύτρια ‘Χ’ έχει µακρόχρονη και συνεχή ενασχόληση µε 
θέµατα που αφορούν το ρόλο του εκπαιδευτικού (σε διάφορες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης) και τη σχέση του µε το αντικείµενό του (π.χ. πέραν όσων ήδη 
παρατέθηκαν προηγουµένως: Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις: «Το επάγγελµα και η 
κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού, «Επάγγελµα ή λειτούργηµα», «Ανάλυση των 
επιµορφωτικών αναγκών των δασκάλων σε έξι ευρωπαϊκές χώρες», «Οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών έναντι των νέων τεχνολογιών και ο ρόλος του καθηγητή-συντονιστή στο 
πρόγραµµα TRENDS», «Οι φιλοσοφικές βάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» κλπ) 

 
Ποσοστικοποιώντας (για λόγους µεθοδολογικούς) τα προηγηθέντα σχόλια θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η εκπαιδεύτρια ‘Χ’ διαθέτει τα διερευνώµενα τυπικά  
προσόντα ως εξής:  

 
ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 7.2.2.α. ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑΣ ‘Χ’ 

4 3 2 1 

1. Εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων     Χ Επιστηµονική 
κατάρτιση 

 2. Παρακολούθηση προγραµµάτων (σεµιναρίων κ.ά.) 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών  Χ   

3. ∆ιδακτική εµπειρία στο πλαίσιο της Σ.Ε.Κ. Χ    Επαγγελµατική 
εµπειρία  στην 

εκπαίδευση ενηλίκων 
4.Εµπειρία στο σχεδιασµό ή/και στη διοργάνωση ή/και 
στην αξιολόγηση προγραµµάτων Σ.Ε.Κ Χ    

5. Σχετικές σπουδές ή επιµορφωτικά προγράµµατα     Χ Ευαισθητοποίηση σε 
ζητήµατα 

επικοινωνίας & 
δυναµικής της οµάδας 

6. Ικανή επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο των 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ή/και της ισότητας των 
φύλων 

 Χ   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ανά ΣΤΗΛΗ 8 6 0 2 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16 /24 
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β) Ο εκπαιδευτής ‘Ψ’:  

 ∆εν έχει πραγµατώσει εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι  
απόφοιτος σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε διδακτορικό στον τοµέα του.  

 Έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 3 προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
(πάνω από 40 ώρες). Μάλιστα, οι υπεύθυνοι φορείς ανήκουν κυρίως σε 
επιχειρησιακό κλάδο οικονοµικού χαρακτήρα, ο οποίος διακρίνεται στη χώρα 
µας για την έµφαση και την ποιότητα της συνεχιζόµενης κατάρτισης που 
παρέχει στα στελέχη του. («3. Τεχνικές Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Φορέας, 
1985), 4. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Φορέας, 1986), 5. Workshops for Trainers 
(Φορέας, New York, 1988)») 

 Έχει µεγάλη διδακτική εµπειρία στο πλαίσιο της Σ.Ε.Κ., κυρίως στο πεδίο της 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Μάρκετινγκ («Οργάνωση-∆ιοίκηση-Τεχνικές 
Πωλήσεων»), αλλά και της εκπαίδευσης εκπαιδευτών («Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτών») σε ποικιλία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Είναι µάλιστα 
εγγεγραµµένος στο Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ.  

 Έχει επίσης πολύ µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό, στη διοργάνωση και στην 
αξιολόγηση προγραµµάτων Σ.Ε.Κ.  και µάλιστα από υψηλόβαθµες διοικητικές 
και ακαδηµαϊκές θέσεις (σ.3,4,5,6 σ.7; Νο 6,10,13) (π.χ. σ.7; «6.Έρευνα 
Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, Φορέας – 1991»). 

 Έχει ευαισθητοποιηθεί λίγο σε ζητήµατα επικοινωνίας και δυναµικής της οµάδας 
αφού οι σπουδές και η επαγγελµατική εµπειρία του στο marketing έχουν 
έµµεση σχέση µε τα θέµατα αυτά (π.χ. ∆ιδακτική-εκπαιδευτική εµπειρία: Σχέδιο 
προβολής και επικοινωνίας Μάρκετινγκ /Ε.Κ.∆.∆.:1989-1990:Σεµινάρια 
∆ιαπροσωπικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών), αλλά από την 
οικονοµική οπτική γωνία. Απ’ την άλλη, δεν έχει καµία επαγγελµατική εµπειρία 
στο πεδίο των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. 

 
 Αξίζει να παρατηρηθεί ότι  στο συγκεκριµένο βιογραφικό σηµείωµα του 
εκπαιδευτή οι πληροφορίες παρέχονται επιγραµµατικά, µόνο µε τίτλους, χωρίς τους 
φορείς ή τη διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων, και κυρίως χωρίς συνοπτική 
περιγραφή του περιεχοµένου τους  

π.χ. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. ή 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (διάρκεια εκπαίδευσης πάνω από 40 ώρες) 
9. Distance Learning-Multimedia Training (ΑΤΕ, Αθήνα 1993)  
 
Εποµένως, συχνά δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων επί της ουσίας 

τους.  Επίσης, αρκετές πληροφορίες είναι διάσπαρτες στο σύνολο του βιογραφικού 
σηµειώµατος και κάτω από διαφορετικούς υπότιτλους (π.χ. όσον αφορά το διδακτικό 
έργο αυτό είναι κατανεµηµένο στους εξής υπότιτλους: ∆ιδακτική-Εκπαιδευτική 
Εµπειρία, Συνεργασία µε ΑΕΙ, Εκπαιδευτική Συνεργασία µε άλλους φορείς, Ειδικές 
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες). 

 
Ποσοστικοποιώντας (για λόγους µεθοδολογικούς) τα προηγηθέντα σχόλια θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι ο εκπαιδευτής ‘Ψ’ διαθέτει τα διερευνώµενα τυπικά  
προσόντα ως εξής:  
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ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 7.2.2.β. ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ‘Ψ’  

4 3 2 1 
1. Εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων     Ψ Επιστηµονική 

κατάρτιση 
 2. Παρακολούθηση προγραµµάτων (σεµιναρίων κ.ά.) 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών  Ψ   

3. ∆ιδακτική εµπειρία στο πλαίσιο της Σ.Ε.Κ. Ψ    Επαγγελµατική 
εµπειρία  στην 

εκπαίδευση ενηλίκων 
4.Εµπειρία στο σχεδιασµό ή/και στη διοργάνωση ή/και 
στην αξιολόγηση προγραµµάτων Σ.Ε.Κ Ψ    

5. Σχετικές σπουδές ή επιµορφωτικά προγράµµατα     Ψ Ευαισθητοποίηση σε 
ζητήµατα 

επικοινωνίας & 
δυναµικής της οµάδας 

6. Ικανή επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο των 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ή/και της ισότητας των 
φύλων 

   Ψ 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ανά ΣΤΗΛΗ 8 3 0 3 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14 /24 

   
Συνοψίζοντας, όσον αφορά  στα τυπικά προσόντα των δύο εκπαιδευτών:  

1. Κανείς από τους δύο δεν διαθέτει εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση 
ενηλίκων (αν και έχουν έρθει σε επαφή µε τη φιλοσοφία της ως συνεργάτες 
φορέων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό). 
Αντίθετα και οι δυο έχουν παρακολουθήσει αρκετά σεµινάρια εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών.  
Το γεγονός µπορεί να αποδοθεί κατ’ αρχήν στο γεγονός ότι µόνο πολύ 

πρόσφατα θεσµοθετήθηκαν µεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
στα Πανεπιστήµια Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών και στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ενώ  µέχρι σήµερα δεν υπήρξε συστηµατική εκπαίδευση 
εκπαιδευτών στην Ελλάδα µε εξαίρεση λίγους µόνο φορείς (π.χ. το Πανεπιστήµιο 
Πατρών, ορισµένες Τράπεζες, τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, το 
ΙΝ.Ε. /Γ.Σ.Ε.Ε., την  Ε.Ε.∆.Ε.).     

 
2. Και οι δύο διαθέτουν πολύχρονη και πολυποίκιλη επαγγελµατική εµπειρία στη 

Σ.Ε.Κ, τόσο ως εκπαιδευτές όσο και ως σχεδιαστές, διοργανωτές, αξιολογητές 
προγραµµάτων.  

Αξίζει, βέβαια, να παρατηρήσουµε πως ο εκπαιδευτής ‘Ψ’ έχει µεγάλη 
διδακτική εµπειρία κυρίως στον τοµέα των οικονοµικών-marketing, ενώ η 
εκπαιδεύτρια ‘Χ’ έχει αντίστοιχη δραστηριότητα στον τοµέα των ανθρωπιστικών 
σπουδών, και ειδικότερα της παιδαγωγικής, η οποία έχει σαφή προσανατολισµό 
στην εµβάθυνση της σχέσης εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων.    

 
3. Όσον αφορά την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήµατα  επικοινωνίας και δυναµικής 

της οµάδας:  Ο εκπαιδευτής ‘Ψ’ διαθέτει έµµεσα σχετική επιστηµονική κατάρτιση 
σε θέµατα επικοινωνίας λόγω των σπουδών του στο Marketing, σπουδές όµως οι 
οποίες κατεξοχήν προσανατολίζονται στην οικονοµική κι όχι στην ανθρωπιστική 
διάσταση της επικοινωνίας. Η εκπαιδεύτρια ‘Χ’, αν και δεν έχει ούτε σχετικές 
τυπικές σπουδές, ούτε ανάλογη επιµόρφωση, φαίνεται πως έχει περισσότερο 
επεξεργασµένη αντίληψη σε θέµατα που αφορούν τις σχέσεις εκπαιδευτή-
εκπαιδευοµένων και εκπαιδευοµένων µεταξύ τους, η οποία πιθανότατα οφείλεται 
στην µακρόχρονη και συνεπή ενασχόλησή της µε θέµατα παιδαγωγικά σε επίπεδο 
διδακτικού και διοικητικού έργου.  
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8. Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

8.1. Σύνθεση αποτελεσµάτων  
Η έρευνα που διεξήχθη όσον αφορά τη συµµετοχή των µελών κάθε τµήµατος 

εκπαίδευσης στη διεργασία του (κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας των 
µικροδιδασκαλιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών) επικεντρώθηκε στις εξής παραµέτρους: α)στη διάρκεια οµιλίας του 
εκπαιδευτή και των εκπαιδευοµένων, β)στην κυρίαρχη κατεύθυνση της λεκτικής 
επικοινωνίας, γ)στην επικρατούσα διάθεση συναλλαγής των µελών του τµήµατος 
(εκπαιδευοµένων–εκπαιδευτή).   

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν (βλ.κεφ.7.1. και πίνακα 
8.1.1.) και τα δύο τµήµατα λειτούργησαν σε γενικές γραµµές παρόµοια µε ελαφρώς 
θετικότερους δείκτες στις δύο από τις τρεις παραµέτρους (2 και 3)  για το τµήµα ‘Χ’. 

 
 8.1.1.  ΚΛΙΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ  Μ.Ο.  ΤΜΗΜΑ ‘Χ’ ΤΜΗΜΑ ‘Ψ’ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ  75,6% 73,4% 

1. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  24,4% 26,6% 

2. ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (1-3) 1,5 1,3 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ   3,5 2,9 3. ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ 

∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ (1-5) 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ   3,2 2,9 

 
 ∆ιαπιστώθηκε, όµως, πως σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις η διαφορά µεταξύ 

των δύο τµηµάτων είναι πολύ σηµαντική και υποδηλώνει ακόµα σαφέστερα ότι το 
τµήµα ‘Χ’ πέτυχε να διαµορφώσει µαθησιακό κλίµα πιο ευνοϊκό για τη συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων: 
  Όσον αφορά την κυρίαρχη κατεύθυνση της λεκτικής επικοινωνίας (πίνακας 7.1.2.) 
στο τµήµα ‘Χ’ η αµφίδροµη και η πολλαπλών κατευθύνσεων λεκτική επικοινωνία, 
οι οποίες θεωρούνται ως περισσότερο συµµετοχικές, συγκεντρώνουν το 46,5% 
των µικροδιδασκαλιών, ενώ στο τµήµα ‘Ψ’ το αντίστοιχο ποσοστό είναι µόνο 
25%. 

 Ως προς την επικρατούσα διάθεση συναλλαγής των ‘εκπαιδευοµένων’ (πίνακας 
7.1.3.α) στο τµήµα ‘Χ’ στην 4η και 5η βαθµίδα της κλίµακας, όπου καταγράφονται 
οι περιπτώσεις εποικοδοµητικής συµβολής (µε ή χωρίς συναισθηµατική εµπλοκή) 
ανήκει το 45,5%  των µικροδιδασκαλιών ενώ στο τµήµα ‘Ψ’ το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι µόνο 8,3%. 

 Τέλος, όσον αφορά την επικρατούσα διάθεση συναλλαγής των ‘εκπαιδευτών’ 
(πίνακας 7.1.3.β) στο τµήµα ‘Ψ’ το 50% των εκπαιδευτών συναλλάσσονται µε 
τρόπους που αντιστοιχούν στη 2η βαθµίδα της κλίµακας (που περιλαµβάνει 
δυσλειτουργικές συµπεριφορές µετατόπισης/ διακοπής της ροής της διεργασίας), 
ενώ στο τµήµα  ‘Χ’ το αντίστοιχο ποσοστό είναι µόνο 27,3%.  
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 Η εκπόνηση των µικροδιδασκαλιών έγινε και στα δυο τµήµατα στο τέλος του 
προγράµµατος, οπότε και οι δύο οµάδες βρίσκονταν στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης 
(της απόδοσης). Εποµένως ήταν αναµενόµενο να παρουσιάζονται στη διεργασία 
τους φαινόµενα ανάλογα, και –πάντως- χωρίς ακρότητες στη συναλλαγή των 
µελών τους. 

 Η εκπόνηση των µικροδιδασκαλιών έγινε στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα,  και µάλιστα ως προϋπόθεση για 
την πιστοποίησή τους ως εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων. Εποµένως, λογικό 
είναι ότι καταβλήθηκε απ’ όλους τους προσπάθεια  διαχείρισης της εκπαιδευτικής 
διεργασίας µε βάση τις κοινές προδιαγραφές που τους δόθηκαν τόσο από το 
θεωρητικό υλικό του προγράµµατος, όσο και από τους εκπαιδευτές-συµβούλους.  

 Έγινε συνειδητή προσπάθεια από τους οργανωτές του προγράµµατος ώστε να 
διασφαλιστεί η οµοιογένεια των συνθηκών υλοποίησής του σε όλα τα τµήµατα. 
Έτσι, µεταξύ άλλων, όλοι οι εκπαιδευτές-σύµβουλοι (όπως υπονοήθηκε και στην 
προηγούµενη παράγραφο) προώθησαν και στην προετοιµασία των 
µικροδιδασκαλιών (που µελετήθηκαν στη συγκεκριµένη περίπτωση) µια σειρά 
κοινών προδιαγραφών, οι οποίες όπως φάνηκε επηρέασαν τους εκπαιδευόµενους.  

 Οι εκπαιδευόµενοι επιλέχθηκαν από το Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ µε κοινά κριτήρια 
και εποµένως λίγο-πολύ όλοι τους είχαν το ίδιο θεωρητικό και πρακτικό 
υπόβαθρο, παρόµοια πλεονεκτήµατα και αντίστοιχες αδυναµίες  όσον αφορά τις 
συµµετοχικές εκπαιδευτικές µεθόδους και τεχνικές. 

 
Εποµένως, απ’ τη µια είναι εύλογες οι οµοιότητες που παρατηρήθηκαν στη 

συµµετοχή των µελών των δύο τµηµάτων  κι απ’ την άλλη εξίσου εύλογα οι 
σηµαντικές διαφορές  µεταξύ τους πρέπει να αποδοθούν στους εκπαιδευτές τους και 
στα σχετικά προσόντα τους.  

 
Έτσι, από την ανάλυση που προηγήθηκε (κεφ.7.2)  και από τη σύγκριση των 

ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των δύο εκπαιδευτών (που παρουσιάζεται 
συνθετικά στους πίνακες 8.1.2., 8.1.3. που ακολουθούν) προέκυψε ότι σε γενικές 
γραµµές, και οι δύο βρίσκονται στην κορυφή της κλίµακας των Ελλήνων 
εκπαιδευτών, µε βάση τα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας (κεφ.4.3). Το 
γεγονός αυτό προφανώς σχετίζεται και µε τα κριτήρια επιλογής τους ως εκπαιδευτών-
συµβούλων στο πρόγραµµα ‘Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών’, στο οποίο αναφέρθηκε 
αυτή η εργασία.  

 

 
ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
8.1.2. ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ  
4 3 2 1 

1 
 Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους Χ Ψ   

2 Επικοινωνεί ουσιαστικά  Χ Ψ  

3 Εφαρµόζει ευέλικτα ποικιλία εκπαιδευτικών 
τεχνικών  Χ Ψ   
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ΒΑΘΜΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ/ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 
8.1.3.  ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 
4 3 2 1 

1. Εξειδικευµένες σπουδές στην εκπαίδευση 
ενηλίκων     Χ Ψ Επιστηµονική 

κατάρτιση 
 2. Παρακολούθηση προγραµµάτων 

(σεµιναρίων κ.ά.) εκπαίδευσης εκπαιδευτών  Χ Ψ   

3. ∆ιδακτική εµπειρία στο πλαίσιο της Σ.Ε.Κ. Χ Ψ    Επαγγελµατική 
εµπειρία  στην 
εκπαίδευση 
ενηλίκων 

4.Εµπειρία στο σχεδιασµό ή/και στη 
διοργάνωση ή/και στην αξιολόγηση 
προγραµµάτων Σ.Ε.Κ 

Χ Ψ    

5. Σχετικές σπουδές ή επιµορφωτικά 
προγράµµατα     Χ Ψ Ευαισθητοποίηση 

σε ζητήµατα 
επικοινωνίας & 
δυναµικής της 
οµάδας 

6. Ικανή επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο 
των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ή/και της 
ισότητας των φύλων 

 Χ  Ψ 

 

Αξίζει, ωστόσο, να γίνουν δύο επισηµάνσεις:  

 Κανείς από τους δυο εκπαιδευτές δεν διαθέτει εξειδικευµένες σπουδές στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην πρόσφατη 
πραγµατικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος  (βλ. και κεφ.7.2.2.).   

 Και για τους δυο διαπιστώνεται ανάγκη περαιτέρω εµβάθυνσης (κατά προτίµηση, 
βιωµατικής) σε ζητήµατα επικοινωνίας, συντονισµού και εµψύχωσης της οµάδας 
προκειµένου να αναχθούν στο επιδιωκόµενο ‘πρότυπο’ Έλληνα  εκπαιδευτή 
ενηλίκων. 

Βέβαια, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ειδικά στον τοµέα αυτό η 
εκπαιδεύτρια ‘Χ’ διαθέτει περισσότερα προσόντα, τυπικά και κυρίως ουσιαστικά, 
τα οποία όπως προλέχθηκε (κεφ.7.2.) πιθανότατα σχετίζονται µε τον ανθρωπιστικό 
και ειδικότερα τον παιδαγωγικό προσανατολισµό των σπουδών και της 
επαγγελµατικής δραστηριότητάς της.  
 

 Φτάνοντας, λοιπόν, στην τελική σύνθεση των προηγηθέντων συµπερασµάτων,  
µπορεί  να υποστηριχθεί  πως:  

 

α)επετεύχθη µαθησιακό κλίµα ελαφρώς πιο ευνοϊκό για τη συµµετοχή των 

εκπαιδευοµένων στο τµήµα ‘Χ’  και 

 β)αυτό µπορεί να συσχετιστεί  µε τα αντίστοιχα  αυξηµένα  προσόντα της 

εκπαιδεύτριας ‘Χ’.  

 

 

 

 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - Σπουδές στην Εκπαίδευση                                                                           Πάτρα, Μάιος  2004 

Ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στην επίτευξη συµµετοχικού  µαθησιακού κλίµατος  
Αθανασία Λ. Αγγέλη 



64 

8.2. ∆ιασύνδεση των αποτελεσµάτων µε την υπόθεση εργασίας 

  Η αναλυτική παράθεση των αποτελεσµάτων της έρευνας (κεφ.7) καθώς και η 
σύνθεσή τους (κεφ.8.1.) που προηγήθηκαν, επιτρέπουν τη διαπίστωση πως η υπόθεση 
εργασίας (κεφ.6.2.) επιβεβαιώθηκε:  

 
 Η συµπεριφορά των δύο εκπαιδευτών–συµβούλων, αλλά και των 23 
εκπαιδευοµένων εκπαιδευτών -σε αλληλεπίδραση µε τη συµπεριφορά των 
υπολοίπων µελών κάθε τµήµατος εκπαίδευσης- συνέβαλε όντως στη διαµόρφωση 
µαθησιακού κλίµατος άλλοτε περισσότερο ευνοϊκού για τη συµµετοχή των 
ενηλίκων εκπαιδευοµένων στη διεργασία του τµήµατος κι άλλοτε όχι, έστω κι αν 
οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν µικρές σε επίπεδο µέσων όρων.  

 Η συµπεριφορά των δύο εκπαιδευτών-συµβούλων σχετίζεται µε τα τυπικά 
προσόντα τους, αλλά κυρίως µε τις βαθύτερες στάσεις και τα ουσιαστικά 
προσόντα τους .  

 Οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτές-σύµβουλοι συνδυάζουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο 
µε παρατεταµένη και συστηµατική επαγγελµατική ενασχόληση µε την εκπαίδευση 
ενηλίκων, καθώς και µε παρακολούθηση εξειδικευµένων προγραµµάτων 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και πράγµατι χαρακτηρίζονται από  επάρκεια στο έργο 
τους18. Η συγκεκριµένη εκπαιδεύτρια µάλιστα (επιβεβαιώνοντας την αρχική 
υπόθεση που αφορά τα αυξηµένα προσόντα των γυναικών-εκπαιδευτριών) 
φαίνεται να διαθέτει ελαφρώς αυξηµένα τα αναγκαία προσόντα.  

 Η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών που αποτέλεσαν το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης έρευνας αντιµετωπίζει  δυσκολίες στην επικοινωνία µε τους 
εκπαιδευόµενους.  Αυτό φάνηκε από τα  στοιχεία που συγκεντρώθηκαν  α)τόσο 
κατά τη διερεύνηση των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων των δύο 
εκπαιδευτών-συµβούλων, όπου έγινε φανερή η ανάγκη περαιτέρω σχετικής 
επιστηµονικής ή/και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους,  όσο και β)κατά τη 
διερεύνηση του κλίµατος συµµετοχής στα δύο τµήµατα, όπου οι Μ.Ο. σε όλες τις 
παράµετρους (οι οποίες εµφανώς αφορούν δεξιότητες επικοινωνίας και  
διαχείρισης της οµαδικής διεργασίας) βρίσκονται σε µέτρια  ή/και χαµηλά  
επίπεδα.   
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18 Η ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευόµενοι στο τέλος του προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών µε 
τη συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου, είναι µια πρώτη ένδειξη της επάρκειάς τους (Καραλής Θ., 2003β). 
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8.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Σαφώς η έρευνα που έγινε δεν κάλυψε όλες τις πτυχές του θέµατος της 

συνεισφοράς του εκπαιδευτή στην επίτευξη κλίµατος ευνοϊκού για τη συµµετοχή των 
ενηλίκων στη µαθησιακή διεργασία.  

Ζητήµατα τα οποία θα µπορούσαν περαιτέρω να µελετηθούν και να 
πλαισιώσουν το αντικείµενο της συγκεκριµένης µελέτης είναι και αυτά που 
ακολουθούν: 
1. Η στρατηγική επιλογή των εκπαιδευτών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών:  
α)ως προς τη θεµατολογία της µικροδιδασκαλίας τους: ήταν αντίστοιχη µε τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες και το προφίλ των (κατά προσοµοίωση) 
‘εκπαιδευοµένων’ τους; και  
β)ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές που εφάρµοσαν: ήταν συµµετοχικές και 
κατάλληλες για το συγκεκριµένο θέµα της διδακτικής ενότητας που 
παρουσίασαν;  Υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους;  
Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά θα επιτρέψει να συναχθούν πιο 

ολοκληρωµένα συµπεράσµατα για το βαθµό τήρησης των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την ενεργητική συµµετοχή των ενηλίκων εκπαιδευοµένων στη 
µαθησιακή διεργασία, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο Πρώτο Μέρος της 
εργασίας (κεφ.3.1,3.2).  

2. Ο βαθµός της ‘καθοδηγητικής’ ή ‘εµψυχωτικής’ συµπεριφοράς που υιοθέτησαν οι 
εκπαιδευτές  (κεφ.3.3. και σελ.30).  

Η διερεύνηση του παράγοντα αυτού µπορεί να αποτελέσει πρόσθετο 
επιχείρηµα υπέρ του ρόλου που καλείται να αναλάβει ο σύγχρονος εκπαιδευτής 
(πρβ. κεφ.3.3) σε σχέση πάντα µε την ενθάρρυνση της ενεργητικής συµµετοχής 
των ενηλίκων εκπαιδευοµένων.   

Βέβαια, το εγχείρηµα αυτό προϋποθέτει την απάντηση στα αµέσως 
προηγούµενα ερωτήµατα (Νο1.), προς τα οποία σχετίζεται, αλλά και τη 
διαµόρφωση ξεχωριστού εργαλείου µέτρησης, που να προσδιορίζει µε την 
αναγκαία επιστηµονική ακρίβεια τις προδιαγραφές  βάσει των οποίων 
οριοθετείται η µια και η άλλη συµπεριφορά αλλά και οι ενδιάµεσές τους.  

 
Επιπλέον, εκ των υστέρων φάνηκε ότι θα µπορούσε να έχει εφαρµοστεί 

περισσότερο εκλεπτυσµένη κλίµακα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τόσο των 
προσόντων των εκπαιδευτών-συµβούλων, όσο και της παρατήρησης της συµµετοχής 
των µελών κάθε τµήµατος στη διάρκεια των µικροδιδασκαλιών. Η διαπίστωση αυτή 
αποτελεί άλλωστε επιβεβαίωση της εξελικτικής πορείας που ακολουθήθηκε από την 
έναρξη ως την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας.  
 

Τέλος, και ίσως κυρίως, είναι φανερή η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
αποτελεσµατικότητας των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα 
στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σε άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
ενηλίκων, λιγότερο οµοιογενή στον τρόπο υλοποίησής τους, ώστε να µπορεί να γίνει  
σαφέστερα διακριτός ο ρόλος που παίζουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα κάθε 
εκπαιδευτή στο µαθησιακό κλίµα που επιτυγχάνεται σε κάθε τµήµα εκπαίδευσης.  
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8.4. Προτάσεις για σχετικές δράσεις της Πολιτείας 
 
Ακριβώς επειδή η φιλοσοφία που διέπει τις επιλογές στην εκπαίδευση ενηλίκων 

είναι η απελευθερωτική προσέγγιση της εκπαίδευσης  (Rogers Α.,1999:79), η  ανάγκη 
υιοθέτησης µιας νέας επαγγελµατικής ηθικής  βάσει της οποίας  οι διδάσκοντες  θα 
πρέπει να οδηγούν όντως τους εκπαιδευόµενους στο να εδραιώσουν καλύτερα τη 
διεργασία της οµάδας, την κουλτούρα της συµµετοχής, είναι πια γενικά παραδεκτή 
(ΟΟΣΑ,1995; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000).  Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τις 
ανάλογες τυπικές και ουσιαστικές δεξιότητες από τους εκπαιδευτές.  
Λαµβάνοντας, µάλιστα, υπόψη την έµφαση που αναµένεται να δοθεί στο άµεσο 

µέλλον στον τοµέα της δια βίου παιδείας και στην Ελλάδα καθώς και τα 
αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, προτείνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

 
1. Κατ’ αρχήν είναι ιδιαίτερα σηµαντική και αναγκαία τουλάχιστον για το σύνολο 

των ήδη ενταγµένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΣΕΚ του ΕΚΕΠΙΣ  
(Μαυρογιώργος Γ. & συν.,2003:88-101), η συστηµατική και επιτυχής 
παρακολούθηση του ειδικού προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, ώστε να 
είναι δυνατή: 
• η βασική παιδαγωγική κατάρτισή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη ΣΕΚ  
• η επανακατάρτιση, συµπληρωµατική εκπαίδευση και παιδαγωγική επιµόρφωση-
ευαισθητοποίησή τους  
• η µεταφορά τεχνογνωσίας και µεθοδολογίας από την εκπαίδευση ενηλίκων στη 
συµβατική εκπαίδευση (µε ταυτόχρονη αποφόρτιση από τις παιδαγωγικές 
τεχνικές εκείνης) 
• η επαγγελµατική ανάπτυξη και υποστήριξη της προσωπικής εξέλιξης των 
εκπαιδευτών και εποµένως η γενικότερη ανάπτυξη της ΣΕΚ στην Ελλάδα. 
 

2. Θέµα κεφαλαιώδους σηµασίας -άµεσα συναρτηµένο προς το προηγούµενο- 
αποτελεί ο επαναπροσδιορισµός και η εκλέπτυνση των κριτηρίων αξιολόγησης  
µε βάση τα οποία εξακριβώνεται αν οι εκπαιδευτές κάθε κατηγορίας διαθέτουν τα 
επιθυµητά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προκειµένου να πιστοποιηθούν ως 
εκπαιδευτές ενηλίκων και να ενταχθούν στο Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ.  
 Είναι φανερό πως σ’ αυτά -πέρα από τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ήδη 
ισχύουν- πρέπει να περιλαµβάνονται µε αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας: α)η 
ικανότητα των εκπαιδευτών να χρησιµοποιούν σύγχρονες εκπαιδευτικές 
µεθόδους µε τρόπο τέτοιο που να διαµορφώνουν µαθησιακό κλίµα αληθινά 
ευνοϊκό για την ενεργό συµµετοχή των καταρτιζοµένων, β)η ευαισθητοποίησή 
τους σε θέµατα ισότητας και κοινωνικού αποκλεισµού και, τελικά,  γ)η 
επικοινωνιακή τους ικανότητα.  

 Επίσης, πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα: α)το ακριβές αντικείµενο σπουδών 
(µε έµφαση π.χ. στις ανθρωπιστικές), β)όχι µόνο η διάρκεια αλλά και το το είδος 
του επιστηµονικού έργου, της διδακτικής δραστηριότητας, και της 
επαγγελµατικής εµπειρίας. Πρόκειται για παραµέτρους που αφορούν την ουσία 
των παιδαγωγικών δεξιοτήτων και των εκπαιδευτικών προσανατολισµών των 
εκπαιδευτών/τριών. 

 Όσον αφορά τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών, είναι προφανές πως 
αυτή προϋποθέτει όχι µόνο τη διερεύνηση  των στοιχείων του  βιογραφικού 
σηµειώµατος κάθε εκπαιδευτή/τριας, αλλά και τη λήψη τουλάχιστον µιας 
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δοµηµένης συνέντευξης καθώς και την αξιολόγηση µιας βιντεοσκοπηµένης 
µικροδιδασκαλίας (π.χ. διάρκειας 45΄). 

 
3. Τέλος, ως σπουδαιότερη όλων προτείνεται  η επιµόρφωση ή/και η επαγγελµατική 

εξειδίκευση των εκπαιδευτών (όλων των ηλικιών) σε θέµατα επικοινωνίας (π.χ. 
διαχείρισης της δυναµικής της οµάδας, µη λεκτικής επικοινωνίας κλπ). Στόχος 
είναι να αποκτήσουν όλοι τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτευχθεί εκείνο 
το µαθησιακό κλίµα που όχι µόνο θα υποκινήσει τους εκπαιδευόµενους να 
συµµετάσχουν στην εκπαιδευτική διεργασία, αλλά κυρίως θα τους ενθαρρύνει να 
συνεχίσουν την ουσιώδη και δοµηµένη µάθηση και µετά το τέλος του 
συγκεκριµένου προγράµµατος. Γιατί θα τους έχουν µάθει όχι µόνο να µαθαίνουν 
αλλά, κυρίως, να αγαπούν να µαθαίνουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ-
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
 

 
 

1. α) Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα κυριότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων;  
β)Σε ποιες εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες οδηγούν;  
γ)Με δεδοµένα όλα αυτά (α, β), ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες του 
εκπαιδευτή προκειµένου να οργανώνει τη µαθησιακή διαδικασία ανάλογα (προς 
τα α,β); 
  

2. Πώς θα περιγράφατε µε λίγα λόγια τη σχέση σας µε τους εκπαιδευόµενους; Τι 
κάνετε για να εξασφαλίσετε το κατάλληλο κλίµα στην επικοινωνία µαζί τους; 

 
3. Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρµόζετε στην 

εκπαίδευση ενηλίκων; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  Μπορείτε να µου δώσετε 
ένα σύντοµο παράδειγµα εφαρµογής της πιο προσφιλούς σας;   

 
 
 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ 
α/α ερωτήσεων α/α  προσόντων  εκπαιδευτή/τριας 

(βλ. κεφ.4.1) 
Ερώτηση 1 1. Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους.  

 
Ερώτηση 2 2. Επικοινωνεί ουσιαστικά µαζί τους.  

 
Ερώτηση 3 5.Εφαρµόζει ευέλικτα ποικιλία συµµετοχικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών και τηρεί τις ουσιαστικές προδιαγραφές τους.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

 
 

 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ ‘Χ’                 24.02.2004 
 
 
1. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα κυριότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων;  
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων; αυτά 
είναι γνωστά σε όλους τους εκπαιδευτές πιστεύω ενηλίκων. Το κυριότερο 
χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται να εκπαιδευτούν ως ενήλικες 
είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ συγκεκριµένους και σαφώς 
προσδιορισµένους στόχους. Κάνουν δηλαδή, παρακολουθούν προγράµµατα 
εκπαίδευσης έχοντας καταγράψει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θέλουν να µάθουν 
και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν µετά απ’ αυτά που θα µάθουν. Έχουν λοιπόν 
πολύ συγκεκριµένο στόχο πολύ συγκερκιµένες ανάγκες, έχουνε οι περισσότεροι 
απ’ αυτούς προηγούµενη εµπειρία την οποία πρέπει να την εκµεταλλευθούν και 
επίσης έχουν ιδιαίτερες προτιµήσεις στον τρόπο µε τον οποίο θέλουν να µάθουν 
και στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει µεθοδολογικά να προχωρήσει ένα πρόγραµµα 
ενηλίκων. αυτό.  

 Με δεδοµένα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε  ποιες εκπαιδευτικές 
ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευοµένων οδηγούµαστε;  
∆ηλαδή, πιο συγκεκριµένα;  

 ∆ηλαδή, ακριβώς επειδή έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τι περιµένουν, τι 
προσδοκούν αυτοί οι άνθρωποι; 
Σαφώς προσδιορισµένο στόχο του προγράµµατος, σαφώς προσδιορισµένη 
ανταπόκριση των στόχων στις ανάγκες οι οποίες πρέπει να έχουν διερευνηθεί και 
να έχουν καταγραφεί και σε τι προσδοκίες οδηγούν; ∆εν το καταλαβαίνω αυτό.  

 Τι περιµένουν εκείνοι από ένα τέτοιο πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων; 
Να καλυφθούν οι συγκεκριµένες τους ανάγκες.  

 Ωραία 
Με βάση τα χαρακτηριστικά, που περιγράψαµε παραπάνω, που έχουν οι ενήλικοι 
ως εκπαιδευόµενοι, σηµαίνει ότι περιµένουν όλες αυτές οι ανάγκες τους να 
ικανοποιηθούν και προσδοκούν ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα έρθει και θα 
‘καθήσει’ πάνω στην πρότερη εµπειρία τους και θα τους αναπτύξει περισσότερο 
γνώσεις και κυρίως δεξιότητες στο αντικείµενο το οποίο παρακολουθούν.  

 Ωραία. Προφανως λοιπόν ….ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να 
υιοθετήσει µια διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας;  
Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται µόνο από τον εκπαιδευτή. Το πώς θα διαµορφώσει 
την εκπαιδευτική διαδικασία πολλές φορές είναι συνάρτηση των στόχων που 
έχουν τεθεί από το πρόγραµµα, κατ’ αρχήν, του εκπαιδευτικού υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί για το συγκεκριµένο πρόγραµµα και οι παρεµβάσεις του 
εκπαιδευτή ενηλίκων περισσότερο έγκεινται στις εκπαιδευτικές τεχνικές πρώτον 
και δεύτερον στη σχέση που θα διαµορφώσουν µε τους εκπαιδευόµενους. Αυτά 
τα δύο πράγµατα είναι εκείνα στα οποία µπορεί να συµβάλλει ο εκπαιδευτής 
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ενηλίκων. σχέσεις δηλαδή µε τους εκπαιδευόµενους και ακουµπώντας πάνω στο 
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό και στη στοχοθεσία που υπάρχει στο 
πρόγραµµα να µπορέσει να ανταποκριθεί σ’ αυτό µε τις κατάλληλες 
εκπαιδευτικές τεχνικές.  

2. Οδηγούµαστε λοιπόν οµαλά στο αµέσως επόµενο ερώτηµα, που είναι πιο 
προσωπικό όµως, πώς θα περιγράφατε τη δική σας σχέση –µε λίγα λόγια-  µε 
τους εκπαιδευοµένους σας. Τι κάνετε για να εξασφαλίσετε το κατάλληλο 
κλίµα στην επικοινωνία µαζί τους;  
Πράγµατα τα οποία έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι µία πολύ 
καλή γνωριµία µε τους εκπαιδευόµενους, µια καταγραφή όσο το δυνατόν 
σαφέστερη των αναγκών του καθενός χωριστά, των προσδοκιών του καθενός 
χωριστά και να δοµηθεί µέσα απ’ αυτό µια προσωπική σχέση. Πρέπει δηλαδή ο 
εκπαιδευόµενος να πειστεί ότι ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να τον ακούσει,  είναι 
σε θέση να του δώσει πάρα πολλά πράγµατα  και γενικότερα για την επικοινωνία 
µαζί τους, θα έλεγα ότι πρέπει να εξασφαλιστεί –κάτι που νοµίζω το είχαµε πει 
και σε προηγούµενες συζητήσεις µας- να εξασφαλιστεί µια ισότιµη σχέση. Το 
κλίµα δηλαδή της επικοινωνίας πρέπει να έχει ως βάση αυτήν την ισότιµη σχέση 
και την αποδοχή από τον εκπαιδευόµενο της αξίας του εκπαιδευτή, ότι έχει ο 
εκπαιδευτής πράγµατα να του δώσει πραγµατικά. Πολλές φορές οδηγούµαστε σε 
µια ισοτιµία η οποία οδηγεί περισσότερο σε ένα κλίµα έτσι φιλικής συναλλαγής, 
αλλά αυτό που χρειάζεται ουσιαστικά δεν είναι – αυτό που λέω εγώ ‘ισότιµη 
σχέση’ δεν είναι αυτό, το ότι γινόµαστε φίλοι µε τους εκπαιδευοµένους, αλλά 
γινόµαστε φίλοι οι οποίοι µπορούµε να τους ακούσουµε και να τους 
ανατροφοδοτήσουµε, να τους ενθαρρύνουµε, να τους εµψυχώσουµε πιο 
αποτελεσµατικά. Υπάρχει δηλαδή η σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου χωρίς 
όµως ιεραρχία. Αυτό θα έλεγα. ∆εν υπάρχει δηλαδή µια ιεραρχική σχέση µεταξύ 
εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου.  

 Εσείς κάνετε κάτι πιο προσωπικά που εξασφαλίζει αυτό το κατάλληλο κλίµα 
στην εκπαίδευση ενηλίκων;  
Αυτό που προσπαθώ να καταφέρω από την πρώτη επαφή µαζί τους και το 
καλλιεργώ συνεχώς, είναι να καλλιεργήσω ένα κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα σ’ 
εµένα και στους εκπαιδευόµενοςυ κι  ένα κλίµα ότι εδώ είµαι –τέλος πάντων- για 
να σας βοηθήσω και προσπαθήστε να πάρετε από µένα όσα περισσότερα µπορείτε. 
∆εν γίνοµαι καταπιεστική µαζί τους, αλλά µε κάθε τρόπο προσπαθώ να τους πω, 
να τους υπενθυµίσω ποιος είναι ο ρόλος µου, ποια είναι η σχέση µας, και τι 
καλύτερο µπορούν να προσδοκούν από µένα. Αυτό.  

3. Λέγατε προηγουµένως ότι ένα άλλο κοµµάτι που προκύπτει προκειµένου να 
ανταποκριθεί ο εκπαιδευτής στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων ενηλίκων, 
αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές.  Ποιες είναι λοιπόν οι πιο συνηθισµένες 
εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρµόζετε εσείς στην εκπαίδευση ενηλίκων. θα 
ήθελα και µια αιτιολόγηση της επιλογής σας.  
Θα σου πω τώρα ποιες είναι οι προσφιλείς µου τεχνικές. Είναι κυρίως η δουλειά 
σε οµάδες και το παιγνίδι ρόλων.  

 Χρησιµοποιείτε και άλλες;  
Χρησιµοποιώ και άλλες, προσπαθώ να χρησιµοποιώ όλες τις τεχνικές που 
ενδείκνυνται, αλλά δίνω έµφαση περισσότερο σ’ αυτές γιατί έχω διαπιστώσει ότι 
είναι κι αυτές που αρέσουν περισσότερο. Στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι δηλαδή 
συµµετέχουν περισσότερο, στις οµαδικές δραστηριότητες περισσότερο και 
λιγότερο βέβαια στο παιγνίδι ρόλων.  
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Περισσότερο µπορώ να πω εφαρµόζω την εργασία σε οµάδες, τις οµαδικές 
ασκήσεις και πάντα όµως πολύ καλά οργανωµένες, αλλά και στο παιγνίδι ρόλων 
παρότι υπάρχουν αντιστάσεις πάρα πολλές φορές από τους εκπαιδευόµενους να 
µπουν σε παιγνίδι ρόλων, φροντίζω να τους δείξω πράγµατα, να τους δείξω 
δηλαδή περιστατικά µε παιγνίδια ρόλων που κυκλοφορούν πάρα πολύ στα 
προγράµµατα, κι έτσι εξοικειώνονται µε την τεχνική. Βέβαια, ενώ είναι πάρα 
πολύ εύκολο να χρησιµοποιήσεις οµαδικές τεχνικές, οµαδικές εργασίες από τις 
πρώτες συναντήσεις, για πάρα πολλούς άλλους λόγους (για να διαµορφώσεις 
κατάλληλο κλίµα, για να βάλεις τους εκπαιδευόµενους µεταξύ τους να υπάρχει 
µια σύνδεση τέλος πάντων , µια επικοινωνία µεταξύ τους, να σπάσεις τον πάγο 
που υπάρχει ανάµεσά τους, δεν µπορείς εξαρχής να χρησιµοποιήσεις παιγνίδι 
ρόλων. Εποµένως, µπορώ να πω ότι χρησιµοποιώ εργασία σε οµάδες και παιγνίδι 
ρόλων σε δύο διαφορετκά στάδια: µπορώ στις πρώτες συναντήσεις µας να 
δουλέψω πρώτα µε οµάδες και σε επόµενες συναντήσεις να µπορέσουν να µπουν 
στο παιγνίδι ρόλων. Συνήθως το παιγνίδι ρόλων αν χρησιµοποιήσω το 
παράδειγµα του ΕΑΠ το βάζω µετά την 3η, στην 4η και 5η ΟΣΣ, όπου έχει 
διαµορφωθεί έτσι κι αλλιώς ένα κλίµα όπου ο καθένας είναι εύκολο να δείξει 
στους άλλους αυτό που θέλει να πει, αυτό που θέλει να κάνει, πράγµα που δε 
θέλει να το κάνει στην αρχή µιας διαδικασίας εκπαιδευτικής, δηλαδή αν απ’ την 
πρώτη συνάντηση πεις στους εκπαιδευόµενους ας κάνουµε τώρα ένα παιγνίδι 
ρόλων , σίγουρα θα αποτύχεις, δεν υπάρχει δηλαδή έδαφος για να το κάνεις αυτό. 
Αυτές νοµίζω, αυτές τις τεχνικές χρησιµοποιώ περισσότερο.  

 Ωραία. Θα ήθελα, αν είναι εύκολο κι ένα παράδειγµα εφαρµογής σε όλα τους 
τα στάδια.  
Θα χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα από το ΕΑΠ. Ας πούµε χρησιµοποιώ πάρα 
πολύ την εργασία σε οµάδες όταν θέλω να κάνω σχολιασµό γραπτών εργασιών. 
∆ίνω τέλος πα΄ντων, γραπτές εργασίες, χωρίζονται σε οµάδες , σχολιάζονται 
οµαδικά και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. Χρησιµοποιώ 
επίσης παιγνίδι ρόλων  όταν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα Αεξαε θέλω να 
εµπεδώσουν οι εκπαιδευόµενοι ζητήµατα επικοινωνίας εκπαιδευτών 
εκπαιδευοµένων. αυτό που θα κάνουµε στην 3η ή 4η ΟΣΣ του ΕΑΠ 
αναπαράσταση δηλαδή του τρόπου επικοινωνίας ενός εκπαιδευή στην ΑΕΞΑΕ µε 
έναν εκπαιδευόµενο, που είναι ένα συγκεκριµένο κεφάλαιο στη θεµατική µας 
ενότητα, που είναι ένα πολύ µεγάλο και ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι του 
εκπαιδευτικού υλικού. Εκεί λοιπόν εφαρµόζω παιγνίδι ρόλων και µάλιστα 
ενθαρρύνω τους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. 
Πολλές φορές το κάνω µε προετοιµασία, µε αρκετή προετοιµασία, αλλά όταν οι 
εκπαιδευόµενοι – πολλές φορές µπορεί να βρίσκονται στην οµάδα των 
εκπαιδευοµένων 3-4 άνθρωποι που είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνική- και 
µπορούν αυτοί να δώσουν το έναυσµα µετά να συµµετάσχουν κι άλλοι. Βέβαια 
πάρα πολύ καλή τεχνική την οποία κατά περίπτωση µπορώ να πω ότι 
χρησιµοποιώ είναι ο καταιγισµός. 

Εργασία σε οµάδες κυρίως, που είναι πάρα πολύ δεκτικοί οι εκπαιδευόµενοι 
σ’ αυτό κι έχει πολύ καλά αποτελέσµατα τόσο µαθησιακά αλλά και στο 
µαθησιακό κλίµα που διαµορφώνεται και κατά δεύτερο λόγο για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας κτλ µε το συγκεκριµένο παράδειγµα στο παιγνίδι των 
ρόλων. Αυτά.  

 Αν θεωρείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την απάντησή σας, … Αν έχετε κάτι να 
συµπληρώσετε, πολύ ευχαρίστως… 
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Στο παράδειγµα της τενχικής νοµίζω ότι χρησιµοποιώ τις διαδικασίες οργάνωσης, 
οι οποίες υπάρχουν. ∆ηλαδή, χωρίζονται σε οµάδες, κατ’ αρχήν εθελοντικά, 
µπορεί να υπάρχει όµως µια συγκεκριµένη περίπτωση που να πρέπει οι οµάδες να 
συγκροτηθούν στη βάση των οµοειδών ειδικοτήτων, δηλαδή, κάτι ένα θέµα 
συναφές µε το αντικείµενο σπουδών τους ή την επαγγελµατική τους ειδίκευση, 
ορίζεται ο υπεύθυνος της οµάδας, καταγράφονται τα αποτελέσµατα της δουλειάς 
τους, συνήθως κουβαλώ µαζί µου και κάποια διαφάνεια και τους δίνω τη 
δυνατότητα να δείξουν οι ίδιοι στη συνέχεια τη διαφάνεια και να τη σχολιάσουν 
και να γίνει συζήτηση. Αυτό σ’ ό,τι αφορά την οµαδική εργασία, σε σχέση µε το 
παιγνίδι ρόλων… 

 Ας µείνουµε σε µία τεχνική, ας ολοκληρώσουµε µία… 
Αυτό. Και στο τέλος αφού ολοκληρώσουν τις δουλειές τους όλες οι οµάδες, πάλι 
γίνεται, µπαίνουµε σε µία περαιτέρω συζήτηση, κι εκεί µπαίνουµε πλέον σε άλλες 
τεχνικές, εκεί πρέπει να ακουστούν απόψεις, να ακουστούν σχόλια για τους 
άλλους… 
Γίνονται παρουσιάσεις από τον υπεύθυνο της κάθε οµάδας, ακόµα και ο ορισµός 
του υπευθύνου µιας οµάδας είναι ενδιαφέρον στοιχείο για τη δυναµική της 
οµάδας, της µικρής οµάδας µάλλον, κι αφού ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις, 
µιλάµε για οµάδες των 3-4 ατόµων, αφού ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις τους οι 
µιρκές οµάδες, στη συνέχεια γίνεται συζήτηση συνολική πάνω σ’ αυτά, και 
πολλές φορές και πάνω στην εµπειρία της οµαδικής δουλειάς . αυτό. Επίσης, πολύ 
συχνά ζητάνε οι εκπαιδευόµενοι να ανταλλάξουν οι εκπαιδευόµενοι τις 
διαφάνειες ή όποιο έντυπο έχει προκύψει από την οµαδική εργασία, να το 
ανταλλάξουν µεταξύ τους γιατί θεωρούν ότι είναι πολλές οµαδικές µικρές 
δουλειές οι οποίες  πρέπει και οι υπόλοιπες οµάδες να τις έχουνε υπόψη τους. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση λοιπόν, επειδή και πρόσφατα, στην τελευταία µου 
συνάντηση στο ΕΑΠ την εφαρµόσαµε, αναλαµβάνει κάποιος και καταγράφει τα 
πορίσµατα των οµάδων και τα στέλνει, τα διανέµει σε όλους τους υπόλοιπους, 
στο σύνολο της οµάδας των εκπαιδευοµένων. νοµίζω όµως ότι αυτή είναι µία, δεν 
είναι πρωτότυπη τεχνική, καθόλου, αλλά είναι αποτελεσµατική.  

 Κάτι άλλο που θα θέλατε να συµπληρώσετε συνολικά;  
∆ε νοµίζω.  

 Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και για τη γενικότερη συνεργασία.  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ‘Ψ’                 24.02.2004 
 
 
 Καληµέρα κύριε Ψ. Σας ευχαριστώ που µε δέχεστε για τη συνέντευξη αυτή.  
Καλώς ήρθατε.  

 
1. Η συνέντευξη αυτή αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, χωρίς να εστιάζεται στο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, αλλά αφορά το γενικότερο δικό σας 
ρόλο ως εκπαιδευτή ενηλίκων.  
Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι α) Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων –τα κυριότερα 
βεβαίως- και αυτά τα χαρακτηριστικά σε ποιες εκπαιδευτικές ανάγκες και 
προσδοκίες οδηγούν; 
Θα αναφέρω 3 βασικά που κατά τη γνώµη µου είναι ενδεικτικά των ενηλίκων. Το 
πρώτο είναι ότι έρχονται ‘φορτωµένοι’, ‘φορτωµένοι’ σε δύο επίπεδα: το ένα 
επίπεδο σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, συµπεριφορών, ήδη δηλαδή έχουν 
αποθέµατα από το παρελθόν. Στο δεύτερο επίπεδο έρχονται φορτωµένοι από την 
καθηµερινότητά τους, την καθηµερινότητα της δουλειάς την καθηµερινότητα από 
το σπίτι. Ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο χρόνος. ∆εν 
υπάρχει ελαστικότητα χρόνου. Είναι πάρα πολύ συγκεκριµένος και παρα πολύ 
περιορισµένος. Κι ένα τρίτο ειδικό χαρακτηριστικό είναι ότι µέσα από την 
εκπαίδευση έχουν συγκεκριµένους στόχους, οι οποίοι δεν είναι προφανείς από την 
αρχή, δεν είναι προφανείς στον οργανισµό που ετοιµάζει το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας προσδοκά, έχει κάποιο 
συγκεκριµένο στο µυαλό του όραµα για το τι θα πετύχει έχοντας ολοκληρώσει 
αυτό το συγκεκριµένο κύκλο. Αυτά πιστεύω είναι τα τρία βασικά 
χαρακτηριστικά: ότι έρχονται µε παρελθόν ….. και το τρίτο είναι ότι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία έρχονται µε πολύ συγκεκριµένους στόχους. Ένα άλλο 
άτοµο στην κλασική µαθησιακή του πορεία στο σχολείο δεν το έχει αυτό.  

Τώρα, ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες;   Θα έλεγα δύο πράγµατα πολύ 
σηµαντικά. ∆εν µπαίνω σε ανάλυση, µιλάω µόνο για τα επιγραµµατικά. Το 
πρώτο: θα πρέπει να είναι οργανωµένος έτσι ο χρόνος του εκπαιδευτή, το σενάριό 
του, κι εποµένως ολόκληρο το  εκπαιδευτικό πρόγραµµα ώστε µε την παράµετρο 
του χρόνου να µπορεί να πετύχει πολύ συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. 
Είναι ανάγκη του µέσα στο συγκεκριµένο περιορισµό το χρονικό να µπορεί να 
πετύχει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Το ένα. Το δεύτερο: ∆εν υπάρχει 
περίπτωση ποτέ ένας ενήλικας να µάθει µέσα από µία διαλεκτική διεργασία. Θα 
πρέπει να συµµετέχει. Αν δε συµµετέχει ενεργά δεν υπάρχει περίπτωση να 
µπορέσει να οδηγηθεί σ’ ένα µαθησιακό αποτέλεσµα. Αυτά θα έλεγα σαν τις δύο 
βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η πρώτη ανάγκη 
είναι να είναι πολύ οργανωµένο ώστε µέσα στο συγκεκριµένο χρόνο να µπορούµε 
να πετύχουµε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους – αυτό είναι η ανάγκη του 
προγράµµατος, γιατί πηγάζει από την ίδια του την ανάγκη στο τέλος της 
διαδικασίας να έχει καταλήξει κάπου.  

 Μάλλον έτσι µου απαντάτε και στο τελευταίο κοµµάτι που λέει πώς πρέπει ο 
εκπαιδευτής πια µε τις κατάλληλες ενέργειες να το χειριστεί. Θέλω λίγο να 
επιµείνετε, αν είναι δυνατόν, στο κοµµάτι που αφορά τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευοµένων που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά τους. Μου είπατε το ένα που αφορά το .. χρόνο τους, αλλά δεν 
κατάλαβα καλά ….  
Εγώ πάντα ταυτίζω την εκπαιδευτική ανάγκη µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
∆εν υπάρχει εκπαιδευτική ανάγκη αν δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. ∆εν είναι λοιπόν γενικές εκπαιδευτικές ανάγκες  εποµένως των 
εκπαιδευοµένων. Είναι πολύ συγκεκριµένες. Άλλη εκπαιδευτική ανάγκη έχει 
κάποιος ο οποίος εκπαιδεύεται στην πυρασφάλεια και είναι γενικός διευθυντής 
ενός εργοστασίου κι άλλη  εκπαιδευτική ανάγκη όταν εκπαιδεύεται σ’ ένα 
σύστηµα MIS. Άρα έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι  βασικές του 
ανάγκες όµως είναι µέσα από τον περιορισµό ο οποίος προέρχεται από τα 
χαρακτηριστικά που κουβαλάνε να είναι πολύ οργανωµένο και στο τέλος να 
βλέπει ορατό αποτέλεσµα επίτευξης κάποιου στόχου, να µάθει για παράδειγµα να 
χειρίζεται τον πυροσβεστήρα, αυτό είναι µια εκπαιδευτική –πρακτική- ανάγκη του. 
Έτσι. Και το δεύτερο είναι όλο αυτό το πράγµα να είναι οργανωµένο µέσα στο 
χρονικό  πλαίσιο ώστε δεν επιτρέπεται σ’ ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων 
να κρατήσω 10΄ παραπάνω. Τελειώνει στις 5 η ώρα το απόγευµα, 5 κι 1΄ θα πρέπει 
να έχω τελειώσει. Κουβαλάνε ένα κάρο υποχρεώσεις από πριν... για µετέπειτα. Γι’ 
αυτό δίνω έµφαση σ’ αυτά τα δύο σηµεία.  

Τώρα, το δεύτερο µεγάλο κοµµάτι είναι ότι  όλη αυτή η διαδικασία, που είναι 
µια γενική εκπαιδευτική ανάγκη του ενήλικα είναι ότι θα πρέπει όλη η πορεία 
προς τη µάθηση να γίνεται µε συµµετοχικό τρόπο. ∆ιότι δεν ακούνε. Ο ενήλικας 
δεν ακούει γιατί είναι φορτωµένος. είναι ήδη γεµάτο το µυαλό του από τα αυτιά 
του από τα µάτια του. Ο σκληρός δίσκος είναι γεµάτος. Αν δεν συµµετέχει λοιπόν 
για να µπορέσει να αφοµοιώσει αυτά τα πράγµατα που γίνονται, φεύγει στο τέλος 
µέσα από προσωπικές µου µετρήσεις µέσα στη διαδικασία της διάλεξης είναι 
θέµα  αν συγκρατάει µετά από διάστηµα 15-20 ηµερών το 3-5% όσων έχουν 
λεχθεί. Είναι πολλαπλάσιο το αποτέλεσµα όταν συµµετέχει πρακτικά.  

 Ωραία. Άρα και ο εκπαιδευτής προκειµένου να οργανώσει τη µαθησιακή 
διαδικασία ανάλογα προς αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να λάβει αυτά 
υπόψην του;  
Προσωπικά οι κανόνες που χρησιµοποιώ είναι οι εξής: µέσα σε ένα συµβατικό –
αν θέλετε- 45΄διδασκαλίας έχω τρεις συγκεκριµένους στόχους ανά 15΄ ή 
ενδεχόµενα και ανά 10΄. Υπάρχουνε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα που πρέπει να 
γίνουνε  στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Είναι έτσι ο τρόπος που οργανώνω 
τη διδασκαλία. Και ταυτόχρονα σε κάθε περίπτωση ποτέ δε θέλω να πω. Πάντοτε 
αυτό που σκέφτοµαι ‘τι θα τους πω’ το γυρίζω «τι θα κάνουµε». Είναι άλλο 
πράγµα να τους πούµε, είναι άλλο πράγµα να κάνουµε. Προσπαθώ λοιπόν αυτό 
που έχω να πω να δούµε ‘πώς να το κάνουµε’ ώστε να µπορέσω να εξασφαλίσω 
µέσα από τη συµµετοχή τους την ίδια την πορεία τους προς τη µάθηση.  

2. Ωραία. Περνάµε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση που αφορά τη σχέση σας µε 
τους εκπαιδευόµενους. Πώς θα περιγράφατε µε λίγα λόγια τη σχέση σας µε 
τους εκπαιδευόµενους; Τι κάνετε για να εξασφαλίσετε το κατάλληλο κλίµα 
στην επικοινωνία µαζί τους; 
Στο πρώτο κοµµάτι που αφορά τη σχέση. Είναι πραγµατικά αυτή η σχέση από τις 
πιο περίεργες και τις πιο ευαίσθητες σε όλες τις ανθρώπινες σε όλο το εύρος των 
ανθρωπίνων σχέσεων γιατί υπάρχει µια κόκκινη κλωστή που δεν πρέπει ποτέ να 
την ξεπεράσεις. Σε όλα τα άλλα ήδη σχέσεων πολλές φορές έχουµε το δικαίωµα 
και σε προσωπικές σχέσεις και σε επαγγελµατικές να ξεπεράσουµε τα όρια και 
µετά από µια διαδικασία να µας συγχωρέσουν, να ξαναεπανέλθουν τα πράγµατα, 
υπάρχει χρόνος. Εδώ είναι πολύ συγκεκριµένο και δεν θα πρέπει να περάσεις το 
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όριο. Ποιο είναι το όριο; Θα πρέπει ο εκπαιδευτής να παίξει κάποιο ρόλο ώστε 
ταυτόχρονα να είναι πάρα πολύ φιλικός µαζί τους , αλλά ταυτόχρονα να µη 
θεωρηθεί ότι είναι ‘κάτω απ’ το γαϊδούρι’, να το πω λαϊκά. Θα πρέπει να είναι 
‘πάνω στο γαϊδούρι’, αλλά πάρα πολύ φιλικός στις σχέσεις µαζί τους. Είναι πάρα 
πολύ δύσκολο. ∆εν είναι εύκολο να κρατήσεις αυτήν την ισορροπία είναι πάρα 
πολύ δύσκολο. Εκεί υπάρχει αν θέλετε ένας κανόνας. ∆εν ξέρω αν πραγµατικά 
έχει.. Τον βγάζω µέσα από την εµπειρία: θέλει γενική σχέση µε όλους και όχι 
προσωπική σχέση µε τον καθένα. Για µένα –αν θέλετε- πιο προσωπικά όταν κάνω 
ένα πρόγραµµα είναι η τάξη η οµάδα, η σχέση µου είναι µε την οµάδα και ποτέ 
δεν είναι µε κάποιο µέλος της οµάδας ξεχωριστά. Ένας κανόνας για να µην 
µπορέσεις να ξεπεράσεις το όριο . ένας κανόνας. ∆εύτερος κανόνας: ποτέ ο 
ενήλικας δεν θα µάθει χρησιµοποιώντας παραδοσιακά –αν θέλετε- πειθαρχικά 
εργαλεία. Είναι ώριµος,έχει µπει ήδη στη διαδικασία από το Α να πάει στο Ω (το 
Ω µε την έννοια της ωριµότητας) δεν έχω λοιπόν κανένα δικαίωµα εγώ να 
χρησιµοποιήσω σαν εκπαιδευτής οποιοδήποτε πειθαρχικό µέτρο για να µπορέσω 
να τον επαναφέρω οπωσδήποτε στην τάξη.  

Τώρα, τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιµοποιώ είναι τα κλασικά µυστικά 
σε εισαγωγικά της ανθρώπινης επικοινωνίας, σε ό,τι αφορά την απόσταση, σε ό,τι 
αφορά την οµιλία, σε ό,τι αφορά τη λέξη, ακόµα και την ίδια τη λέξη που 
χρησιµοποιείς, σ’ ό,τι αφορά τη χρήση του χιούµορ, εφαρµόζοντας –έτσι- έναν 
πολύ απλοϊκό κανόνα : αποφεύγω πάντοτε κάθε πρόκληση και υπερβολή. Είτε 
αυτό αφορά το ίδιο τοπεριεχόµενο έτσι όπως αποδίδεται από τις λέξεις, είτε αυτό 
αφορά µια ιστορία, ένα παράδειγµα που θα πεις µέσα στην τάξη, να είναι σ’ ένα 
τέτοιο µέτρο ώστε να µη δηµιουργήσει την πρόκληση και την υπερβολή. Ένα 
λοιπόν το κρατούµενο: θέλει σχέση µε το σύνολο της οµάδας ώστε να µην έχεις 
ούτε µία περίπτωση δηµιουργίας παρεξήγησης, το δεύτερο δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί κανένα πειθαρχικό µέτρο, και το τρίτο είναι χρησιµοποίησε αυτά τα 
απλά εργαλεία που µας δίνουν η τεχνική της  επικοινωνιακής σ’ ό,τι αφορά τη 
γλώσσα του σώµατος σε ό,τι αφορά την εγγύτητα µε την οποία πρέπει να 
µιλήσεις, να τους κοιτάζεις στα µάτια… λέω αυτά που είναι τα γνωστά εργαλεία 
της τεχνικής, που σου δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσεις µια γέφυρα 
επικοινωνίας µαζί τους αρκετά αποτελεσµατική.τώρα, απ’ τη στιγµή που θα γίνει 
το τέλος του προγράµµατος και ενδεχόµενα ακολουθήσει κάτι, ξέρετε, συνήθως 
πηγαίνουν σε κατι, ταβέρνα το βράδυ κτλ. Εκεί, εφόσον έχει τελειώσει η 
συνεργασία η τυπική, θα έλεγα, µπορούν να αντιστραφούν τα πάντα και να γίνεις 
ο καλύτερος φίλος τους, να χορεύεις ζεϊµπέκικο µαζί τους, να πεις ό,τιδήποτε 
θέλεις. Αυτό θα το εκτιµήσουν πάρα πολύ. Αλλά όσο είναι το τυπικό –αν θέλετε- 
σενάριο της διδασκαλίας, είσαι απάνω στο σανίδι, πρέπει να παίζεις το ρόλο σου 
και µέχρι εκεί. ∆εν µπορείς να έχεις αττάκα σε υπερβολή που θα δηµιουργήσει 
πρόβληµα στη ροή του υπόλοιπου σεναρίου.  

3. Τώρα, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές που εφαρµόζετε, ποιες είναι οι πιο 
συνηθισµένες; Για ποιο λόγο;   
Ίσως και λόγο της ειδικότητας του αντικειµένου, χρησιµοποιώ πάρα πολύ το case 
study, τη µελέτη περίπτωσης σαν µια εκπαιδευτική τεχνική, το brainstorming, και 
όπου έχω τη δυνατότητα υπάρχουν ορισµένα µαθήµατα που κάνω  …ής 
συµπεριφοράς χρησιµοποιώ το role playing  µε τη χρήση βιντεοκάµερας. Όχι 
µόνο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, αλλά και σε άλλες εκπαιδεύσεις, όπως είναι 
η φροντίδα για τον πελάτη, η εξυπηρέτηση του πελάτη κτλ. Θεωρώ τη µελέτη 
περίπτωσης ως ένα από τα πιο βασικά εργαλεία τουλάχιστον για το αντικείµενο 
που διαπραγµατεύοµαι για να µπορέσεις να κερδίσεις τη συµµετοχή τους, να το 
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κάνουν, έτσι, αυτό που σας έλεγα στην αρχή,  εδώ …όταν έχουν κάποια 
συγκεκριµένα στοιχεία και θα διαχειριστούν τα στοιχεία αυτά, θα πάρουν 
αποφάσεις, θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα, το κάνουν έτσι….δε γίνεται 
διαφορετικά. Ταυτόχρονα, η κάµερα στο παιγνίδι των ρόλων είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό γι’ αυτήν την εφαρµογή γιατί βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του σ’ έναν 
καθρέφτη. Κι έχει πάρα πολύ πρακτική αξία γι’ αυτόν. Είναι βέβαια αρκετά 
επικίνδυνο, θέλει κάποια ισορροπία εκεί για να µην…, πρέπει να έχεις κερδίσει 
πρώτα την εµπιστοσύνη τους, να δεχτεί ο άλλος να παίξει, δεν είναι πάρα πολύ 
εύκολο, αλλά θεωρώ αυτές τις δύο βασικές τεχνικές σαν… -case study, λοιπον, 
και  role playing για το αντικείµενο  το δικό µου- πολύ σηµαντικές. Τώρα το brain 
storming το χρησιµοποιώ περισσότερο είτε µε τη µορφή θύελλας ιδεών είτε µε τη 
µορφή ερωτήσεων που διαπραγµατεύονται κάποια κατάσταση για να… όταν είµαι 
αναγκασµένος να έχω διάλεξη για να σπάω –αν θέλετε- αυτή τη µονοτονία ώστε 
να µπορεί να υπάρχει πάντοτε το σκαλί της δικιάς τους συµµετοχής στην 
διαδικασία ολόκληρη. 

 Μάλιστα. Τώρα, αν θα ήταν εύκολο θα ήθελα ένα συγκεκριµένο παράδειγµα 
εφαρµογής της τεχνικής που χρησιµοποιείτε πιο συχνά. 
Θα αναφέρω δύο παραδείγµατα. Το ένα είναι της µελέτης περίπτωσης, το άλλο 
παράδειγµα είναι του role playing.  

Στη µελέτη περίπτωσης είναι ένα οργανωµένο πακέτο από 8-10 σελίδες που 
παίρνουν ένα συγκεκριµένο παράδειγµα  µιας επιχείρησης η οποία αντιµετωπίζει 
ένα πρόβληµα, για παράδειγµα µε ένα προϊόν που δεν έχει γίνει αποδεκτό από την 
αγορά. Χωρίζονται σε οµάδες των 4 κατά προτίµηση ατόµων και λειτουργούν σαν 
µονάδες λήψης απόφασης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πώς θα το κάνατε; Έχουν 
στοιχεία για τον ανταγωνισµό, για την .. να µην µπαίνουµε σε λεπτοµέρειες, εσείς 
σ’ αυτήν τη συγκεκριµένη περίπτωση τι θα κάνατε; Βγάζει έναν εκπρόσωπο κάθε 
οµάδα, χρησιµοποιούν τα εκπαιδευτικά µέσα (διαφάνειες ενδεχόµενα για να 
έχουν τη δυνατότητα να γράψουν κείµενα, να παρουσιάσουν κείµενα, τώρα 
τελευταία στο εκπαιδευτικό κέντρο της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να 
γράφουν και σε κοµπιούτερ οπότε να το παρουσιάζουν σε power point 
κατευθείαν) και κάθε οµάδα έρχεται και παρουσιάζει την πρότασή της. Γίνεται 
µία συζήτηση για κάθε πρόταση από τις παρουσιάσεις. Η κριτική –αν θέλετε- σε 
εισαγωγικά, η ανάλυση γίνεται αφού παρουσιάσουν όλες οι οµάδες την πρότασή 
τους. Και καταλήγουµε –αν θέλετε- σ’ ένα γενικό συµπέρασµα δεδοµένου ότι σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάντοτε µαύρο και άσπρο έτσι, σ’ όλες αυτές 
τις περιπτώσεις κανείς δεν ξέρει τι θα είχε γίνει αν η επιχείρηση πάρει την 
αντίθετη απόφαση. Εγώ απλά τους λέω τι έγινε στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα όταν η επιχείρηση τελικά υλοποίησε αυτό. Αυτή είναι 
µία περίπτωση εφαρµογής του case study.  

Η δεύτερη περίπτωση µε το role playing υπάρχει ένα σενάριο που παίζουνε 
δύο εκπαιδευόµενοι. Ο ένας κάνει τον πελάτη, ο άλλος κάνει τον ‘πωλητή’. Το 
σενάριο του πωλητή είναι πολύ µικρό. Είναι το επάγγελµα που ήδη κάνει κι 
έρχεται ένας πελάτης που θα ζητήσει κάποιες πληροφορίες. ∆εν του δίνουµε 
δηλαδή πάρα πολλές πληροφορίες γιατί ούτως ή άλλως όταν αντιµετωπίζουµε 
έναν πελάτη που έρχεται συνήθως δεν ξέρουµε τι θέλει. Αντίθετα το σενάριο του 
πελάτη είναι αρκετά αναλυτικό, είναι περίπου 2-2,5 σελίδες . Έχουνε καποιο 
χρόνο να το µελετήσουνε και µετά στήνονται τα ζευγάρια απέναντι από την 
κάµερα και παίζουνε το παιγνίδι. ∆εν θα πρέπει ο πελάτης, αυτός δηλαδή που έχει 
το αναλυτικό σενάριο, να ξεφύγει από το σενάριό του, δεν έχει το δικαίωµα 
δηλαδή να παρασύρει –αν θέλετε- τον πωλητή έξω από συγκεκριµένα όρια. Αν 
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συµβεί κάτι τέτοιο, παρεµβαίνω ώστε να τον ξαναφέρω στη σωστή πορεία. 
Μαγνητοσκοπείται λοιπόν αυτό. Σπάνια –αν θέλετε- φτάνουµε να 
µαγνητοσκοπήσουµε σε τέτοιες εφαρµογές και τα 18-20 άτοµα που είναι µέσα. 
Συνήθως είναι το πολύ 4-5 ζευγάρια που µαγνητοσκοπούνται, είναι θέµα χρόνου, 
και µετά προβάλλεται το βίντεο και κάνουµε -αν θέλετε συζήτηση- πρώτα ο ίδιος  
εντοπίζοντας κάποια προβλήµατα, χωρίς οι άλλοι να συµµετέχουµε καθόλου, 
εφόσον το θέλει συµµετέχουν, είναι εθελοντικό, δεν υπάρχει περίπτωση να 
υποχρεωθούν, εντοπίζει κάποιες παραλήψεις, κάποια πράγµατα που θα τα έκανε 
διαφορετικά όταν … από την απλή –αν θέλετε- χρήση της γλώσσας του σώµατος, 
από τη χρήση της ορολογίας, στην Τράπεζα για παράδειγµα του λέει ‘µα αυτή η 
επιταγή έχει βαλέρ 5 ηµερών’ , γιατί ο πελάτης να ξέρει τι θα πει ‘βαλέρ’; Από 
την πιο απλή τέτοια εφαρµογή µέχρι σε πιο προχωρηµένα σενάρια, περιπτώσεις 
εφαρµογής όπου πλέον δεν είναι µια απλή πληροφόρηση, δεν είναι µια απλή 
σχέση µε τον πελάτη, είναι η αντιµετώπιση ενός παραπόνου. Έρχεται ο πελάτης 
και κάνει ένα παράπονο. Θέλει συγκεκριµένες λύσεις: µου έφαγε το ΑΤΜ την 
κάρτα µου τώρα. Είναι 4 η ώρα. Έχει κλείσει η Τράπεζα. Θέλω την κάρτα µου 
πίσω τώρα. Εκεί είναι πλέον τι θα κάνεις. Κάνουν λοιπόν την κριτική και µετά 
γίνεται συζήτηση για το συγκεκριµένο βίντεο που είδαµε και από όλη την οµάδα. 
Αυτό είναι λίγο…, θέλει αρκετή εµπειρία η δεύτερη εφαρµογή αυτή γιατί πλέον 
µπαίνει σε κρίση το ίδιο το πρόσωπο, µπαίνει το άτοµο και θέλει αρκετή εµπειρία 
από τον εκπαιδευτή να κρατήσει τις ισορροπίες. Αυτά.  

 Ωραία….Μήπως θέλετε κάτι γενικότερα να προσθέσετε σ’ αυτά που είπαµε;  
Θέλει απλά, εφαρµόζοντας αυτές τις τεχνικές, πολλοί συνάδελφοι αυτό που 
κάνουν τις παίρνουν και τις εφαρµόζουν έτσι πάρα πολύ συµβατικά, σαν να ξέρεις 
ότι για να πας στο σπίτι σου θα πρέπει να περάσεις από την Κηφισίας. Ψάχνεις να 
βρεις εναλλακτικό δρόµο. Έχει πάρα πολλές.…  
(brainstorming)Θέλει απλά η χρήση αυτών των τεχνικών από τον εκπαιδευτή να 
γίνεται µε δηµιουργικό τρόπο ώστε να ξεπερνάει κάποια στερεότυπα, τα γράφουν 
έτσι τα βιβλία, το βιβλίο σου δίνει ένα δρόµο, έχεις πάντοτε εναλλακτικές λύσεις 
δηµιουργικής βελτίωσης.  

 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που µου παραχωρήσατε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕ  ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 20΄ 

 
 
 

Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευτή/ριας:  
  TMHMA:   

Τίτλος Μικροδιδασκαλίας  
  

Συνολική διάρκεια οµιλίας εκπαιδευτή  1 
  

Συνολική διάρκεια οµιλίας εκπαιδευοµένων  2 
  Α 

∆ιάρκεια/Συχνότητα 
µε την οποία µιλούν 
ο εκπαιδευτής  και οι 
εκπαιδευόµενοι 

 Συνολική διάρκεια ολοµέλειας   3 
  

Μονόδροµη  1   

Αµφίδροµη  2   Β 
Κατεύθυνση λεκτικής 

επικοινωνίας  
(1-3) 

Πολλαπλών κατευθύνσεων  3   

∆υσλειτουργική παρέµβαση.  1 
  

Μετατόπιση/∆ιακοπή Ροής.  Μη λεκτικές ενδείξεις 
αποπροσανατολισµού.              2 

  

Ουδέτερο ύφος/στάση.  3 
  

Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική 
απόσταση.  4 

  

Γ 

1. Επικρατούσα 
διάθεση συναλλαγής 

‘εκπαιδευοµένων’ 
 (1-5) 

Έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής. 
Συναισθηµατική εµπλοκή ή/και βιωµατική αποκάλυψη   5 

  

∆υσλειτουργική παρέµβαση.  1   

Μετατόπιση/∆ιακοπή Ροής.  Μη λεκτικές ενδείξεις 
αποπροσανατολισµού.              2 

  

Ουδέτερο ύφος/στάση.  3   

Εποικοδοµητική συµβολή, αλλά µε συναισθηµατική 
απόσταση.  4 

  
Γ 

2. Επικρατούσα 
διάθεση συναλλαγής 

‘εκπαιδευτή’          
(1-5) 

Έµπρακτη διάθεση γόνιµης συναλλαγής. 
Συναισθηµατική εµπλοκή ή/και βιωµατική αποκάλυψη   5 
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