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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου και του βαθµού
συµµετοχής των καταρτιζοµένων στον σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση,
των προγραµµάτων κατάρτισης που παρακολουθούν, όπως την προσλαµβάνουν και
την αντιλαµβάνονται οι ίδιοι.
Με βάση την προβληµατική και το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάζεται στο πρώτο
µέρος, διατυπώνονται οι υποθέσεις εργασίας που διαµορφώνονται ως εξής :
Υ.Ε. 1 : Ο βαθµός συµµετοχής των καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους,
επηρεάζει σηµαντικά τον βαθµό ικανοποίησής τους από αυτήν.
Υ.Ε. 2 : Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων καταρτιζοµένων επηρεάζει άµεσα τον
τρόπο που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολουθούν.
Στο δεύτερο µέρος αναλύονται τα µεθοδολογικά ζητήµατα και παρουσιάζονται τα
ευρήµατα της έρευνας, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων των
ερωτηµατολογίων

που

συµπληρώθηκαν

από

τους

εκπαιδευόµενους

που

παρακολουθούν προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων.
Τέλος, στο τρίτο µέρος γίνεται η συνεκτίµηση των ευρηµάτων και η διατύπωση των
γενικών συµπερασµάτων της εργασίας.
ABSTRACT
The subject of this Master thesis is the study of the role and the degree of participation
of the trainees in the planning, implementation and evaluation of the training
programs they attend, in the way they perceive it and realize it.
In the basis of the questioning and the theoretical framework of the presentation of
the above in the first part, the hypothesis is developed such as :
H.1 : The degree of participation of the trainees in the training process affect the
degree of their satisfaction in a significant way
H.2: The educational level of the adult trainees affect directly the way they
perceive/realize their participation in the programs of vocational training they attend.
In the second part the methodological issues are analyzed and the findings of the
research are presented. as they came out from the analysis of the data of the
2
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questionnaires. The questionnaires have been filled out by the trainees who attend
continues vocational training programs for unemployed.
Finally, the third part presents the co-estimation / comparison of the findings and the
final results of the thesis.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα πλατύ πεδίο που περιλαµβάνει όλες τις
δραστηριότητες µέσα από τις οποίες άνθρωποι, που θεωρούνται ενήλικοι από την
κοινωνία

τους,

µαθαίνουν

µε

συστηµατικό

και

οργανωµένο

τρόπο.

Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαµβάνει όλες τις µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης,
τυπικές ή άτυπες, που εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικες. Περιλαµβάνει λοιπόν ως
υποσυστήµατά της την αρχική κατάρτιση, την συνεχιζόµενη κατάρτιση, την
επιµόρφωση, την µαθητεία, την εκπαίδευση σε χώρους εργασίας, την εκπαίδευση
κοινωνικών οµάδων κλπ. (Κόκκος Α., 1999)
Από τις αρχές του 1980 παρατηρείται στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και σε όλο
τον κόσµο αλµατώδεις ανάπτυξή της.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα αναπτύσσεται,
επίσης, µε αλµατώδη βήµατα και εξελίσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο µε ιδιαίτερες
ανάγκες σε στελέχη, υποδοµές, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτές.
Το

προγράµµατα

εκπαίδευσης

ενηλίκων

και

ιδιαίτερα

τα

προγράµµατα

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, απορροφούν σηµαντικούς εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους, απασχολούν χιλιάδες εργαζόµενους και συµβάλλουν στις
προσπάθειες οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού.
Τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης αποτελούν µέρος του
συστήµατος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποβλέπουν στην
συντήρηση, ανανέωση, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών
γνώσεων και δεξιοτήτων .
Η επαγγελµατική κατάρτιση και ιδίως η συνεχιζόµενη αναπτύχθηκε στην
Ελλάδα, µε αρκετά άναρχο και ευκαιριακό χαρακτήρα. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη
πολιτικών για την επαγγελµατική κατάρτιση καθορίσθηκε από την προσφορά
κοινοτικών πόρων και όχι από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής
κοινωνίας.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο από την ισχνή και χωρίς έλεγχο
λειτουργία δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης, χωρίς σχεδιασµό και εφαρµογή
εκπαιδευτικών µεθοδολογιών, χωρίς πιστοποίηση έµπειρων εκπαιδευτών και χωρίς
γνώση αρχών και διαδικασιών εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Όµως, την τελευταία δεκαετία η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα απέκτησε
ορισµένα νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :
•

Σηµειώθηκε ποσοτική αλλά και έναρξη ποιοτικής στροφής προς την
συνεχιζόµενη

επαγγελµατική

κατάρτιση

µε

τεράστια

αύξηση

της

χρηµατοδότηση
•

Ιδρύθηκε

το

Εθνικό

Κέντρο

Πιστοποίησης

∆οµών

Συνεχιζόµενης

Επαγγελµατικής Κατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας
•

Αναπτύχθηκε ο ιδιωτικός τοµέας στη ΣΕΚ

•

Βελτιώθηκαν θεαµατικά οι εκπαιδευτικές υποδοµές

•

Ξεκίνησαν

διαδικασίες

πιστοποίησης

εκπαιδευτών

συνεχιζόµενης

κατάρτισης
•

Θεσµοθετήθηκαν λειτουργίες συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης
των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης

•

Αναπτύχθηκαν οι προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση
ενηλίκων

•

Καταρτίσθηκε σχέδιο νόµου για την ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτων δια
βίου Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

•

Το ΕΚΕΠΙΣ συγκρότησε µητρώο εκπαιδευτών και οργανώνει την
εξειδίκευσή τους για µελλοντική πιστοποίησή τους

•

Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού στη συνεχιζόµενη
εκπαίδευση (Βεργίδης ∆., 2003 σελ. 9)

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µελέτη
της εκπαίδευσης ενηλίκων και του συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης στην
Ελλάδα.
Η συγκεκριµένη εργασία συνιστά µια προσπάθεια να εξετασθούν και να αναλυθούν
ορισµένα βασικά ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.
•

Η διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευοµένων τόσο σε επίπεδο
πληθυσµού στόχου (π.χ. άνεργοι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην
περιφέρεια Αττικής) όσο και σε ατοµικό επίπεδο για κάθε εκπαιδευόµενο
ξεχωριστά. Μάλιστα το γεγονός ότι ο κάθε ενήλικος έχει τα δικά του ιδιαίτερα
βιώµατα, εµπειρίες, στάσεις, συµπεριφορές, χαρακτηριστικά κλπ. είναι κάτι
που τον καθιστά µοναδικό. Συνεπώς, η διάγνωση των αναγκών των ενήλικων
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εκπαιδευοµένων σε ατοµικό επίπεδο (εξατοµικευµένη προσέγγιση) είναι µια
διαδικασία

εξαιρετικά

σηµαντική

που

µπορεί

να

καθορίσει

την

αποτελεσµατική ή µη πορεία των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
•

Η προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε όλες τις
φάσεις του σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
προγράµµατος

•

Η προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην
διδακτική διαδικασία µε την χρήση συµµετοχικών εκπαιδευτικών /
διδακτικών τεχνικών

Η συγκεκριµένη εργασία αποτελείται από δύο µεγάλα µέρη.
Το πρώτο µέρος (θεωρητικό µέρος) αποτελείται από 4 κύρια κεφάλαια.
Αποτελεί το θεωρητικό οικοδόµηµα πάνω στο οποίο στηρίζεται το εµπειρικό µέρος
της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθεί στο 2ο Μέρος.
Επίσης, αποτελεί το ερµηνευτικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα παρουσιαστούν, θα
αναλυθούν και θα εξηγηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας που υλοποιείται.
Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκπαίδευση ενηλίκων ως ιδιαίτερο
επιστηµονικό πεδίο καθώς και ο επηρεασµός της από τις θεωρίες µάθησης και ιδίως
από το ανθρωπιστικό µοντέλο.
Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύονται οι αρχές και η µέθοδος σχεδιασµού – υλοποίησης και
αξιολόγησης προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε κύριο στόχο την
προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις διαδικασίες αυτές,
έχοντας ως βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Το 2ο κεφάλαιο αποτελείται από
τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναλύει την µέθοδο σχεδιασµού και υλοποίησης
προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση µε τις διαδικασίες ενεργητικής
συµµετοχής των εκπαιδευοµένων που οφείλουν να ενσωµατώνουν, η δεύτερη
ενότητα αναλύει τις διαδικασίες αξιολόγησης σε σχέση µε την προώθηση της
συµµετοχής των εκπαιδευοµένων, η τρίτη παρουσιάζει τις ενεργητικές διδακτικές
τεχνικές και εξηγεί τον ρόλο τους στην προώθηση της συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων και η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει την µέθοδο και τις διαδικασίες
διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων ως προϋπόθεση ενεργητικής
συµµετοχής τους.
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Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Συνεχιζόµενη
Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα και αναλύονται οι τρόποι που αυτό προωθεί
τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Η παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου είναι
εστιασµένη στην διευκόλυνση ή µη, που δίνεται α) στην προώθηση των αρχών της
εκπαίδευσης ενηλίκων και β) ειδικότερα, στην προώθηση της συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων στην διαδικασία της κατάρτισής τους
Στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Κατάρτισης στην
Ελλάδα και προσεγγίζεται κριτικά. Παρουσιάζονται οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις
µεταξύ ρητορικής του θεσµικού πλαισίου και καθηµερινής πρακτικής των κρατικών
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πορεία του συστήµατος επαγγελµατικής
κατάρτισης στην Ελλάδα.
Το 2ο µέρος (εµπειρικό µέρος) αποτελείται από 5 κύρια κεφάλαια.
Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό πρόβληµα, οι στόχοι της ερευνητικής
διαδικασίας και η υπόθεση εργασίας.
Το 7ο κεφάλαιο αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη παρουσιάζει την επιλογή
µεθοδολογίας και µεθόδου διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας, η δεύτερη
ενότητα παρουσιάζει το πεδίο διεξαγωγής της έρευνας, η τρίτη παρουσιάζει και
αναλύει την µέθοδο της δειγµατοληψίας και την δειγµατοληψία που εφαρµόζεται.
Στο 8ο κεφάλαιο του παρουσιάζεται η τεχνική και το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη
συλλογή των πληροφοριών.
Στο 9ο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήµατα της ερευνητικής
διαδικασίας σε σχέση τον στόχο της έρευνας. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου
παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της ερευνητικής διαδικασίας σε σχέση µε
τον στόχο.
Τέλος, στο 10ο κεφάλαιο λαµβάνουν χώρα συσχετίσεις κεντρικών µεταβλητών όπου
οδηγούν στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης εργασίας. Στην τελευταία
ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα των συσχετίσεων
και γίνεται η επιβεβαίωση ή η απόρριψη της υπόθεσης εργασίας.
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1ο ΜΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Κεφάλαιο 1 :
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η µάθηση αποτελεί µια διαδικασία που συντελείται όταν υπάρχει υποκίνηση
γι αυτήν. Η υποκίνηση συντελείται είτε από εγγενείς παράγοντες (εσωτερική ανάγκη,
αυξηµένο προσωπικό ενδιαφέρον) είτε από εξωγενείς (εξωτερικά εναύσµατα ή
πιέσεις). Η µάθηση είναι µια διεργασία ικανοποίησης εσώτερων επιθυµιών και ορµών
και όχι µια αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσµατα. Οι εγγενείς παράγοντες της µάθησης
είναι ισχυρότεροι και µεγαλύτερης διάρκειας από τους εξωγενείς.(Κόκκος Α., 1999,
σελ. 46)
Το φαινόµενο της µάθησης είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί ως συγκεκριµένο
φυσικό φαινόµενο ή προϊόν εργαστηριακού πειράµατος. Θα µπορούσε να συγκριθεί
µε τον ηλεκτρισµό, ο οποίος γίνεται αντιληπτός µόνο από τα αποτελέσµατά του.
Οι διατυπωµένες θεωρίες µάθησης επιχείρησαν να προσεγγίσουν την µάθηση ως
νοητική λειτουργία, αλλά και πολύπλευρη αναγκαιότητα της ζωής του ανθρώπου.
Οι τέσσερις κυριότερες θεωρίες της µάθησης είναι : οι συµπεριφοριστικές, οι
γνωστικές, οι ανθρωπιστικές και οι θεωρίες κοινωνικής µάθησης. (Παληός Ζ., 2003,
σελ. 4).
Ο Herzberg ανέπτυξε την θεωρία των ¨κινητήριων δυνάµεων¨ και
¨ανασταλτικών δυνάµεων¨ στην µάθηση. Κινητήριες δυνάµεις είναι οι παράγοντες
που κάνουν τους συµµετέχοντες να νιώθουν ικανοποιηµένοι από την εργασία τους –
αίσθηση επιτυχίας, αναγνώρισης, υπευθυνότητας, προόδου και προσωπικής
ανάπτυξης. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εσωτερικοί παράγοντες και όταν είναι
παρόντες, οι συµµετέχοντες έχουν θετική στάση απέναντι στα µαθησιακά τους
καθήκοντα. Ωστόσο αυτά τα συναισθήµατα δεν διαρκούν πάντοτε πολύ, χρειάζεται
να ενισχύονται διαρκώς. Όµως πηγάζουν άµεσα από την υπο εξέλιξη δραστηριότητα.
Αντίθετα, οι ανασταλτικοί παράγοντες προκαλούν αίσθηση δυσαρέσκειας πηγάζουν
συνήθως από εξωτερικούς προς την δραστηριότητα παράγοντες – από λανθασµένη
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καθοδήγηση ή µέθοδο, όχι ικανοποιητικές σχέσεις µε την οµάδα κλπ.. Αυτές τείνουν
από την φύση τους να διαρκούν περισσότερο.
Ανάµεσα στις οµάδες θεωριών µάθησης, οι ανθρωπιστικές µαθησιακές
θεωρίες επισηµαίνουν την ενεργητική φύση της µάθησης. Σύµφωνα µε αυτές ο
εκπαιδευόµενος, θέλοντας να εναρµονισθεί µε το συνεχώς µεταβαλλόµενο κοινωνικό
πλαίσιο και περιβάλλον και αναζητώντας ταυτόχρονα µεγαλύτερη αυτονοµία και
αυτοεκπλήρωση, θέτει στον εαυτό του στόχους, που µε την σειρά τους οδηγούν στην
ενεργοποίηση των µαθησιακών δεξιοτήτων. Βέβαια, ορισµένοι εκπρόσωποι των
ανθρωπιστικών θεωριών δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στο ζήτηµα των στάσεων του
εκπαιδευόµενου

απέναντι

στην

µάθηση

(θεωρίες

που

εστιάζονται

στην

προσωπικότητα), ενώ άλλοι στρέφουν την προσοχή τους στην δυναµική της
αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον (θεωρίες που εστιάζονται στο
περιβάλλον). Κοινός παρανοµαστής όλων των απόψεων στα πλαίσια της οµάδας των
ανθρωπιστικών θεωριών είναι ότι η µάθηση είναι ενεργητική. Το άτοµο µαθαίνει
κινητοποιούµενο από ερεθίσµατα που προέρχονται από τον κοινωνικό περίγυρο και
τις εσωτερικές του ανάγκες. ∆εν αντιδρά παθητικά σε εξωτερικά ερεθίσµατα. Έχει
συνείδηση των κινήτρων του για µάθηση, έχει ρητούς µαθησιακούς στόχους, δρα
λοιπόν ως υποκείµενο. Είναι οι ενέργειές του που δηµιουργούν την µαθησιακή
κατάσταση και όχι η εσωτερικευµένη αντανάκλαση των επιδράσεων που ασκούνται
επάνω του από τον εξωτερικό κόσµο. (Κόκκος Α., 1999, σελ 47.)
Οι ανθρωπιστικές µαθησιακές θεωρίες επισηµαίνουν την ενεργητική φύση του
εκπαιδευόµενου. Οι ενέργειες του εκπαιδευόµενου δηµιουργούν σε γενικές γραµµές
την

µαθησιακή

κατάσταση.

Τονίζουν

τις

επιθυµίες

και

ενορµήσεις

της

προσωπικότητας, τις κινήσεις προς µεγαλύτερη αυτονοµία και ικανότητα, την ώθηση
προς ανάπτυξη και εξέλιξη, την ενεργό αναζήτηση νοήµατος, την εκπλήρωση των
στόχων που τα άτοµα θέτουν για τους εαυτούς τους. Η µάθηση και η ατοµική
στοχοθεσία θεωρούνται φυσικές διεργασίες, οι οποίες ενεργοποιούν τις προσωπικές
µαθησιακές ικανότητες που έχουν ήδη αναπτύξει οι εκπαιδευόµενοι και τις οποίες
επιθυµούν να βελτιώσουν.
Αυτές οι απόψεις τονίζουν την αυτονοµία των εκπαιδευοµένων και επισηµαίνουν ότι
όλες οι άλλες θεωρίες µιλούν για ¨ελέγχους¨, τον έλεγχο που ασκούν στον
εκπαιδευόµενο τα ερεθίσµατα, ο εκπαιδευτής, το µαθησιακό αντικείµενο.
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Οι ανθρωπιστικές απόψεις, ωστόσο, αντιλαµβάνονται την µάθηση ως µέρος µιας
διεργασίας σύγκρουσης, στην οποία οι εκπαιδευόµενοι επιδιώκουν να αναλάβουν τον
έλεγχο των διεργασιών της ίδιας τους της ζωής. Ο ρόλος των εµπλεκοµένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτές, σχεδιαστές, οργανωτές κλπ.) είναι να
διευρύνουν το φάσµα των εµπειριών των εκπαιδευοµένων ώστε αυτοί να µπορούν να
τις χρησιµοποιήσουν µε όποιο τρόπο προτιµούν, για να πετύχουν τις δικές τους
επιθυµητές µαθησιακές αλλαγές. (Rogers A. 1999, σελ. 142)

Ο Rogers επιχειρώντας µια ¨σύνθεση¨ των θεωριών µάθησης καταλήγει ότι το
µοντέλο της µεταφοράς γνώσεων είναι µη αποτελεσµατικό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται
για εκπαίδευση ενηλίκων. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό οι εκπαιδευόµενοι είναι λίγο
ή πολύ παθητικοί και καλούνται να αφοµοιώσουν τις γνώσεις που τους µεταδίδονται.
Με το µοντέλο αυτό διογκώνεται η εξάρτηση των εκπαιδευοµένων, αποδυναµώνεται
η κριτική σκέψη και µειώνεται ή εξαφανίζεται η ικανότητα που διαθέτουν οι
εκπαιδευόµενοι να επεξεργάζονται τα προβλήµατα µόνοι τους.
Η αποµνηµόνευση, η µεταφορά γνώσεων αντιπαραβάλλονται απόλυτα προς τη
δηµιουργική ή κριτική µάθηση. Επιφέρουν ¨µηχανιστική¨ µάθηση αλλά αυτό που
επιδιώκεται πάνω από όλα σε όλες τις µορφές µάθησης των ενηλίκων είναι να
προωθηθεί η ανεξαρτησία, η αυτοδυναµία, η δηµιουργική και κριτική µάθηση.
Στον αντίποδα αυτών των µοντέλων προτείνεται εκείνο κατά το οποίο οι
εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν ενεργά και ενεργητικά στην πορεία της µάθησής τους.
Επεξεργάζονται το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται και προσπαθούν να το
ερµηνεύσουν µε βάση την εµπειρία τους και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.
Σύµφωνα µε την I. Shor (Κόκκος, 1999) «Οι διδασκόµενοι παύουν να ενδιαφέρονται
για την µαθησιακή διεργασία όταν το αντικείµενο προϋπάρχει πλήρως στο µυαλό του
διδάσκοντος, στο αναλυτικό πρόγραµµα ή στον κατάλογο περιεχοµένων ή στις
κρατικές οδηγίες. Η εκπαίδευση έχει ήδη γίνει κάπου αλλού. Ο διδάσκων απλά
εφαρµόζει ένα πρόγραµµα που φτιάχτηκε αλλού, απλά αναφέρει συµπεράσµατα στα
οποία έχουν καταλήξει κάποιοι κάπου αλλού. Ο ρόλος του διδασκόµενου
περιορίζεται στην αποστήθιση αυτής της αναφοράς.»
Ένα δεύτερο σηµείο σύγκλισης των θεωριών είναι το γεγονός ότι υπάρχει µια
αυξανόµενη παραδοχή ότι η εµπειρία αποτελεί την βάση κάθε µάθησης.
Στην ¨καρδιά¨ κάθε µάθησης υπάρχει η αναζήτηση νοήµατος στην εµπειρία.
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Η διεργασία µε την οποία διεξάγεται αυτή η αναζήτηση νοήµατος είναι ο κριτικός
στοχασµός επάνω στην εµπειρία. Ο Freire (Κόκκος, 1999) έχει υποστηρίξει ότι η
µάθηση ολοκληρώνεται µε την κριτική ανάλυση της εµπειρίας.
Συνεπώς η δράση, η πράξη, αποτελεί συστατικό στοιχείο της µαθησιακής διεργασίας,
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το προς γνώση αντικείµενο και όχι απλά ένα
αποτέλεσµα της µάθησης.
Στο παραπάνω πλαίσιο ο κύκλος µάθησης είναι ένα θεωρητικό µοντέλο που
προτείνει: α) Η επεξεργασία της εµπειρίας δεν γίνεται µόνο µε βάση τις γνώσεις και
εµπειρίες που ήδη διαθέτουµε, αλλά και µε την αναζήτηση και αξιοποίηση
πρόσθετων γνώσεων και εµπειριών
β) Ο στοχασµός πάνω σε µια εµπειρία δεν οδηγεί µόνο σε νέα δράση που σχετίζεται
µε την συγκεκριµένη νεοαποκτηθείσα εµπειρία. Είναι δυνατόν να οδηγεί και σε
υποθέσεις που µπορούν να επαληθευτούν επάνω σε νέες καταστάσεις, σε νέες
εµπειρίες που έχουν διαφορετική υφή από την νεοαποκτηθείσα.
γ) Το στοιχείο της απόφασης δεν υπάρχει µόνο όταν περνάµε από την επιθυµία για
δράση στην δράση. Υπάρχει και σε άλλα σηµεία π.χ. όταν επιλέγουµε ποιες άλλες
εµπειρίες θα χρησιµοποιήσουµε για την επεξεργασία της εµπειρίας που αποκτήσαµε.
(Κόκκος Α., 1999, σελ.50, & Rogers A., 1999, σελ. 151-157) (1) (2)
Τέλος, µελετώντας τα σηµεία σύγκλισης των θεωριών µάθησης, προκύπτει ότι οι
εκπαιδευόµενοι

χαρακτηρίζονται

από

διάφορους

µαθησιακούς

τρόπους.

Καθένας προτιµά να µαθαίνει µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και τις ικανότητές του. Άλλοι προτιµούν να
εµπλέκονται διαρκώς σε νέες εµπειρίες και να µαθαίνουν µέσα από αυτές. Άλλοι
προτιµούν να εξετάζουν όλες τις παραµέτρους πριν προχωρήσουν στην φάση της
δράσης. Άλλη κατηγορία εκπαιδευοµένων έχει την τάση να αντλεί σύνθετα
συµπεράσµατα από την εµπειρία. Άλλη κατηγορία προτιµά να δοκιµάζει στην πράξη
τις νέες ιδέες προκειµένου να διαπιστώνει την αποτελεσµατικότητά τους.
Ως γενικό συµπέρασµα για την διεργασία µάθησης µπορεί να αναφερθεί ότι
µαθαίνουµε συµµετέχοντας ενεργά στην µαθησιακή διεργασία, αξιοποιώντας τις
εµπειρίες µας και ο καθένας το κάνει µε τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο (Κόκκος,
σελ. 51)
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Την τελευταία δεκαετία (στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης) έχουν
αυξηθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που
υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και απευθύνονται σε
ενήλικους κ.ο.κ. εκπαιδευόµενους.
Κύριοι χρήστες των προγραµµάτων αυτών είναι ενήλικες εκπαιδευόµενοι.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι διαφέρουν πολλαπλώς από τους ανήλικους.
Το γεγονός αυτό (και όχι µόνο) προσδίδει στην ¨εκπαίδευση ενηλίκων¨ ένα ξεχωριστό
ενδιαφέρον και την εντάσσει σε ένα ιδιαίτερο επιστηµονικό πεδίο.
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα ιδιαίτερο επιστηµονικό πεδίο διότι οι συνθήκες
και οι ιδιαιτερότητες κάτω από τις οποίες µαθαίνουν οι ενήλικοι είναι πολύ
διαφορετικές και χρειάζονται ιδιαίτερη αντιµετώπιση από ότι τα παιδιά ή οι έφηβοι.
(Κόκκος, 1999, σελ. 35, Rogers A. , 1999, σελ. 60, Courau S., 2000, σελ. 26).
Ο ΟΟΣΑ (1977) θεωρεί ότι η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε µαθησιακή
δραστηριότητα ή πρόγραµµα σκόπιµα σχεδιασµένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα
για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να
πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί
την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι
πλέον η εκπαίδευση. Εποµένως, καλύπτει µη επαγγελµατικές, επαγγελµατικές,
γενικές, τυπικές και µη τυπικές σπουδές.
Η UNESCO (1975) έχει ευρύτερη άποψη όσον αφορά το αντικείµενο της
εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ορίζει ως οργανωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης που
παρέχονται προς όφελος και είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες ατόµων που
βρίσκονται εκτός κανονικού σχολικού και πανεπιστηµιακού συστήµατος. Είναι
οργανωµένη και υποστηριζόµενη εκπαίδευση που σχεδιάζεται για να µεταδώσει
συνδυασµό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης. Η UNESCO χρησιµοποιεί τον όρο
¨εκπαίδευση ενηλίκων¨ για να συµπεριλάβει κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε
περιεχοµένου, επιπέδου ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι,
είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα
σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς και για µαθητεία, µέσω των οποίων άτοµα
που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και
επαγγελµατικά τους προσόντα και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή συµπεριφορά
τους µε την διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συµµετοχής
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σε µια εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική
ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε τον Α. Rogers (1999), η χρησιµοποίηση τυπικών κριτηρίων
(ηλικία, συµµετοχή στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, οργανωµένος χαρακτήρας
των σπουδών κλπ.) δεν αρκεί για να οριστεί µε συνοχή και ευκρίνεια το πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Επισηµαίνει, ότι το ζήτηµα του ορισµού του ¨ενήλικου¨ είναι πολύπλοκο, δεκτικό
πολλών ερµηνειών και πρόσφορο να εξεταστεί κάτω από το πρίσµα διάφορων
επιστηµών. Όµως, καταλήγει στις εξής βασικές θέσεις :
-

Ο ενήλικος δεν προσδιορίζεται µε βάση την ηλικία του. Μπορεί κανείς να
θεωρείται ηλικιακά ενήλικος, αλλά να µην αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ενήλικο.

-

Η ειδοποιός διαφορά του ενηλίκου συνίσταται στο κατά πόσο βρίσκεται στην
κατάσταση της ενηλικιότητας. Χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας είναι η
ωριµότητα, η πλήρης ατοµική ανάπτυξη, η προσωπική ωρίµανση, η αίσθηση
προοπτικής (η δυνατότητα αξιοποίησης των εµπειριών), η υπευθυνότητα, η
αυτονοµία,

ο

αυτοκαθορισµός

(υπεύθυνη

λήψη

αποφάσεων,

εκούσια

συµπεριφορά) (Κόκκος, 1999, σελ. 31, Rogers A. , 1999, σελ. 62, Courau S.,
2000, σελ. 21). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ορίζονται σε συνάρτηση µε το
εκάστοτε κοινωνικο – οικονοµικό πλαίσιο.
Άρα, στην εκπαίδευση ενηλίκων επίκεντρο αποτελεί ο εκπαιδευόµενος και ο στόχος
έγκειται

στο

πως

θα

µάθει

καλύτερα

και

αποτελεσµατικότερα.

Για την επίτευξή του πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ενηλίκων εκπαιδευοµένων και ιδίως τα εµπόδια στην µάθηση που παρουσιάζουν.
Η εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξάρτητα από το είδος του στόχου που
υιοθετεί είναι µια µαθησιακή δραστηριότητα όχι µόνο σχεδιασµένη αλλά και
περιέχουσα

δύο

ακόµα

στοιχεία

:

την

ενεργητική

συµµετοχή

των

εκπαιδευοµένων και την ενθάρρυνση αυτοκαθορισµού τους που ενισχύει την
τάση τους για ενηλικιότητα. (Rogers A. , 1999, σελ. 72).
Όµως, πρέπει να είναι και αποτελεσµατική. Πρέπει να διασφαλίζει ότι οι
εκπαιδευόµενοι θα κατακτήσουν το γνωστικό αντικείµενο.
Αυτό το διαρκές στοίχηµα, αυτή η ανάγκη να συνδυάζεται το ιδανικό της
ενηλικιότητας µε τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειµένου, τις προσδοκίες
των εκπαιδευοµένων και της αποτελεσµατικότητας της µάθησης είναι αυτό που
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καθιστά συναρπαστικό το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. (Κόκκος Α., 1999,
σελ. 35).

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται ότι οι θεωρίες µάθησης και ιδιαίτερα
το ανθρωπιστικό µοντέλο είναι το οικοδόµηµα πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί και
αναπτύσσεται το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Κεφάλαιο 2 :
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ
2.1 Σχεδιασµός – Υλοποίηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και Συµµετοχή
Από την στιγµή που η εκπαίδευση ενηλίκων έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά (όπως
συνοπτικά αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο), δεν µπορεί παρά να
προκαλέσει σειρά από διλήµµατα στους οργανωτές προγραµµάτων εκπαίδευσης
ενηλίκων και εκπαιδευτές.
Αναγκαία προϋπόθεση για τα στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων (σχεδιαστές,
συντονιστές, εκπαιδευτές, αξιολογητές κλπ.) είναι να σέβονται και να προωθούν την
ενηλικιότητα των συµµετεχόντων, είναι υποχρεωµένα να προωθούν την αυτονοµία
και την ελευθερία τους. Από την άλλη πρέπει να είναι και αποτελεσµατικά δηλαδή να
διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευόµενοι θα κατακτήσουν το γνωστικό αντικείµενο.
Πολλές φορές για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η εφαρµογή στοιχείων πειθαρχίας
και καθοδήγησης των εκπαιδευοµένων προς ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και τα στελέχη της είναι χρήσιµο να
επιδιώκουν να αλλάξουν τους εκπαιδευόµενους κατευθύνοντάς τους προς κάποιο
καθορισµένο στόχο και ταυτόχρονα να τους καταστήσουν ανεξάρτητους. Οφείλουν
να κάνουν και τα δύο και πειθαρχηµένη δράση και ελεύθερη ανάπτυξη, να βοηθούν
τον εκπαιδευόµενο να απελευθερωθεί, αλλά µέσα στα όρια κάποιου τοµέα µελέτης.
(Rogers A., 1999, σελ. 78, Κόκκος Α. 1999, σελ. 34).
Ακόµα, τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων
καλούνται να ασκήσουν επιρροή στους ενήλικους εκπαιδευόµενους, η επιρροή αυτή
έχει ως στόχο την διευκόλυνση της αυτονοµίας, την υπεύθυνη µάθηση και την
ελεύθερη έκφρασή τους. (Noye D., Piveteau J., 1999, σελ. 121).
Οι ενήλικοι σπουδαστές µπορούν και πρέπει να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό
του προγράµµατος που παρακολουθούν, στα µαθησιακά στάδια, στα βήµατα που
ακολουθούνται για την οικοδόµηση των δεξιοτήτων και γνώσεων, δηλαδή σε
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περιοχές που τα περισσότερα στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές
θεωρούν δικές τους.
Μπορούν να συνεισφέρουν θέτοντας στόχους, γιατί έχουν τις δικές τους προθέσεις,
όταν έρχονται να συναντήσουν τις µαθησιακές οµάδες. Για τα στελέχη του
εκπαιδευτικού προγράµµατος, είναι προτιµότερο να ενθαρρύνουν την αυτονοµία τους
και την ανεξαρτησία τους ξεκινώντας από τους στόχους τους αντί να επιβάλλουν τους
δικούς τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να βοηθήσουν στην
οικοδόµηση του µαθησιακού προγράµµατος, στις µεθόδους / περιεχόµενο του
προγράµµατος, στην αλληλουχία των γεγονότων και των δραστηριοτήτων, γιατί όλοι
έχουν τις δικές τους µαθησιακές δεξιότητες. Μπορούν, επίσης, να συµµετάσχουν
στην διαδικασία της αξιολόγησης. Συχνά θα παρακολουθήσουν πολύ προσεκτικότερα
από ότι ο εκπαιδευτής αυτό που συµβαίνει στην οµάδα. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι
µπορούν συνεπώς να συνεισφέρουν σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής - διδακτικής
– µαθησιακής διεργασίας. (Rogers A., 1999, σελ. 312)
Στο πλαίσιο αυτό η πιο σηµαντική άποψη είναι ότι τα προγράµµατα
εκπαίδευσης των ενηλίκων δεν αποτελούν µια διαδικασία του να µαθαίνει και να
διδάσκει κανείς άλλους, αλλά να τους καθιστά ικανούς να αποκτήσουν φωνή. ∆εν
είναι µια διαδικασία που τους εντάσσει στην κοινωνία αλλά που τους βοηθά να
ασκήσουν ένα πληρέστερο ρόλο στην κοινωνία της οποίας είναι ήδη ολοκληρωµένα
µέλη. (Rogers A., 1999, σελ. 316)
Συνεχής στόχος πρέπει να είναι η προώθηση και η εξασφάλιση της
ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε όλες τις φάσεις της
εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί οι ενήλικοι τείνουν να είναι αυτοδύναµοι, µε
διάθεση να συµβάλλουν ενεργητικά στην διαµόρφωση όσων τους αφορούν.
Ο εκπαιδευόµενος θα µπορέσει ευχαρίστως να συµµετάσχει, αν ξέρει ότι ο λόγος του
θα ακουστεί, θα γίνει δεκτός.
Για να πραγµατοποιηθεί αυτό είναι αναγκαίο να εντοπίζονται τα εµπόδια που
αντιµετωπίζουν ο εκπαιδευόµενοι στην µάθηση (προϋπάρχουσες γνώσεις, αντιλήψεις,
προκαταλήψεις, περιβαλλοντικοί παράγοντες, ψυχολογικοί παράγοντες) και να
βοηθιόνται να τα υπερνικούν και να τα ξεπερνούν. (Κόκκος, 1999, σελ. 64-5, Rogers
A. , 1999, σελ. 276-7).
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Τα στελέχη και οι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να δηµιουργήσουν ουσιαστική και
δηµιουργική επικοινωνία µε τους εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευόµενοι να τους
βλέπουν ως συντονιστές µιας διαδικασίας, να µπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την
γνώµη τους, να κυριαρχεί ο διάλογος, η εµπιστοσύνη, η αµοιβαιότητα, η
συνεργατικότητα.
Από την πλευρά τους τα στελέχη και οι εκπαιδευτές ενηλίκων να είναι σε θέση να
παραδεχτούν ότι έχουν πολλά να µάθουν από τους εκπαιδευόµενούς τους, καθώς
επίσης να επιζητούν την ισχυροποίηση και όχι την εξασθένηση των διαφορετικών
στοιχείων που οι εκπαιδευόµενοι συνεισφέρουν στην πορεία της µάθησης.
Να προωθούν δηλαδή την διεργασία ¨αµφίδροµης µάθησης¨.
Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη και οι εκπαιδευτές ενηλίκων αφήνουν την διεργασία
της καθοδήγησής τους από τους εκπαιδευόµενους, χωρίς να νιώθουν ότι
σφετερίζονται τον ρόλο τους (Rogers A., 1999, σελ. 234).
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλουν να σέβονται, να προωθούν
την ενηλικιότητα των εκπαιδευοµένων καθώς και να ενισχύουν την αυτονοµία και
την ελευθερία τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων,
που περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τα
στελέχη των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (σχεδιαστές,
συντονιστές, εκπαιδευτές, αξιολογητές κλπ.
1. Οι εκπαιδευόµενοι είναι εξ ορισµού ενήλικοι. Είναι άνθρωποι που γίνονται
ωριµότεροι και ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να εκπαιδεύονται οφείλει να ενθαρρύνει
την ανάπτυξη της αυτό – εκπλήρωσης, της προοπτικής και της αυτονοµίας.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στα προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης εκούσια, εθελοντικά.
Οι ενήλικοι αισθάνονται έντονα την ανάγκη να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους,
να συµµετέχουν όλο και περισσότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους
επηρεάζουν. Άρα τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να σχεδιάζονται και
να εφαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να συµβάλλουν στον αυτοκαθορισµό τους.
(Rogers Α., 1999, σελ. 92, Κόκκος 1999, σελ. 55).
2. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι δεν σταµατούν να αναπτύσσονται και να
βρίσκονται σε µια διαδικασία εξέλιξης. Η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η αλλαγή
λαµβάνουν χώρα σε όλες τις πλευρές της ζωής τους (φυσική κατάσταση, διανοητική
σφαίρα, στα συναισθήµατα, στον κόσµο των σχέσεων, στις µορφές των πολιτιστικών
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ενδιαφερόντων). Η πορεία της µάθησής τους αποκτά δυναµικό χαρακτήρα και οι
ενήλικοι εκπαιδευόµενοι αναζητούν την ενεργό συµµετοχή τους σε όλα τα στάδια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να λαβαίνουν
σοβαρά υπόψη αυτή την πορεία αλλαγής. Οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι δεν είναι
παθητικά άτοµα. Συµµετέχουν ενεργά σε δυναµική διεργασία και βρίσκονται στο
µέσο αυτής της διεργασίας, όχι στην αρχή της. Πρόκειται για µια συνεχόµενη
διεργασία. (Rogers Α., 1999, σελ. 94, Κόκκος Α., 1999, σελ.56).
3. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι διαθέτουν πλήθος από εµπειρίες και γνώσεις
καθώς επίσης έχουν διαµορφωµένες αντιλήψεις και στάσεις. Οι εµπειρίες και γνώσεις
που ¨κουβαλούν¨ σχετίζονται σε κάποιο βαθµό µε το περιεχόµενο των προγραµµάτων
που συµµετέχουν.
Για τα παιδιά η εµπειρία είναι κάτι που απλά τους συµβαίνει. Για τους ενήλικους, η
εµπειρία χρησιµεύει στο να προσδιορίσουν ποιοι είναι, να δηµιουργήσουν τη δική
τους αντίληψη για την ταυτότητά τους. Όταν αυτή η εµπειρία υποτιµάται ή αγνοείται
υποδηλώνεται απόρριψη του προσώπου, όχι απλώς της εµπειρίας. (Rogers Α.,1999,
σελ. 94-5, Κόκκος Α., 1999, σελ.56, Courau S., 2000, σελ. 26-27, Noye D. – Piveteau
J., 1999, σελ.109).
Από την άλλη πλευρά, συχνά οι εµπειρίες, οι γνώσεις και οι στάσεις αυτές είναι
ακατάλληλες για την πραγµατοποιούµενη εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή
χρειάζεται να συντελεστεί µια διεργασία ¨αποµάθησης¨ πριν προσεγγιστεί το νέο
αντικείµενο. Η διεργασία αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολή και επίπονη, γιατί συχνά
πρόκειται για γνώσεις και πεποιθήσεις βαθιά ριζωµένες. Συνεπώς κάθε απόπειρα
µετασχηµατισµού τους κινδυνεύει να εκληφθεί από τους εκπαιδευόµενους ως απειλή
(Κόκκος Α., 1999, σελ. 57, Rogers Α., 1999, σελ.97, Κόκκος Α.- Λιοναράκης Α.,
1998, σελ. 68-69).
4. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι συχνά συµµετέχουν στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα γιατί έχουν κάποια εσωτερική αίσθηση ανάγκης (Κόκκος Α., 1999,
σελ. 57).
Βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντοτε. Για παράδειγµα, σε πολλές περιπτώσεις
διοργανώνονται προγράµµατα εκπαίδευσης από επιχειρήσεις για τους εργαζόµενους
όπου οι τελευταίοι συµµετέχουν σχεδόν αναγκαστικά, χωρίς καµία ή µε µικρή
αίσθηση ανάγκης (Rogers Α., 1999, σελ. 97).
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Ο C. O. Houle προσδιόρισε ως τρεις κύριους προσανατολισµούς του εκπαιδευοµένου
ενηλίκου α) υπάρχουν µερικοί που προσανατολίζονται σε κάποιο σκοπό, β) µια άλλη
οµάδα είναι προσανατολισµένη στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (αρέσει η αίσθηση
της εκπαιδευτικής αίθουσας, βρίσκουν στην εκπαίδευση κάποιο νόηµα κλπ) και γ) η
τρίτη οµάδα είναι προσανατολισµένη στην µάθηση (τα µέλη της θεωρούν ως
αυτοσκοπό τη γνώση ή τη δεξιότητα) (Rogers Α., 1999, σελ.99-100).
5. Οι εκπαιδευόµενοι έρχονται στα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε διάφορες
προσδοκίες, οι οποίες καθορίζονται από τις στάσεις τους απέναντι στην εκπαίδευση.
Στο µέτρο που µέσα στην νέα εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιηθούν οι θετικές
στάσεις και µετασχηµατιστούν οι αρνητικές, αναµένεται να διαµορφωθεί ένα θετικό
µαθησιακό κλίµα. Από την άλλη υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευόµενοι που έχουν ως
πρότυπό τους από την εκπαίδευση, την συµµόρφωση σε κανόνες και την αφοµοίωση
έτοιµων γνώσεων και άλλοι που έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και διακατέχονται από
την πεποίθηση ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους
( Κόκκος Α., 1999, σελ. 57, Rogers Α., 1999, σελ. 101-102, Courau S., 2000, σελ. 2829).
6.

Οι

ενήλικοι

εκπαιδευόµενοι

έχουν

ανταγωνιστικά

ενδιαφέροντα.

Η εκπαίδευση δεν είναι πρωταρχικό τους µέληµα. Επισκιάζεται από τις άλλες
δραστηριότητές τους : από την εργασίας τους ή την έλλειψη εργασίας, την
οικογενειακή τους κατάσταση, την κοινωνική τους ζωή και από άλλα ανταγωνιστικά
ενδιαφέροντα. Ορισµένα από τα ενδιαφέροντα αυτά είναι δυνατόν να αποτελέσουν
υποστηρικτικούς παράγοντες της µαθησιακής προσπάθειάς τους (κοινωνικά δίκτυα
υποστήριξης, εµψύχωση από οικείους κλπ.). Από την άλλη όµως οι εξωτερικές
πιέσεις και τα καθήκοντα µε τα οποία είναι επιφορτισµένοι µπορεί να περισπάσουν
σηµαντικά την πορεία των σπουδών τους (Κόκκος Α., 1999, σελ. 57, Rogers Α.,
1999, σελ. 103-104, Courau S., 2000, σελ. 27).
7. Ο ενήλικας εκπαιδευόµενος έχει υιοθετήσει το δικό του µαθησιακό τρόπο
και µοντέλο µάθησης.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν τους δικούς τους τρόπους για να αντιµετωπίζουν
τις µαθησιακές ανάγκες τους και πρέπει να προσφέρονται οι ευκαιρίες για να
εξασκηθούν, προκειµένου να συντελεστεί η νέα µάθηση. (Κόκκος Α., 1999, σελ. 578, Rogers Α., 1999, σελ. 104).
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ενηλίκων εκπαιδευοµένων µπορεί να λειτουργήσουν µε διπλό τρόπο. Από την
µια µπορεί να γίνουν καταλύτες για δηµιουργική και αποτελεσµατική µάθηση, από
την άλλη όµως, µπορεί να αποτελούν και σηµαντικά εµπόδια στην µάθηση των
ενηλίκων.
Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης
που υλοποιούνται σε µεγάλο αριθµό τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, έχουν ως βασική σταθερά και αφετηρία την αγορά εργασίας.
Κύριοι στόχοι αποτελούν η ένταξη στην αγορά εργασίας (προγράµµατα που
απευθύνονται σε ανέργους) και η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, η διατήρηση
των θέσεων εργασίας, η εργασιακή εξέλιξη κλπ. (προγράµµατα που απευθύνονται σε
εργαζοµένους).
Για το λόγο αυτό τα προγράµµατα κατάρτισης που σχεδιάζονται και απευθύνονται σε
ενήλικους πρέπει να έχουν διπλή κατεύθυνση α) Την εξυπηρέτηση των αναγκών των
θέσεων εργασίας για τις οποίες απευθύνονται, β) Την εξυπηρέτηση των αναγκών των
εκπαιδευοµένων και την προώθηση της ενεργής συµµετοχής τους σε όλες τις φάσεις
του προγράµµατος.
Όσο σηµαντική και αναγκαία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων
κατάρτισης είναι η περιγραφή και η ανάλυση εργασίας (5) και του επαγγέλµατος που
στοχεύει ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης άλλο τόσο σηµαντική και
σπουδαία είναι η επιδίωξη της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε όλες
τις φάσεις σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραµµάτων κατάρτισης που
από την φύση τους απευθύνονται σε ενήλικες.
Ο συνδυασµός, της ανάλυσης της θέσης εργασίας, που απευθύνεται ένα πρόγραµµα
κατάρτισης, βασισµένη στην ανάλυση ικανοτήτων απόδοσης που πρέπει να έχει ο
εργαζόµενος ή άνεργος προκειµένου να µπορέσει να επιτελέσει αποτελεσµατικά τον
ρόλο του στην συγκεκριµένη θέση εργασίας (οπτική που επικεντρώνεται στην θέση
εργασίας), µε την εξασφάλιση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων
κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός προγράµµατος κατάρτισης και τον
σεβασµό / συνυπολογισµό των επιθυµιών, προσδοκιών και απαιτήσεών τους (οπτική
που επικεντρώνεται στον εκπαιδευόµενο), µπορεί να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα στον ποιοτικό σχεδιασµό και υλοποίηση των προγραµµάτων
κατάρτισης.
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Στο µέτρο που ο σχεδιασµός προγραµµάτων κατάρτισης προσεγγίζει αυτόν τον στόχο
γίνεται αποτελεσµατικός. Οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν την αναγκαία αίσθηση του
προσωπικού επιτεύγµατος. Αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη. Οι νέες γνώσεις,
στάσεις, ικανότητες, εµπειρίες τους συνδέονται µε τις υπάρχουσες. Ενισχύεται η
αυτοεκτίµησή τους και η ικανότητά τους να παίξουν πληρέστερο ρόλο στην κοινωνία
που ανήκουν.
Για να επιτευχθούν αυτά, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα χρειάζεται να υιοθετεί
κατάλληλες µεθόδους. Χρειάζεται να αφήνει έδαφος στην πρωτοβουλία των
εκπαιδευοµένων, να συµµετέχουν ενεργητικά σε όλες τις φάσεις και τις πλευρές της
µαθησιακής

διεργασίας,

δηλαδή

στον

σχεδιασµό,

στην

στοχοθεσία

του

προγράµµατος, στην οργάνωση, στην διδασκαλία, στην αξιολόγηση.
Με την σχετική βούληση και προσπάθεια µπορεί να επιτευχθεί :
¾ Συµµετοχή

των

εκπαιδευοµένων

στη

εξειδίκευση

της

διάγνωσης

των

εκπαιδευτικών αναγκών (η διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών
αναλύεται παρακάτω)
¾ Συµµετοχή τους στη στοχοθεσία του προγράµµατος που απορρέει από την
παραπάνω διάγνωση
¾ Συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη διαµόρφωση του αναλυτικού περιεχοµένου
του προγράµµατος
¾ Συµµετοχή τους στην διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού
¾ Συµµετοχή τους σε αποφάσεις που αφορούν τις συνθήκες και τους χώρους
πραγµατοποίησης των µαθηµάτων, των πρακτικών ασκήσεων, των εκπαιδευτικών
επισκέψεων κλπ.
¾ Συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη διαµόρφωση µεθόδων αξιολόγησης
¾ ∆ιεύρυνση του περιεχοµένου του προγράµµατος, ώστε να διασυνδέεται
περισσότερο µε υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες των εκπαιδευοµένων καθώς
και ζητήµατα που σχετίζονται µε τους κοινωνικούς – επαγγελµατικούς ρόλους
Σύµφωνα µε την Cross Κ. Ρ. (1991), στο ¨Ενήλικοι εκπαιδευόµενοι: Αυξάνοντας
την συµµετοχή και διευκολύνοντας την µάθηση¨, ένα παράδειγµα θα καταδείξει τη
σηµασία της συµµετοχής, των στόχων και των προσδοκιών των εκπαιδευοµένων στην
εφαρµογή. Εάν ένας εκπαιδευόµενος ο οποίος επιθυµεί να συµµετάσχει σε
δραστηριότητες και ο στόχος του είναι να πραγµατοποιήσει κοινωνικές επαφές,
βρεθεί σε µια τάξη όπου ο εκπαιδευτής πραγµατοποιεί διάλεξη καθ’ όλη την διάρκεια
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του µαθήµατος, σε µία οµάδα ατόµων τα οποία µε το τέλος του µαθήµατος
αναχωρούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, η πιθανότητα να εγκαταλείψει την τάξη
είναι πολύ µεγάλη.
Ο συγκεκριµένος εκπαιδευόµενος θα συνειδητοποιήσει αµέσως ότι η συµµετοχή στην
τάξη δεν θα οδηγήσει σε διευρυµένες ευκαιρίες κοινωνικών επαφών. Η πιθανότητα
για αποχώρηση θα είναι εξίσου µεγάλη σε µια τάξη όπου φαίνεται να
πραγµατοποιούνται πολλές κοινωνικές επαφές, αλλά ο εκπαιδευόµενος είτε είναι
πολύ ντροπαλός είτε πολύ διαφορετικός από τους υπόλοιπους στην τάξη ώστε να
συµµετέχει αποτελεσµατικά. Η συνέπεια είναι ότι πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν δύο
συνθήκες: η συµµετοχή πρέπει να είναι επιτυχηµένη και η επιτυχηµένη συµµετοχή θα
πρέπει να εκπληρώνει τον στόχο του εκπαιδευόµενου.

2.2 Αξιολόγηση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Συµµετοχή
Η πολυµορφία των προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, η
ανοµοιογένεια των τµηµάτων µάθησης ενηλίκων (ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης,
τις ανάγκες , τα κίνητρα και τις προσδοκίες), η πολυτυπία των κοινωνικών οµάδων
που συµµετέχουν στα προγράµµατα, αλλά και οι διαφορετικοί στόχοι που θέτουν οι
φορείς χρηµατοδότησης και υλοποίησης των σχετικών προγραµµάτων επιβάλλουν
περισσότερο πολυδιάστατες και ευέλικτες προσεγγίσεις κατά την επιλογή ή/και
ανάπτυξη µοντέλων αξιολόγησης.
Είναι εποµένως απαραίτητο ο αξιολογητής προγραµµάτων και παρεµβάσεων στον
χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων να γνωρίζει τους διαφορετικούς
τύπους και µοντέλα αξιολόγησης, (6) ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει και να
εφαρµόζει τι κατά περίπτωση κατάλληλο σχήµα αξιολόγησης. Είναι επίσης
απαραίτητο να γνωρίζει τις µεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης αλλά και το
περιεχόµενο των επιµέρους σταδίων που συγκροτούν την διαδικασία αξιολόγησης.
(Καραλής Θ., 2003, σελ. 255)
Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τις διαδικασίες σχεδιασµού
και υλοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, όπως
παρουσιάσθηκαν στα προηγούµενα δύο κεφάλαια, συµπεραίνουµε ότι είναι
αναγκαιότητα η εφαρµογή και η επέκταση του µοντέλου της συµµετοχικής
αξιολόγησης. Με τον όρο συµµετοχική αξιολόγηση προσδιορίζονται εκείνες οι
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προσεγγίσεις

που

προωθούν

την

συµµετοχή

των

συντελεστών

και

των

επωφελούµενων ενός προγράµµατος στις διαδικασίες αξιολόγησής τους.
Οι αξιολογήσεις αυτού του τύπου συνδέονται άµεσα µε την ενεργοποίηση και την
ενδυνάµωση των επωφελούµενων των προγραµµάτων.
Ως ενεργοποίηση και ενδυνάµωση νοείται µια κατάσταση όπου κάθε άτοµο χειρίζεται
τον εαυτό του µε τρόπο αυτοδύναµο και αλληλεπιδρά µε τους άλλους συµµετέχοντες
στο ίδιο σύστηµα.
Η αξιολόγηση ενός προγράµµατος µπορεί να χαρακτηριστεί συµµετοχική όταν :
•

Αφορά τους χρήστες και τους επωφελούµενους του προγράµµατος

•

Είναι εστιασµένη στα ενδιαφέροντα, στα συµφέροντα και στα προβλήµατα
των χρηστών και των επωφελούµενων του προγράµµατος

•

Χρησιµοποιεί και αντανακλά την γνώση και την εµπειρία των βασικών
συντελεστών του προγράµµατος

•

Προωθεί την ενδυνάµωση και την ενεργοποίηση εκείνων των συντελεστών
του προγράµµατος που διαθέτουν µικρή δύναµη ή έχουν περιθωριοποιηθεί

•

Είναι συλλογική εργασία

•

Ο αξιολογητής εκχωρεί αρµοδιότητες στους συντελεστές του προγράµµατος
και αναθεωρεί µε κριτικό τρόπο και µε βάση την εµπειρία του από το
πρόγραµµα

τις

στάσεις,

τις

ιδέες

και

τη

συµπεριφορά

του

(Καραλής Θ., 2003, σελ. 262)
Υπάρχουν αρκετά µοντέλα συµµετοχικής αξιολόγησης που προωθούν δηλαδή τη
συµµετοχή και την ενδυνάµωση των χρηστών ενός προγράµµατος.
Στο πλαίσιο αυτό των µοντέλων η οµάδα συµµετεχόντων και επωφελούµενων έρχεται
στο προσκήνιο και συµβάλλει στη συνδιαµόρφωση της διαδικασίας και των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης.
Σύµφωνα µε τον Fetterman D., ως συνεργάτης, ο αξιολογητής µαθαίνει για τους
συµµετέχοντες µέσα από την κουλτούρα τους, τις απόψεις τους και τις καθηµερινές
τους προσπάθειες. Ο αξιολογητής δουλεύει µε τους συµµετέχοντες και όχι για
λογαριασµό τους. Τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, οι γνώσεις του και τα σχέδιά του
δεν επιβάλλονται στους συµµετέχοντες αλλά αποτελούν πηγές πληροφόρησης γι’
αυτούς. Μέσα από αυτή την σχέση η δουλειά του αξιολογητή διαµορφώνεται από το
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πρόγραµµα και τους συµµετέχοντες και δεν βασίζεται σε µια προκαθορισµένη
τεχνογνωσία η οποία εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις (Καραλής Θ., 1999)
Κατά τον Stake R. (Καραλής, 1999) συνεχής στόχος πρέπει να είναι η διεύρυνση της
συµµετοχής των συντελεστών και ιδίως των εκπαιδευοµένων, του εκπαιδευτικού
προγράµµατος στις διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. Η αξιολόγηση
οφείλει να επιδιώκει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των συντελεστών του
προγράµµατος και να ενθαρρύνει τους συµµετέχοντες στη διατύπωση κρίσεων.

2.3 ∆ιδακτικές Τεχνικές και Συµµετοχή
Όπως προαναφέρθηκε, η µαθησιακή πορεία των ενηλίκων συναντά πολλαπλά
εµπόδια (προϋπάρχουσες γνώσεις, εµπειρίες, στάσεις προκαταλήψεις κλπ.).
Οι σχεδιαστές και οι εκπαιδευτές προγραµµάτων κατάρτισης καλούνται να
αντιµετωπίσουν πολλά από τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία επιλέγοντας και εφαρµόζοντας συγκεκριµένες εκπαιδευτικές µεθόδους και
τεχνικές.
Οι διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων
οφείλουν να προωθούν την ενεργητική συµµετοχή και τον αυτοκαθορισµό των
εκπαιδευοµένων. Οφείλουν να προωθούν τον συνδυασµό της σκέψης µε την πράξη,
να βοηθούν την σύνδεση του αντικειµένου µάθησης µε τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, να επιδιώκουν την ενεργή ενσωµάτωση των
εκπαιδευοµένων στην προς µάθηση ύλη, δηλαδή να επιδιώκουν την ευρετική πορεία
προς την γνώση, την ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης και των αµφίδροµων
σχέσεων εκπαιδευτή / εκπαιδευοµένων. (Κόκκος Α., 1999, σελ. 59-60, Rogers Α.,
1999, σελ. 158-9, Noye – Piveteau, 1999, σελ. 44-46, Κόκκος Α.,- Λιοναράκης Α.,
1998, σελ. 224-5)
Ζητούµενο είναι µέσα από ένα φάσµα τεχνικών οι συµµετέχοντες να σκεφτούν, να
γράψουν, να συνδιαλλαγούν, να ακούσουν, να σχολιάσουν και να ασκηθούν ατοµικά
και οµαδικά (Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., 1998, σελ. 188).
Η επιτυχηµένη εφαρµογή των συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών προϋποθέτει
συστηµατική και προσεκτική προετοιµασία από την πλευρά του εκπαιδευτή.
Χρειάζεται να καθορίσει µε ακρίβεια τους µαθησιακούς στόχους, να προγραµµατίζει
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τα στάδια εφαρµογής κάθε τεχνικής, να συνδέει την τεχνική µε το περιεχόµενο του
µαθησιακού αντικειµένου, να επιλέγει και να οργανώνει το διδακτικό υλικό που θα
διανεµηθεί, να προετοιµάζει τις οδηγίες που δοθούν στους εκπαιδευόµενους, να
υπολογίζει το χρόνο που θα χρειαστεί για κάθε εφαρµογή (Κόκκος, 1999, σελ. 53).
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που οφείλει να χρησιµοποιεί ένας αποτελεσµατικός
εκπαιδευτής ενηλίκων είναι αυτές που ο Rogers ονοµάζει συµµετοχικές
(αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή εκπαιδευοµένων) και ευρετικές (οι
εκπαιδευόµενοι µόνοι τους ανακαλύπτουν την γνώση) και οι Noye, Piveteau
ονοµάζουν ερωτηµατικές (ο εκπαιδευόµενος ανακαλύπτει) και ενεργητικές
(συνδυασµός πράξη – λόγου).
Η σηµασία του να διασφαλισθεί ότι η νέα γνώση, οι νέες έννοιες, δεξιότητες ή
πλαίσια ερµηνείας θα παρουσιασθούν στους ενήλικους εκπαιδευόµενους µε τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι κατανοητές συναρτήσει των προσωπικών τους εµπειριών, είναι
ένας πρωτεύον λόγος για την χρήση συµµετοχικών εκπαιδευτικών µεθόδων.
Οι εκπαιδευτές που αγνοούν τη χρήση συµµετοχικών τεχνικών θα ανακαλύψουν ότι
οι εκπαιδευόµενοι είτε θα είναι απόντες σωµατικά (και η αποχή θα αυξάνει συνεχώς),
είτε πνευµατικά, υπό την έννοια ότι δεν θα µπορούν να καταπιαστούν µε τις ιδέες, τις
δεξιότητες και τη γνώση που παρουσιάζονται από τον λέκτορα (Brookfield, S.D.,
1986)
Κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης µπορούν
να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά και συνδυαστικά οι εκπαιδευτικές µέθοδοι και
τεχνικές σε σχέση µε τον σκοπό, τους επιµέρους στόχους, τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων.
Η εφαρµογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών ευνοεί σε µεγάλο βαθµό την
ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και την µεταξύ τους συνεργασία µε τρόπο που ο
ένας να αξιοποιεί τον άλλον ως πηγή µάθησης.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι εκπαιδευτικές τεχνικές να συνδέουν την σκέψη µε την
πράξη έτσι ώστε να διανύεται ολόκληρος ο κύκλος µάθησης.
Τα κριτήρια µε τα οποία µπορούν να επιλέγονται και να συνδυάζονται οι
εκπαιδευτικές τεχνικές είναι : α) Ο εκπαιδευτικός σκοπός και στόχος του
προγράµµατος, β) η υφή του µαθησιακού αντικειµένου, γ) οι µαθησιακοί τρόποι και
τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων, δ) οι ικανότητες του
εκπαιδευτή, ε) το µαθησιακό κλίµα, στ) ο διαθέσιµος χρόνος, ζ) οι διαθέσιµοι πόροι.
(Βαϊκούση ∆., Βαλάκας Ι, Κόκκος Α., Τσιµπουκλή Α, 1999, σελ. 55-56)
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Η αρχική επιλογή και ο σχεδιασµός των κατάλληλων στην περίπτωση, εκπαιδευτικών
µεθόδων και τεχνικών µπορεί να γίνεται σε συνδυασµό µε την διαµόρφωση του
αναλυτικού προγράµµατος και µε συνεργασία του συντονιστή µε τους εκπαιδευτές
του προγράµµατος κατάρτισης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές που µπορούν να
επιλεγούν και να εφαρµοσθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
¾ Η µελέτη περίπτωσης (case study) συµβάλλει α) στη γενίκευση µέσω
προσέγγισης του ειδικού, β) στην ανατροφοδότηση, γ) στην αφοµοίωση και δ)
στην ανάπτυξη ικανοτήτων / δεξιοτήτων των φοιτητών.
¾ Οι

οµάδες

εργασίας

προωθούν

την

ανάπτυξη

της

συλλογικότητας,

συνεργατικότητας, αλληλεπίδρασης, αλληλοεκτίµησης. Επίσης, συµβάλλουν στην
ευρετική πορεία προς την γνώση συνδέοντας τη σκέψη µε τη δράση.
¾ Το παιγνίδι ρόλων συµβάλλει στο µετασχηµατισµό στάσεων, στην βιωµατική
προσέγγιση του θέµατος, στην ανάπτυξη της ικανότητας της επικοινωνίας.
¾ Η εισήγηση είναι η πρώτη εκπαιδευτική τεχνική που έρχεται στο µυαλό µας
(είναι ενδεικτικό ότι σε πολλούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων οι διδάσκοντες
αποκαλούνται εισηγητές). Αυτό γίνεται διότι α) η εισήγηση έχει το πλεονέκτηµα
ότι καθιστά δυνατή την µετάδοση συγκροτηµένων γνώσεων σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα, β) η προετοιµασία και η πραγµατοποίησή της είναι σε γενικές
γραµµές, ευκολότερη από άλλες εναλλακτικές τεχνικές, γ) οι εκπαιδευόµενοι
αισθάνονται ασφαλέστεροι όταν απλώς παρακολουθούν ένα µάθηµα παρά όταν
προσπαθούν µόνοι τους ή µαζί µε άλλους, να επεξεργαστούν απόψεις ή ζητήµατα.
Από την άλλη µεριά, η τεχνική της εισήγησης τις περισσότερες φορές οδηγεί τους
εκπαιδευόµενους σε παθητική στάση και ανακόπτει την ανάπτυξη των
δηµιουργικών τους ικανοτήτων.
¾ Ερωτήσεις – Απαντήσεις. Η τεχνική αυτή επιφέρει το αντικείµενο µάθησης
στους εκπαιδευόµενους, µέσω ερωταπαντήσεων. Με την εφαρµογή της τεχνικής
αυτής προωθείται η αυτενέργεια των εκπαιδευοµένων, παρακινούνται σε σκέψη,
αναπτύσσεται η κριτική τους ικανότητα, δηµιουργείται κλίµα επικοινωνίας,
πραγµατοποιείται λεπτοµερής προσέγγιση ενός ζητήµατος.
¾ Η συζήτηση είναι µια τεχνική συγγενής προς τις ερωτήσεις απαντήσεις.
Συνίσταται στην ανταλλαγή απόψεων µέσα στην εκπαιδευτική οµάδα γύρω από
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ένα θέµα ή ένα πρόβληµα, µε στόχο να προκύψουν εναλλακτικές λύσεις ή
συµπεράσµατα.
¾ Η τεχνική του Καταιγισµού ιδεών συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός
ζητήµατος µέσω της υποκίνησης των διδασκοµένων να προβούν σε ελεύθερη,
αυθόρµητη έκφραση ιδεών.
¾ Η επίδειξη αποτελεί µια τεχνική όπου οι εκπαιδευόµενο µαθαίνουν,
παρατηρώντας πρώτα τον εκπαιδευτή να εκτελεί µια πράξη και ύστερα να την
επαναλάβουν υπό την καθοδήγησή του.
¾ Η πρακτική άσκηση είναι µια ατοµική ή συλλογική εργασία όπου οι
εκπαιδευόµενοι επεξεργάζονται ένα ζήτηµα ή επιλύουν ένα πρόβληµα ή
διεξάγουν ένα πείραµα ή κατασκευάζουν ένα αντικείµενο κλπ. υπό την επίβλεψη
του εκπαιδευτή. (Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., 1999. Κεφ.6)
Η κάθε µια, από τις παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές, µπορεί να προσφέρει στην
προώθηση της αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής διεργασίας. Η εναλλακτική και η
συνδυαστική χρησιµοποίησή τους, ανάλογα µε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις ενός
προγράµµατος

κατάρτισης

µπορούν

να

επιτύχουν

βέλτιστα

εκπαιδευτικά

αποτελέσµατα.
Τα στελέχη και οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος και να
εφαρµόζουν, σε σχέση µε τους στόχους, την οµάδα εκπαιδευοµένων και τον
διαθέσιµο χρόνο, τις παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές.
Οι τεχνικές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν την
αξιοποίηση των βιωµάτων τους, την ενεργητική συµµετοχή τους, τον κριτικό
στοχασµό τους. (Κόκκος, 1999, σελ. 91 & 2002, σελ.16, Courau S., 2000, σελ. 55,
Noye D., Piveteau J. σελ. 47-8-9).

2.4 Η ∆ιάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών ως προϋπόθεση ενεργητικής συµµετοχής
Με τον όρο εκπαιδευτική ανάγκη εννοείται κάθε γνώση, ικανότητα και στάση που
είναι αναγκαία αλλά µη διαθέσιµη από ένα άτοµο, για την επαρκή και πλήρη
εκτέλεση µιας εργασίας ή γενικότερα µιας δραστηριότητας που περιλαµβάνει ένα
σύνολο εργασιών.
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Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ανάλογα µε τον βαθµό συνειδητοποίησης της έλλειψης
µορφωτικών αγαθών και των αλλαγών που συµβαίνουν είτε σε προσωπικό επίπεδο
είτε στον κοινωνικό περίγυρο µπορεί να είναι συνειδητές και µη συνειδητές.
Επίσης, µπορεί να είναι ρητές και µη ρητές. Για παράδειγµα, δεν εκφράζεται ρητά µια
εκπαιδευτική ανάγκη όταν θεωρείται κοινωνικά κατακριτέα (π.χ. αναλφαβητισµός) ή
όταν ένα δίπλωµα αποτελεί απλό τυπικό προσόν χωρίς να αντιστοιχεί σε πραγµατικές
γνώσεις (π.χ. συµβαίνει πολύ συχνά στην γνώση ξένων γλωσσών).
Για συνειδητές και ρητές ανάγκες καλύτερη µέθοδος διάγνωσή τους θεωρείται η
περιγραφική δειγµατοληπτική µέθοδο η οποία αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µορφή
ποσοτικής έρευνας. (Βεργίδης ∆., 1999, σελ. 29 - 31)
Για την διάγνωση µη συνειδητών και µη ρητών αναγκών, καταλληλότερες µέθοδοι
και τεχνικές θεωρούνται οι ποιοτικές.
Οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων δεν έχουν απλώς
και µόνο τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσµού στον
οποίο ανήκουν, έχουν και εντελώς προσωπικά χαρακτηριστικά όπως στόχους,
προσδοκίες, ενδιαφέροντα, κίνητρα, στάσεις, εµπειρίες, βιώµατα, προσωπικές
ανάγκες κλπ. Επίσης, έχουν τις δικές τους προσωπικές εµπειρίες και ερµηνεύουν µε
τον δικό τους τρόπο τον ρόλο τους. Από το κατά πόσο θα ληφθούν υπόψη τα
παραπάνω χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων προκύπτει η διαθεσιµότητά
τους για ουσιαστική συµµετοχή στο πρόγραµµα εκπαίδευσης που τους
απευθύνεται.
Επιπλέον, οι εκπαιδευόµενοι έχουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά, επαγγελµατικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά που και αυτά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όπως επίπεδο
εκπαίδευσης, επίπεδο επαγγελµατικής εξειδίκευσης, επίπεδο επαγγελµατικής
εµπειρίας, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ..
Για την αποτελεσµατική εκπόνηση των στόχων και την εξειδίκευση του περιεχοµένου
του προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων απαιτείται η ανάπτυξη της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευοµένων και η διαπραγµάτευση των αναγκών από τους συντελεστές µε
τους εκπαιδευόµενους.
Οι συντελεστές οφείλουν να παρουσιάσουν ένα αρχικό σχέδιο θεωρώντας ως
αφετηρία της εκπαίδευσης της οµάδας των εκπαιδευοµένων α) τις εκπαιδευτικές
ανάγκες

του

πληθυσµού

στόχου

που

ανήκουν,

β)

τις

ανάγκες

του

κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου και γ) τον κύριο σκοπό του προγράµµατος.
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Στην συνέχεια εµπλουτίζεται το σχέδιο του προγράµµατος, αναπτύσσοντας τη
διαθεσιµότητα των εκπαιδευοµένων λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη :
ι) τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων, τους στόχους και τις προσδοκίες
τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα κίνητρα, τις στάσεις τους
ιι) τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους, ιιι) την κατάσταση στην οποία ζουν,
ιν) τη γνώση και την ερµηνεία της κατάστασης αυτής, καθώς και τον ρόλο τους ως
εκπαιδευοµένων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διάγνωσης και διαπραγµάτευσης των αναγκών
επιχειρείται από τους συντελεστές του προγράµµατος να συνθέσουν τις ανάγκες που
έχουν καταγραφεί να τις εναρµονίσουν στο µέτρο του εφικτού και να θέσουν
προτεραιότητες µε συγκεκριµένα κριτήρια, προκειµένου να εξειδικεύσουν τους
στόχους και τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράµµατος.
Η διάγνωση και η διαπραγµάτευση των αναγκών αποτελεί µέρος της εκπαίδευσης στο
βαθµό που σταδιακά η οµάδα των εκπαιδευοµένων ανασυνθέτει κριτικά τις ανάγκες
των µελών της και διαµορφώνει συλλογικές ανάγκες.
Η διάγνωση και διαπραγµάτευση των προσωπικών και συλλογικών αναγκών και η
επεξεργασία των αναµενόµενων αποτελεσµάτων όχι µόνο αναπτύσσει την
διαθεσιµότητα των εκπαιδευοµένων αλλά και συµβάλλει στην υπέρβαση των πιθανών
αντιθέσεων, αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων και αντιφάσεων, στο ξεπέρασµα των
δυσλειτουργιών και στη βελτιστοποίηση του προγράµµατος.
Προϋποθέσεις είναι :
•

η διαθεσιµότητα των συντελεστών του προγράµµατος

•

η κατάλληλη κατάρτισή τους και

•

η ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων για τα αποτελέσµατα της µελέτης της
υπάρχουσας κατάστασης και της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών.
(Βεργίδης ∆., 1999)

Η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων οφείλει να
προηγείται του σχεδιασµού του προγράµµατος κατάρτισης έτσι ώστε να
συµπεριλαµβάνονται σε αυτό οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, οι προσδοκίες, τα
ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, οι ιδιαιτερότητες, οι στόχοι κλπ. των εκπαιδευοµένων
καθώς επίσης πρέπει να συνεχίζεται καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης.
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Η εκπαιδευτική διαδικασία που δεν συµπεριλαµβάνει τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των εκπαιδευοµένων (που είναι οι κύριοι χρήστες του) δεν µπορεί να είναι
αποτελεσµατική. Η αποτυχία της είναι πιθανή.
Οι εκπαιδευόµενοι δεν είναι άβουλα όντα έτσι ώστε να δέχονται άκριτα εκπαιδευτικά
περιεχόµενα που δεν θεωρούν ότι καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.
Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης, η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσµού στόχου αποτελεί
µια δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην βάση των διαπιστώσεων και των
συµπερασµάτων της έρευνας της αγοράς εργασίας και του πεδίου απασχόλησης που
επικεντρώνεται ένα πρόγραµµα κατάρτισης και των χαρακτηριστικών του πληθυσµού
στόχου, σε συνδυασµό όµως µε τον γενικό σκοπό του σχεδιαζόµενου προγράµµατος.
Η ανάλυση αυτή είναι σηµαντική για τον αναλυτικό καθορισµό και τη σαφή
διαπίστωση των επιµέρους στόχων και κατά συνέπεια του αναλυτικού περιεχοµένου
του προγράµµατος.
Η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων είναι χρήσιµο να
υλοποιείται σε οµαδικό (όλοι οι εκπαιδευόµενοι µαζί) και ατοµικό επίπεδο
(εξατοµικευµένα µε τον κάθε εκπαιδευόµενο). Οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων
και η κάλυψη των διαφορετικών αναγκών τους καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη
υπηρεσιών σε εξατοµικευµένη βάση.
Η εξατοµικευµένη προσέγγιση / στήριξη είναι η δυσκολότερη και η
σηµαντικότερη

διαδικασία

στην

διάγνωση

εκπαιδευτικών

αναγκών.

Πραγµατοποιείται τόσο πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και
παράλληλα µε αυτήν.
Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι το θεσµικό πλαίσιο σχεδιασµού και
υλοποίησης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης δεν αφήνει πολλά περιθώρια
στην πραγµατοποίηση διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων πριν
τον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο
τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης πρώτα σχεδιάζονται και υποβάλλονται
στους αρµόδιους κρατικούς φορείς και έπειτα πραγµατοποιείται η επιλογή των
εκπαιδευοµένων.
Ακόµα, όµως και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η υλοποίηση διάγνωσης
εκπαιδευτικών αναγκών µετά την επιλογή των εκπαιδευοµένων προκειµένου να
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πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραµµα οι οποίες
είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν µετά την διαδικασία της διάγνωσης.
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Κεφάλαιο 3 :
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Στο 1ο κεφάλαιο, της συγκεκριµένης εργασίας, παρουσιάσθηκε η εκπαίδευση
ενηλίκων ως ιδιαίτερο επιστηµονικό πεδίο καθώς και ο επηρεασµός της από της
θεωρίες µάθησης.
Στην συνέχεια, αναλύθηκε η µέθοδος σχεδιασµού – υλοποίησης και αξιολόγησης
προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων µε κύριο στόχο την προώθηση
της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις διαδικασίες αυτές, έχοντας ως
βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Παράλληλα, παρουσιάσθηκε ο ρόλος των διδακτικών τεχνικών στην προώθηση της
συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η µέθοδος
διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων ως προϋπόθεση ενεργητικής
συµµετοχής στην πορεία της κατάρτισής τους.
Με βάση τα παραπάνω, µεγάλη σηµασία έχει να παρουσιασθεί το θεσµικό πλαίσιο
της συνεχιζόµενης κατάρτισης στην Ελλάδα, ως προς την κατεύθυνση που παρέχει
για την εφαρµογή ή µη των παραπάνω αρχών, στην πράξη.
Η παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου που ακολουθεί είναι εστιασµένη στην
διευκόλυνση ή µη, που δίνεται α) στην προώθηση των αρχών της εκπαίδευσης
ενηλίκων και β) ειδικότερα, στην προώθηση της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων
στην διαδικασία της κατάρτισής τους
Το

Ενιαίο

Σύστηµα

∆ιαχείρισης

Επαγγελµατικής

Κατάρτισης

(ΕΣ∆ΕΚ)

θεσµοθετήθηκε την 26/7/2001 και είναι αυτό που διέπει όλες τις ενέργειες
επαγγελµατικής κατάρτισης που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή φορέα υλοποίησης.
Το ΕΣ∆ΕΚ στις αρχικές του σελίδες αναφέρει :
«Οι ενέργειες κατάρτισης, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται αφού
λαµβάνονται υπόψη οι συγκεκριµένες ανάγκες των ωφελούµενων, έτσι όπως
αυτές προκύπτουν από την διάγνωση αναγκών που διενεργείται στις ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και από ειδικές µελέτες έρευνες διάγνωσης των
τάσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας.
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Τα προγράµµατα κατάρτισης αποτελούνται από το θεωρητικό και πρακτικό τους
µέρος. Η αναβάθµιση της παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης εξασφαλίζεται µε
την εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των
προγραµµάτων. Η µεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης των προγραµµάτων ως
προς το θεωρητικό µέρος και την πρακτική άσκηση θα ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή
εµπειρία

και

θα

βασίζεται

στις

τεχνικές

εκπαίδευσης

ενηλίκων.

Ειδικότερα ως προς το σχεδιασµό και µεθοδολογία του προγράµµατος κατάρτισης
ακολουθούνται (µεταξύ άλλων) τα εξής:
Α. Σχεδιασµός


Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζοµένων, σε
σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις δεξιότητες που θα πρέπει να
αποκτηθούν στο συγκεκριµένο αντικείµενο κατάρτισης



Η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε σχέση µε την Οµάδαστόχο των ωφελουµένων



Ο προσδιορισµός του σκοπού του προγράµµατος και των ειδικών
εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων



Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων, τεχνικών και µέσων



Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών



Η προβλεπόµενη αξιολόγηση του προγράµµατος κλπ.

Β. Εκπαιδευτική Μέθοδος και εκπαιδευτικές τεχνικές
Η µεθοδολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των
ενηλίκων οι οποίες είναι οι εξής: Ο συνδυασµός της θεωρίας µε την πράξη, η
σύνδεση του αντικειµένου µάθησης µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
καταρτιζοµένων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, οι αµφίδροµες σχέσεις
εκπαιδευτών – καταρτιζοµένων.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που είναι σκόπιµο να αναπτύσσουν την ενεργητική
συµµετοχή των καταρτιζοµένων, όπως οι µελέτες περίπτωσης, οι µικρές πρακτικές
εργασίες, το παίξιµο ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η εκµαίευση, η
προσοµοίωση, η συζήτηση σε µικρές οµάδες. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να
επιλέγονται ανάλογα µε το αντικείµενο και τους στόχους της διδακτικής ενότητας, το
επίπεδο και το βαθµό συµµετοχής των καταρτιζοµένων και είναι σκόπιµο να
ποικίλουν κα να εναλλάσσονται στη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας.» κλπ. (8)
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Συνεχίζοντας την παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου, θεωρώ χρήσιµη την
αναφορά της προκήρυξης (που έχει την µορφή Υπουργικής Απόφασης, 178015 –
20/5/2003) της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης Εθνικού Σκέλους που
πραγµατοποιήθηκε τα έτη 2001 & 2003.
Η προκήρυξη αναφέρει ότι οι στόχοι που αναµένεται να επιτευχθούν από την
υλοποίηση του έργου, µεταξύ άλλων, είναι ¨η σύνδεση της κατάρτισης των
ανέργων µε τις προσδοκίες των ανέργων καταρτιζοµένων¨. (Υποσηµ: Για την
πλήρη παρουσίαση των στόχων της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης βλ.
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Αναλυτικό τεύχος
προκήρυξης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης σελ. 13 - 14)
Επίσης, στο σηµείο που περιγράφεται η µεθοδολογία υλοποίησης των προγραµµάτων
κατάρτισης αναφέρεται ότι θα δοθεί µεγάλο βάρος ι) στις σύγχρονες εκπαιδευτικές
µεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό, ιι) στην αναβάθµιση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας,
ιιι) Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και σε συνδυασµό µε τις επιµέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής οµάδας
κλπ…….»
Τέλος, η προκήρυξη αναφέρει ότι η µεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης των
προγραµµάτων τόσο κατά την θεωρητική κατάρτιση όσο και κατά την πρακτική
άσκηση θα πρέπει να ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εµπειρία και να βασίζεται στις
τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωµατικής
µάθησης,

µάθηση

µέσω

της

πράξης,

αλληλεπίδραση

εκπαιδευτών

–

εκπαιδευοµένων).
Παρατηρούµε ότι το θεσµικό πλαίσιο δίνει µια σαφή κατεύθυνση προς τις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως η διάγνωση των εκπαιδευτικών των αναγκών των
καταρτιζοµένων, η προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής τους, η προώθηση των
ενεργητικών διδακτικών τεχνικών κλπ.
Η κατεύθυνση είναι σαφής, αλλά σε κανένα σηµείο δεν αναφέρεται συγκεκριµένα η
µεθοδολογία, οι µέθοδοι, οι τεχνικές κλπ. που οι φορείς κατάρτισης µπορούν να
εφαρµόσουν προκειµένου να σχεδιάσουν και να τα πραγµατοποιήσουν.
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Από την µια πλευρά, θεωρείται εύλογο, οι µεθοδολογίες αυτές να µην παρέχονται από
το κράτος αλλά να σχεδιάζονται και να προωθούνται από τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κατάρτισης.
Λαµβάνοντας, όµως, υπόψη το άναρχα σχεδιασµένο και δοµηµένο σύστηµα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ελλάδα, καθώς και τις διαπιστωµένες ανεπάρκειες
των στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων, θεωρούνται χρήσιµες οι διαδικασίες
προσφορά µεθοδολογιών εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η υλοποίηση εκπαίδευσης
στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).
Το ΕΚΕΠΙΣ έχει διαδραµατίσει σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην βελτίωση της
ποιότητας της παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
Η πρώτη προσπάθεια ήταν η πιστοποίηση των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
Το ΕΚΕΠΙΣ υλοποίησε την διακήρυξή του για τον εκσυγχρονισµό των δοµών, της
υλικοτεχνικής υποδοµής και των µεθοδολογιών, µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης
και κατάρτισης, προωθώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Πολύ ενδιαφέρον έχουν τα αναφερόµενα στο Εθνικό Σύστηµα Πιστοποίησης
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (115910 – 9/10/2000) που έχει την µορφή
υπουργικής απόφασης.
Το σύστηµα πιστοποίησης στο άρθρο 4 που αναφέρονται τα κριτήρια πιστοποίησης
αναφέρει ότι τα ΚΕΚ υποχρεούνται να διαθέτουν σύστηµα σχεδιασµού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά.
Αναλυτικά, µεταξύ άλλων, τα ΚΕΚ πρέπει να διαθέτουν:


Μεθόδους διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων,
των αναγκών της αγοράς εργασίας …….. ..την εκπόνηση των κατάλληλων
διαγνωστικών µέσων και εργαλείων και τον τρόπο της ενσωµάτωσης των
αποτελεσµάτων της διάγνωσης στον προγραµµατισµό.



Μεθοδολογία σχεδιασµού των προγραµµάτων θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης ………… την ενσωµάτωση των εκπαιδευτικών
αναγκών και των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και την
ενσωµάτωση ιδιαιτεροτήτων κοινωνικά ευαίσθητων οµάδων.



Σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
…………………. την εκπόνηση δεικτών και των αντίστοιχων εργαλείων
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παρακολούθησης και αξιολόγησης, τη συµµετοχή όλων των συντελεστών
της

κατάρτισης

στην

αξιολόγηση,

τον

τρόπο

αξιοποίησης

των

αποτελεσµάτων και τη συστηµατικότητα στην εφαρµογή.
(9)
Οι παραπάνω αρχές συνάδουν ως προς τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και µπορούν
να προωθήσουν το σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης σε ποιοτικές κατευθύνσεις.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα πιστοποίησης των ΚΕΚ, ούτε ένα
ΚΕΚ δεν στερήθηκε της πιστοποίησης µε κριτήριο την επάρκεια και την ελλιπή
ποιότητα των µεθοδολογιών σχεδιασµού, υλοποίησης, αξιολόγησης, διάγνωσης
εκπαιδευτικών αναγκών κλπ.
Οι λόγοι που κάποια ΚΕΚ δεν πιστοποιήθηκαν οφείλονταν σε τεχνικού τύπου
κριτήρια όπως η επάρκεια των δοµών και του εξοπλισµού ή τήρηση προδιαγραφών
προσβασιµότητας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες κλπ.
Σύµφωνα µε την τελική αξιολόγηση όλα τα υποψήφια ΚΕΚ κρίθηκαν ικανά να
παρέχουν ποιοτική και σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελµατική
κατάρτιση, γεγονός που λαµβάνοντας υπόψη την απότοµη και πολλές φορές
παράτυπη ανάπτυξη των ΚΕΚ, µπορεί να επιφέρει πολλές αµφισβητήσεις ως προς τον
ποιοτικό έλεγχό τους.
Το ΕΚΕΠΙΣ συνεχίζοντας τις ποιοτικές του παρεµβάσεις στον χώρο της
επαγγελµατικής κατάρτισης θεσµοθέτησε το σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης και
αξιολόγησης

των ΚΕΚ, που έχει την µορφή υπουργικής απόφασης (111384 –

13/5/2003).
Το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι ένα σύστηµα µεθόδων,
διαδικασιών, κριτηρίων και ενεργειών που αποσκοπούν στον συνεχή έλεγχο της
τήρησης των όρων πιστοποίησης καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση και
αξιολόγηση της λειτουργίας των πιστοποιηµένων ΚΕΚ.
Σκοπός του είναι η βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στα
πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.
Συγκεκριµένα, το σύστηµα προσδιορίζει ότι θα αξιολογηθούν, µεταξύ άλλων και οι
άξονες :
Α) Αν πραγµατοποιείται διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων
(µεθοδολογία και εργαλεία) και αν ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα στον
σχεδιασµό των προγραµµάτων
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Β) Αν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων γίνεται και µε
εξατοµικευµένη προσέγγιση
Γ) Αν οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησής τους
∆) Αν αξιοποιούνται ουσιαστικά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
εκπαιδευοµένων
Ε) Αν εφαρµόζονται µέθοδοι ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και πως εφαρµόζονται
ΣΤ) Αν οι εκπαιδευτές που χρησιµοποιούνται, παρακολουθούν πρόγραµµα
επιµόρφωσης σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων
Παρατηρούµε ότι η συνέχιση της παρέµβασης του ΕΚΕΠΙΣ παραµένει,
τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, πολύ σηµαντική.
Μάλιστα, αναφέρεται περισσότερο ξεκάθαρα ότι ο επίσηµος σκοπός του είναι η
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου
εκπαίδευσης και των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.
Βέβαια, διαδικασίες αξιολόγησης των Κέντρων Κατάρτισης έχουν εφαρµοσθεί µόνο
µια φορά και αξιοσηµείωτο είναι ότι και σε αυτή την αξιολόγηση δεν σηµειώθηκε
άρση της πιστοποίησης από κάποιο ΚΕΚ, µε κριτήριο την επάρκεια της ποιότητας
της κατάρτισης που παρέχει.
Οι δείκτες αξιολόγησης που συνεισφέρουν στην τελική βαθµολογία, είναι ακόµα µία
φορά, διοικητικού τύπου π.χ. πόσοι εκπαιδευόµενοι πήραν µέρος σε προγράµµατα
του κάθε ΚΕΚ, πόσα προγράµµατα υλοποίησε µέχρι σήµερα το κάθε ΚΕΚ κ.ο.κ.
Παρόλα αυτά, πρέπει να αναγνωρισθεί η σηµαντική συνεισφορά του θεσµικού
πλαισίου που έστω και καθυστερηµένα, έχει ξεκινήσει να αναφέρει και να προωθεί
συστηµατικά τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων στην διαδικασία σχεδιασµού –
υλοποίησης και αξιολόγησης της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών / εκπαιδευτών συνεχιζόµενης κατάρτισης και η
εκπαίδευση των αξιολογητών των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης που έχουν
υλοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ, είναι κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση, προς την
κατεύθυνση την βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης.
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Κεφάλαιο 4 :
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Στο τελευταίο µέρος του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας εργασίας, επιχειρείται η
επισήµανση η επισήµανση ορισµένων σηµείων που συνδέονται µε την έννοια της
ενεργητικής

συµµετοχής

στα

προγράµµατα

Συνεχιζόµενης

Επαγγελµατικής

Κατάρτισης σε σχέση µε την διαµόρφωση και λειτουργία του θεσµικού πλαισίου.
Η έννοια της ενεργητικής συµµετοχής έχει κεντρική σηµασία, όπως είδαµε και στο
προηγούµενο κεφάλαιο, στην διατύπωση και την κατάληξη του θεσµικού πλαισίου
για την επαγγελµατική κατάρτιση.
Η άρθρωση, µεταξύ άλλων, του αιτήµατος της ενίσχυσης της συµµετοχικότητας των
‘χρηστών’ στις ενέργειες οι οποίες τους αφορούν, εισάγεται ως λειτουργικό µέρος του
συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης. Όµως, σε ένα µεγάλο βαθµό ακυρώνεται
από το ίδιο το πλαίσιο αλλά και κυρίαρχα από τις πρακτικές που εφαρµόζονται.
Σηµαντική αναδεικνύεται η δυσκολία αξιοποίησης των προγραµµάτων στην
κατεύθυνση της ευρύτερης υποστήριξης των οµάδων που αφορούν µέσω της
ανάπτυξης περισσότερο συµµετοχικών µορφών εκπαίδευσης. Ενώ, το αίτηµα της
ενδυνάµωσης και της ενεργοποίησης των συµµετεχόντων στα προγράµµατα, αποτελεί
κυρίαρχο λόγο και δεδηλωµένο στόχο στα σχετικά κείµενα της Ε.Ε. αλλά και όλων
των εµπλεκοµένων στο σύστηµα φορέων, η ίδια η δόµηση του συστήµατος /
εκπαιδευτικού έργου µε τις αγκυλώσεις και τις αδράνειές της αφήνει περιορισµένα
περιθώρια δράσης προς αυτή την κατεύθυνση.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι σε όλη τη διάρκεια της απορρόφησης των
σχετικών κονδυλίων στο πλαίσιο των τριών Κ.Π.Σ., ιδιαίτερη έµφαση, από το Υπ.
Εργασίας, δίνεται στην ανάπτυξη και γραφειοκρατική τυποποίηση των δοµών και
των διαδικασιών κατάρτισης χωρίς το αντίστοιχο ενδιαφέρον να αναπτυχθούν µε
επάρκεια οι αντίστοιχες δοµές απασχόλησης και οι λεγόµενες συνοδευτικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες ή να υποστηριχθεί συστηµατικά η συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων στην ανάπτυξη των ενεργειών που τους απευθύνονται.
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Έτσι, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις διαδικασίες προσαρµογής των
προγραµµάτων στο προφίλ και τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, στην ενίσχυση της
συµµετοχής και της ενεργοποίησής τους τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην
ευρύτερη διαδικασία υλοποίησής τους, η συνολική λειτουργία του συστήµατος δε
φαίνεται να υποστηρίζει συστηµατικά το συγκεκριµένο προσανατολισµό, και παρά
την επίµονη προβολή τους σε επίπεδο θεσµών και φορέων δε φαίνεται να αποτελούν
κυρίαρχη πρακτική. (Μπαµπανέλου ∆., Ναγόπουλος Ν., 2004, σελ.5)
Βεβαίως, πρέπει να δεχτούµε ότι η συνεχής αναπαραγωγή του σχετικής
ρητορικής έχει συµβάλει σε ένα βαθµό στην καλλιέργεια µιας διαφορετικής
κουλτούρας η οποία έχει συνεισφέρει στη βελτίωση τόσο σε επίπεδο
προβληµατισµών όσο και σε επίπεδο πρακτικών προς αυτή την κατεύθυνση.
∆ε φαίνεται µάλιστα τυχαίο ότι σε περιπτώσεις όπου γίνονται στοιχειώδεις
προσπάθειες υποστήριξης των εκπαιδευοµένων και προσανατολισµού των σχετικών
ενεργειών στις ανάγκες τους, διαφαίνεται ότι αξιολογείται θετικά η συµµετοχή στα
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, για µια σειρά λόγων οι οποίοι στις
περισσότερες των περιπτώσεων δεν ταυτίζονται αναγκαστικά µε την εξεύρεση
εργασίας (σύµφωνα µε µελέτες αξιολόγησης προγραµµάτων συνεχιζόµενης
κατάρτισης ανέργων του ΚΕΚ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
Ωστόσο, η τάση αυτή δείχνει να αποδυναµώνεται σε µεγάλο βαθµό από τους
ίδιους τους όρους λειτουργίας του συστήµατος έτσι όπως τίθεται από την Ε.Ε. όσο
και από ευρύτερες αδράνειες της ελληνικής κρατικής µηχανής, προσανατολίζοντάς το
σε γραφειοκρατικές, συγκεντρωτικές, διαδικασίες οι οποίες διαπερνούν όλα τα
επίπεδα λειτουργίας του (κρατικοί φορείς, διαχειριστικές αρχές, φορείς υλοποίησης
κ.λπ.).
Η ενσωµάτωση των εν λόγω αιτηµάτων φαίνεται να περιορίζεται κυρίαρχα στο
επίπεδο του σχεδιασµού των σχετικών θεσµών και ενεργειών και στη ρητορική τους,
χωρίς να προωθείται ανάλογα στο επίπεδο της υλοποίησης, της παρακολούθησης
και της αξιολόγησής τους.
Το θεσµικό πλαίσιο, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού έτσι όπως αποτυπώνεται
στα επίσηµα κείµενα (και όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3) οδηγεί σε
προσπάθειες σχεδιασµού συµµετοχικών σχεδίων / προτάσεων, στοιχείο άλλωστε το
οποίο αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια για την τελική τους έγκριση.
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Επίσης, διαφαίνεται ότι µια σειρά δοµικών χαρακτηριστικών του συστήµατος
δε διευκολύνουν την εφαρµογή συµµετοχικότερων µοντέλων κατά την υλοποίηση
των προγραµµάτων.
Επιλέγοντας την εκπαιδευτική διαδικασία ως παράδειγµα, θεωρείται ότι δεν
µπορεί εύκολα να ξεφύγει από συγκεντρωτικότερες µορφές εκπαίδευσης, καθώς οι
βασικοί

συντελεστές

της

–

εκπαιδευτές

και

εκπαιδευόµενοι

–

είναι

κοινωνικοποιηµένοι στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήµατος κατεξοχήν
δασκαλοκεντρικού, ενώ ακόµη και δυναµικές προσπάθειες υπέρβασής του από
µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες, αποτελούν αποσπασµατικές δράσεις στο πλαίσιο
επιµέρους προγραµµάτων χωρίς να είναι σε θέση να επιφέρουν ευρύτερες αλλαγές.
Ενώ παράλληλα, ενέργειες οι οποίες προβλέπεται να βελτιώσουν το σύστηµα είτε
ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί (εκπαίδευση εκπαιδευτών) είτε εκπίπτουν στην
ανάληψη πρωτοβουλιών από επιµέρους συντελεστές του συστήµατος (επιµορφωτικοί
κύκλοι από ΚΕΚ, εφαρµογή συµµετοχικότερων µεθόδων από εκπαιδευτές κ.λπ.),
χωρίς την ανάλογη θεσµική υποστήριξη.
Όσον αφορά τη συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, η
προβαλλόµενη ως κοµβική διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης ακροβατεί,
στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, µεταξύ µιας τυπικής συµπλήρωσης
του σχετικού ερωτηµατολογίου ή µιας συζήτησης προσανατολισµού η οποία ωστόσο
επαφίεται στην καλή θέληση των συµβούλων εργασίας. Ενώ, παράλληλα, η
συνεργασία για την επιλογή των εκπαιδευοµένων κυρίως εκπίπτει σε µια
διεκπεραιωτική κατανοµή τους, η οποία δεν καλύπτει παρά στοιχειωδώς τις
δεδηλωµένες προδιαγραφές του συστήµατος, ενώ κάποιες φορές περιορίζεται απλώς
στη

συµπλήρωση

του

σχετικού

απαραίτητου

παραπεµπτικού

εγγράφου.

(Μπαµπανέλου ∆., Ναγόπουλος Ν., 2004, σελ.8)
Το σύνολο του συστήµατος παρακολούθησης στηρίζεται σε γραφειοκρατικούς
µηχανισµούς οι οποίοι εστιάζουν κυρίαρχα στον έλεγχο της διαχείρισης των
ενεργειών µέσω της αναπαραγωγής δελτίων, κειµένων (γραπτών και προφορικών) και
δεικτών τα οποία κατευθύνονται από τους φορείς υλοποίησης προς τις διαχειριστικές
αρχές. Κατεύθυνση η οποία οδηγεί στην πληθωρική παραγωγή δελτίων και
συστηµάτων παρακολούθησης, σε µια προσπάθεια των εµπλεκόµενων φορέων να
‘αποδείξουν’ ή και να προβάλουν το υλοποιούµενο έργο τους. Ακόµη και η
λειτουργία του φορέα πιστοποίησης το έργο του οποίου εστιάζει σε µεγάλο βαθµό
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στην παρακολούθηση ποιοτικών διαστάσεων των σηµαντικότερων για την ανάπτυξη
των

προγραµµάτων

διαδικασιών,

µεταξύ

άλλων

και

των

εφαρµοζόµενων

δυνατοτήτων εµπλοκής των εκπαιδευοµένων σε αυτά, προσανατολίζεται κυρίαρχα
στην εξέταση των σχετικών κειµένων και δεικτών, στοιχεία τα οποία θεωρείται ότι
είναι σε θέση να αποδείξουν τις πρακτικές εφαρµογής των εν λόγω διαδικασιών.
Όµως, παρά την κριτική που µπορεί να ασκηθεί στις καθηµερινές διαδικασίες,
διοίκησης, διαχείρισης και έντονης γραφειοκρατίας που εφαρµόζουν οι υπεύθυνες
κρατικές αρχές (Υπ. Εργασίας, διαχειριστικές αρχές, ΟΑΕ∆), η οποία ουσιαστικά
στέκεται αντίθετη στην ουσιαστική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην διαδικασία
της κατάρτισής τους, δεν µπορεί να παραγνωρισθούν οι σοβαρές προσπάθειες που
γίνονται από το θεσµικό πλαίσιο του Συστήµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης, όπως
αυτό παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3.
Οι αρχές του θεσµικού πλαισίου µπορεί να διαµορφώσουν µια δυναµική ανάπτυξης
των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και µετάβασής τους στην αναπτυσσόµενη ¨αγορά¨
της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Η ανάπτυξη µπορεί να περάσει από διάφορες φάσεις, όπως τεχνική χρήση και
εφαρµογή συµµετοχικών εργαλείων εκπαίδευσης, σχεδιασµού, αξιολόγησης κλπ.
χωρίς την πλήρη κατανόηση των λόγων που χρησιµοποιούνται.
Επίσης, πρακτικές ¨πρέπει να εφαρµοσθεί γιατί το ζητάει το θεσµικό πλαίσιο¨ χωρίς
ουσιαστική εµπέδωση και εµβάθυνση, είναι λογικό να εµφανίζονται στην αρχή
λειτουργίας ενός συστήµατος.
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Κεφάλαιο 5 :
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ου ΜΕΡΟΥΣ
Το 1ο Μέρος της συγκεκριµένης εργασίας, που περιλαµβάνει 4 κεφάλαια, αποτελεί το
θεωρητικό οικοδόµηµα πάνω στο οποίο στήνεται και στηρίζεται το εµπειρικό µέρος
της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθεί στο 2ο Μέρος.
Αποτελεί το ερµηνευτικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν
και θα εξηγηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας που υλοποιείται στο 2ο Μέρος της
εργασίας.
Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάστηκε και εξηγήθηκε γιατί η εκπαίδευση ενηλίκων
αποτελεί ιδιαίτερο επιστηµονικό πεδίο καθώς και πως επηρεάσθηκε και στήθηκε
πάνω στις θεωρίες µάθησης και ιδίως στο ανθρωπιστικό µοντέλο.
Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι αρχές και η µέθοδος που πρέπει να
πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός – η υλοποίηση και η αξιολόγηση των προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος που είναι η
προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις διαδικασίες αυτές,
έχοντας ως βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το 2ο κεφάλαιο περιελάµβανε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύθηκε η
µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση
µε τις διαδικασίες ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων που οφείλει να
ενσωµατώνει. Στην δεύτερη ενότητα αναλύθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης που
πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε την προώθηση της συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων. Στην τρίτη παρουσιάσθηκαν οι ενεργητικές διδακτικές τεχνικές και
εξηγήθηκε ο ρόλο τους στην προώθηση της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων.
Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάσθηκε η µέθοδος και οι διαδικασίες διάγνωσης
εκπαιδευτικών

αναγκών

των

εκπαιδευοµένων

ως

προϋπόθεση

ενεργητικής

συµµετοχής τους.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάσθηκε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Συνεχιζόµενη
Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα και αναλύθηκαν οι τρόποι που αυτό προωθεί
τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Η παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου ήταν εστιασµένη στην διευκόλυνση ή µη, που
δίνεται α) στην προώθηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) ειδικότερα,
στην προώθηση της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην διαδικασία της
κατάρτισής τους
Στο 4ο κεφάλαιο αναλύθηκε το θεσµικό πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Κατάρτισης στην
Ελλάδα και προσεγγίσθηκε κριτικά. Παρουσιάσθηκαν οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις
µεταξύ της ρητορικής του θεσµικού πλαισίου και της καθηµερινής πρακτικής των
κρατικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πορεία του συστήµατος
επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
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2ο ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Κεφάλαιο 6 :
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΣΤΟΧΟΙ – ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείµενο της ερευνητικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση της συγκεκριµένης
εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου και του βαθµού συµµετοχής των
ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους, σε προγράµµατα
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής.
Με την έννοια ¨διαδικασία κατάρτισής τους¨ εννοείται :
α) η διαδικασία σχεδιασµού του εκπαιδευτικών στόχων και του ωρολογίου
προγράµµατος,
β) η διαδικασία υλοποίησης του προγράµµατος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
γ) η διαδικασία αξιολόγησης του προγράµµατος.
Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό µέρος της εργασίας (Κεφάλαια 1 – 5), οι
βασικότερες αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το οικοδόµηµα της εκπαίδευσης
ενηλίκων είναι :
•

Η διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευοµένων τόσο σε επίπεδο
πληθυσµού στόχου (π.χ. άνεργοι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην
περιφέρεια Αττικής) όσο και σε ατοµικό επίπεδο για κάθε εκπαιδευόµενο
ξεχωριστά. Μάλιστα το γεγονός ότι ο κάθε ενήλικας έχει τα δικά του ιδιαίτερα
βιώµατα, εµπειρίες, στάσεις, συµπεριφορές, χαρακτηριστικά κλπ. είναι κάτι
που τον καθιστά µοναδικό. Συνεπώς, η διάγνωση των αναγκών των ενήλικων
εκπαιδευοµένων σε ατοµικό επίπεδο (εξατοµικευµένη προσέγγιση) είναι µια
διαδικασία

εξαιρετικά

σηµαντική

που

µπορεί

να

καθορίσει

την

αποτελεσµατική ή µη πορεία των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
•

Η προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε όλες τις
φάσεις του σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
προγράµµατος.
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•

Η προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην
διδακτική διαδικασία µε την χρήση συµµετοχικών εκπαιδευτικών /
διδακτικών τεχνικών.

Παράλληλα, όλες οι προσπάθειες των τελευταίων 3 - 4 χρόνων, τουλάχιστον σε
επίπεδο ρητορικής και θεσµικού πλαισίου για την συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση (βλ. κεφάλαιο 3), προωθούν και προσανατολίζουν µε συστηµατικό και
πολλές φορές αυστηρό τρόπο, τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που υλοποιούν
την Συνεχιζόµενη κατάρτιση στην Ελλάδα, στην εφαρµογή των τριών παραπάνω
βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Θεωρούµε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν τηρούνται οι
παραπάνω αρχές από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην περιφέρεια
Αττικής και σε ποιο βαθµό γίνεται αυτό.
Η διερεύνηση θα πραγµατοποιηθεί µέσω των απόψεων και των αντιλήψεων των
ενηλίκων

καταρτιζοµένων που παρακολούθησαν προγράµµατα συνεχιζόµενης

κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής την χρονική περίοδο ∆εκεµβρίου του έτους
2003 & Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου του έτους 2004 (περίοδος διεξαγωγής
της έρευνας), σε διάφορα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. (10)
Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι η διερεύνηση του ρόλου και του βαθµού
συµµετοχής των καταρτιζοµένων στις διαδικασίες των προγραµµάτων κατάρτισης
που παρακολουθούν, όπως την προσλαµβάνουν και την αντιλαµβάνονται οι ίδιοι.
Με βάση την παραπάνω προβληµατική, οι υποθέσεις εργασίας διαµορφώνονται ως
εξής :
Υ.Ε. 1 : Ο βαθµός συµµετοχής των καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους,
επηρεάζει σηµαντικά τον βαθµό ικανοποίησής τους από αυτήν.
Υ.Ε. 2 : Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων καταρτιζοµένων επηρεάζει άµεσα τον
τρόπο που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολουθούν.
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Αφορµή, για την διατύπωση της παραπάνω υπόθεσης εργασίας αποτέλεσαν
εµπειρικές παρατηρήσεις του ερευνητή στους εκπαιδευόµενους που παρακολουθούν
προγράµµατα κατάρτισης. Πολλές φορές και µε διάφορες αφορµές δηµιουργήθηκε η
αντίληψη ότι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι που παρακολουθούσαν σεµινάρια στο ίδιο
ΚΕΚ που εφάρµοζε συγκεκριµένες µεθόδους, τεχνικές και εργαλεία σε όλα τα
προγράµµατά του, διατύπωναν διαφορετικές απόψεις τόσο για την ενηµέρωσή που
λάµβαναν όσο και για την δυνατότητα συµµετοχής που τους δινόταν στο πρόγραµµα.
(11)
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Κεφάλαιο 7
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕ∆ΙΟ - ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
7.1 Εισαγωγή
Κατά την διάρκεια της ανάλυσης όλων των φάσεων της εµπειρικής
προσέγγισης ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εξασφάλιση, στον µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό, της εγκυρότητας και αξιοπιστίας.
Οι έννοιες αυτές αποτελούν κλειδί για την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της
ερευνητικής διαδικασίας. Χωρίς την εξασφάλισή τους, δεν υπολογίζεται κανένα
προϊόν και κανένα συµπέρασµα διότι δεν εξασφαλίζεται η αλήθεια και η
πραγµατικότητα.
Με τον όρο εγκυρότητα εννοούµε την αλήθεια, µε άλλα λόγια τον βαθµό στον οποίο
µια άποψη, µια θέση, παρουσιάζει µε ακρίβεια τα φαινόµενα στα οποία αναφέρεται.
(Εγχειρίδιο Μελέτης Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Πράξη, 1999, σελ. 55)
Ο όρος αξιοπιστία έχει να κάνει µε τον βαθµό της ορθότητας της κρίσης του
ερευνητή για ζητήµατα που άπτονται του ισχυρισµού που προβάλλει η έρευνα.
Κατά κύριο λόγο το ζήτηµα της εγκυρότητας συνδέεται µε την µεθοδολογία και την
µέθοδο που θα επιλεγεί για την διεξαγωγή της έρευνας και η αξιοπιστία συνδέεται µε
την τεχνική (το εργαλείο) που θα εφαρµοσθεί για την συλλογή δεδοµένων και
πληροφοριών (Cohen L., Manion L., 1997)

7.2 Μεθοδολογία και µέθοδος
Η µεθοδολογία που επιλέγεται για να δώσει έγκυρες απαντήσεις στο ερευνητικό
πρόβληµα είναι η ποσοτική προσέγγιση.
Με την ποσοτική προσέγγιση θα αναζητηθούν οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος, οι
οποίες νοούνται υπό το πρίσµα της αλληλεπίδρασης µεταβλητών.
Επίσης, θα σχεδιαστούν και θα χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα µέσα που έχουν σαν
στόχο τη συλλογή αριθµητικών δεδοµένων.
Τέλος, θα πραγµατοποιηθεί η διαχείριση των δεδοµένων, όπου θα χρησιµοποιηθούν
τεχνικές στατιστικής ανάλυσης.
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∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες ¨συνταγές¨ σχετικά µε την επιλογή µεθοδολογιών µεθόδων και τεχνικών που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία µιας
έρευνας. Η µεθοδολογία, οι µέθοδοι και τα εργαλεία που εφαρµόζονται κάθε φορά
έχουν άµεση σχέση µε τις υποθέσεις της έρευνας, την διατύπωση του ερευνητικού
προβλήµατος και τον ερευνητικό στόχο.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας
είναι η Άµεση Παρατήρηση (Λαµπίρη – ∆ηµάκη Ι., 2003).
Κατά την Άµεση Παρατήρηση ο ερευνητής δεν µελετάει, όπως κατά την έµµεση,
τεκµήρια στα οποία έχουν αποτυπωθεί ίχνη των κοινωνικών φαινοµένων, αλλά
έρχεται σε απευθείας επαφή µε τα τελευταία αυτά µέσα από την διερεύνηση της
κοινωνικής ζωής στην συνεχή κίνησή της, δηλαδή, κυρίως των αντιλήψεων, στάσεων
και κοινωνικών πρακτικών, σε συγκεκριµένο χρόνο και τόπο.
Η άµεση παρατήρηση διεξάγεται µε δύο βασικά τρόπους : α) µε την ¨παρατήρηση µε
την συµµετοχή¨ που εφαρµόζεται κατά την διάρκεια επιτόπιας έρευνας και β) µε την
διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών µε στατιστικές µεθόδους, δηλαδή µε την υποβολή
ερωτηµατολογίων προς τα ερευνώµενα υποκείµενα ή/και την διεξαγωγή συζητήσεων
/ συνεντεύξεων µε αυτά. Οι απαντήσεις των ερευνωµένων που συλλέγονται µε τους
τρόπους αυτούς συνιστούν το κύριο υλικό το οποίο ο ερευνητής θα αναλύσει και εάν
είναι δυνατόν θα ερµηνεύσει στην συνέχεια (Λαµπίρη – ∆ηµάκη Ι., 2003, σελ. 117).
Ο δεύτερος τρόπος της άµεσης παρατήρησης είναι η µέθοδος που επιλέχθηκε να
χρησιµοποιηθεί στην συγκεκριµένη ερευνητική διαδικασία που ακολουθεί.

7.3 Πεδίο διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας
Το πεδίο που θα διεξαχθεί η έρευνα είναι τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που
υλοποιούν Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Περιφέρεια Αττικής.
Επιλέχθηκε η Περιφέρεια Αττικής γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα ΚΕΚ στην
Ελλάδα και διαφόρων ¨τύπων¨ όπως ιδιωτικά, δηµόσια και κοινωνικά.
Επιπρόσθετα, στα ΚΕΚ της περιφέρειας Αττικής καθώς και στις κεντρικές δηµόσιες
υπηρεσίες που στηρίζουν το σύστηµα συνεχιζόµενης κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Υπουργείο
Εργασίας, ΕΚΕΠΙΣ κλπ.) υπήρχε µεγαλύτερη πρόσβαση για ολοκληρωµένη συλλογή
στοιχείων, από την πλευρά του ερευνητή.
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Ο πληθυσµός που απευθύνεται η ερευνητική διαδικασία είναι οι ενήλικοι
εκπαιδευόµενοι που παρακολουθούν συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε
ΚΕΚ της περιφέρειας Αττικής κατά την χρονική περίοδο ∆εκέµβριος 2003 Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2004.
Για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας πραγµατοποιήθηκαν µια
σειρά από επικοινωνίες και συνεννοήσεις (τηλεφωνικές και κατ’ ιδίαν).
Κατ’ αρχήν, κατόπιν συµφωνίας µε τους διευθυντές της Κεντρικής Συντονιστικής
Υπηρεσίας των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, εξασφαλίσθηκε
άδεια πρόσβασης και επεξεργασίας των στοιχείων του ΟΑΕ∆ που προέβλεπαν πόσα
και ποια ΚΕΚ στην περιφέρεια Αττικής πρόκειται να υλοποιήσουν προγράµµατα
Συνεχιζόµενης κατάρτισης κατά την προαναφερόµενη χρονική περίοδο καθώς επίσης
και πόσοι εκπαιδευόµενοι συνολικά, θα συµµετείχαν σε αυτά τα προγράµµατα. (12)
Η εξεύρεση και η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων ήταν απολύτως αναγκαία
προκειµένου να γίνει η όσο το δυνατό περισσότερο αντιπροσωπευτική επιλογή του
δείγµατος.
Μετά από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων του ΟΑΕ∆ παρατηρήθηκε ότι
συνολικά 30 ΚΕΚ πρόκειται να υλοποιήσουν προγράµµατα συνεχιζόµενης
κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής την προαναφερόµενη χρονική περίοδο σε
συνολικό αριθµό 2.720 καταρτιζοµένων.
Στην συνέχεια, µε την µέθοδο που περιγράφεται στην επόµενη ενότητα (ενότητα 7.4),
επιλέχθηκαν 8 ΚΕΚ που υλοποιούσαν συνολικά 12 προγράµµατα κατάρτισης των 20
καταρτιζοµένων το καθένα. Το σύνολο του δείγµατος είναι 240 ενήλικες
καταρτιζόµενοι.
Στην συνέχεια, ξεκίνησαν οι επικοινωνίες µε τους διευθυντές των συγκεκριµένων
ΚΕΚ προκειµένου να επιτρέψουν την διεξαγωγή της έρευνας στον φορέα τους.
Πρέπει να τονισθεί, ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα προγράµµατα στα
οποία θα υλοποιούταν η έρευνα να είχαν διανύσει τουλάχιστον την µισή διάρκειά
τους. (13)
Αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο διότι οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να έχουν εισαχθεί στην
διαδικασία των απαιτήσεων των προγραµµάτων της συνεχιζόµενης κατάρτισης έτσι
ώστε να έχουν διαµορφώσει άποψη επί της διαδικασίας και να µπορούν να
διατυπώσουν τις απόψεις τους στα ερωτήµατα της έρευνας.
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Σε αντίθετη περίπτωση, υπήρχε ο κίνδυνος είτε να µην απαντούν στα ερωτήµατα είτε
να απαντούν ψευδώς µε αρνητικές συνέπειες στην διεξαγωγή της έρευνας και των
συµπερασµάτων της.
Από τις επικοινωνίες µε τους διευθυντές των υπό εξέταση ΚΕΚ, έχει σηµασία να
αναφερθεί ότι 3 ΚΕΚ αρνήθηκαν να επιτρέψουν την διεξαγωγή της έρευνας στις
δοµές τους και αυτά συµπληρώθηκαν από αναπληρωµατικά ΚΕΚ που είχε
προβλεφθεί κατά την επιλογή του δείγµατος.
Μετά τις τελικές συµφωνίες, λάµβαναν χώρα οι επισκέψεις στα ΚΕΚ όπου γινόταν
παραχώρηση των δύο πρώτων ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στον ερευνητή,
προκειµένου : α) να εξηγήσει τους στόχους της έρευνας στους εκπαιδευόµενους,
β) να επιλύσει τυχόν απορίες τους επί των ερωτηµάτων, γ) να συµπληρωθούν τα
ερωτηµατολόγια από τους εκπαιδευόµενους και δ) να συλλεγούν τα συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι επιλέχθηκε η επι τόπου συµπλήρωση των
ερωτηµατολογίων από τους εκπαιδευόµενους και όχι η λήψη και η παράδοσή τους σε
επόµενο χρόνο προκειµένου να αποφευχθούν ι) η αµέλεια και τελικά η µη
συµπλήρωσή τους και ιι) οι µεταξύ τους συνεννοήσεις για κοινές απόψεις στα
ερωτήµατα.
Τελικά, συµπληρώθηκαν 216 ερωτηµατολόγια. Στα περισσότερα προγράµµατα.
υπήρχαν ¨απώλειες¨ εκπαιδευοµένων οι οποίοι είτε απουσίαζαν τις συγκεκριµένες
ηµέρες που πραγµατοποιούταν η έρευνα είτε είχαν αποχωρήσει από το πρόγραµµα.
Στην συνέχεια τα 216, συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια καταχωρήθηκαν στο
πρόγραµµα στατιστικής επεξεργασίας SPSS σε ειδική βάση δεδοµένων που
κατασκευάσθηκε για την συγκεκριµένη έρευνα.
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7.4 Μέθοδος δειγµατοληψίας –Επιλογή δείγµατος
Αν οι χρονικές, οι οικονοµικές, οι πρακτικές κλπ. συνθήκες επέτρεπαν, στόχος θα
ήταν να καταλήξουµε σε ένα δείγµα το οποίο να αντικατοπτρίζει, ολοκληρωµένα την
οµάδα την οποία στοχεύουµε (αντιπροσωπευτικότητα δείγµατος).
Βέβαια, πραγµατοποιήθηκε σηµαντική στατιστική προσπάθεια προκειµένου το
δείγµα να είναι όσο το δυνατό αντιπροσωπευτικό.
Το δειγµατοληπτικό σχέδιο εισάγει τον κύριο (και συνήθως το µόνο)
µηχανισµό τυχαιοποίησης . Η διαδικασία επιλογής µελών του δείγµατος απαιτεί τα
στοιχεία ή µονάδες του πληθυσµού (ή κάποια στρώµατα αυτού) να µπορούν να
απαριθµηθούν από το 1 µέχρι το Ν (=µέγεθος του πληθυσµού) µε ετικέτες ταύτισης
και αυτές οι ταυτίσεις να συνοδεύουν τις µετρήσεις και να παίζουν ουσιώδη ρόλο
στην εκτίµηση.
Στην συγκεκριµένη δειγµατοληπτική έρευνα χρησιµοποιούµε ένα πιθανοτικό (ή
τυχαίο) δείγµα, δηλαδή ένα δείγµα τέτοιο ώστε η πιθανότητα για οποιαδήποτε
µονάδα του πληθυσµού να συµπεριληφθεί στο δείγµα να είναι µη-µηδενική και να
µπορεί να υπολογισθεί, δηλαδή να είναι εκ των προτέρων γνωστή.
Το µείζον πλεονέκτηµα των πιθανοτικών δειγµάτων έναντι άλλων µη-πιθανοτικών
είναι ότι µε αυτά οι ιδιότητες

των εκτιµητών, οι δειγµατικές κατανοµές και οι

εκτιµητές της διασποράς τους µπορούν να προσδιοριστούν µε τη χρήση της γνωστής
στατιστικής θεωρίας.
Η πιθανοτική δειγµατοληψία απαιτεί συνήθως την ύπαρξη ενός δειγµατοληπτικού
χάρτη ή πλαισίου από το οποίον µπορεί να εξαχθεί το δείγµα. (Ξεκαλάκη Ε., 1995,
σελ. 43)
Ως αντικειµενικό πληθυσµό της έρευνας, ορίζουµε το σύνολο των ενηλίκων
καταρτιζοµένων που φοιτούν σε Κ.Ε.Κ και από τους οποίους ενδιαφερόµαστε να
συλλέξουµε πληροφορίες σχετικά µε τις απόψεις τους για το ρόλο και τον βαθµό
συµµετοχής τους στη διαδικασία της κατάρτισής τους.
Ο υπό µελέτη πληθυσµός είναι τα άτοµα που φοιτούν σε Κ.Ε.Κ. στην περιοχή της
Αττικής το χρονικό διάστηµα ∆εκέµβριο 2003 – Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο
2004.
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Επειδή ο πληθυσµός αυτός δεν είναι καταγεγραµµένος σε κανένα αρχείο, ο µοναδικός
τρόπος πρόσβασης στα άτοµα αυτά είναι µέσω των καταλόγων του ΟΑΕ∆ οι οποίοι
διαθέτουν τον αριθµό των Κ.Ε.Κ., των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιούνται
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο και τον αριθµό των καταρτιζοµένων που
παρακολουθούν. Αυτό το δειγµατοληπτικό χάρτη θα χρησιµοποιήσουµε στο πλαίσιο
αναφοράς της έρευνας.
Κατά συνέπεια ορίζουµε ως δειγµατοληπτικές µονάδες το σύνολο των Κ.Ε.Κ. που
λειτουργούν στην περιοχή της Αττικής (Ιαν. µε Απρ.2004) και είναι συνολικά 30 µε
2720 καταρτιζόµενους. Αυτά θα αποτελέσουν την πηγή του δείγµατος της έρευνας.
Επιλέγουµε την απλή τυχαία δειγµατοληψία χωρίς επανάθεση, όπου κάθε µονάδα
αποµακρύνεται από τον πληθυσµό µετά την επιλογή της στο τυχαίο δείγµα, σύµφωνα
µε την οποία µια µονάδα του πληθυσµού επιλέγεται τυχαία, δηλαδή µε τέτοιο τρόπο
που εξασφαλίζει την ίδια πιθανότητα επιλογής σε κάθε µία από τις Ν µονάδες του
πληθυσµού. (Cochran W. G., 1977, σελ. 54).
Έχοντας υπόψιν την παραπάνω δειγµατοληπτική µέθοδο και θεωρώντας ως
αντιπροσωπευτικό δείγµα 25% των Κ.Ε.Κ. που λειτουργούν στην περιοχή της
Αττικής επιλέξαµε 8 Κ.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν 216 καταρτιζόµενοι (8 % επί των
καταρτιζοµένων), θεωρώντας µέγιστο ανεκτό σφάλµα εκτίµησης του ερευνητή το
πολύ ίσο µε 5 % . (Κάκουλος Θ., 1972)
Για το σκοπό αυτό ακολουθήσαµε τα παρακάτω βήµατα:
α) Αντιστοιχήσαµε σε κάθε µονάδα (Κ.Ε.Κ.) του πληθυσµού έναν αριθµό από το 1
µέχρι το 30 και
β) ‘διαλέξαµε’ µια σειρά 8 τυχαίων αριθµών από το 1 µέχρι το 30 .
Εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί ότι κάθε ένα από τα δυνατά

⎛N⎞
⎜⎜ ⎟⎟ διακεκριµένα
⎝n ⎠

⎛N⎞
τυχαία δείγµατα έχει πιθανότητα 1 / ⎜⎜ ⎟⎟ να επιλεγεί , όπου Ν=30, n=8.
⎝n ⎠
H επιλογή των 8 τυχαίων αριθµών γίνεται µε την εφαρµογή οποιουδήποτε
κατάλληλου τυχαίου µηχανισµού επιλογής στις µονάδες του πληθυσµού. Τέτοια
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περίπτωση αποτελεί η χρήση ενός πίνακα τυχαίων αριθµών. (∆ρακάτος Κ., 1984,
σελ.32)
Σήµερα µε την ευρύτατη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιµοποιείται µια
γεννήτρια τυχαίων αριθµών ενός στατιστικού πακέτου. Στη συγκεκριµένη έρευνα
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (Random sample of cases).
Παραθέτουµε τον πίνακα µε τον αριθµό των Κ.Ε.Κ. και τον αριθµό των
καταρτιζοµένων ανά Κ.Ε.Κ. που αποτελεί την πρωταρχική πηγή που επιλέχθηκε το
δείγµα:
Κ.Ε.Κ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Αριθµός καταρτιζοµένων
ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΚ ΠΡΟΟ∆ΟΣ 21
ΚΕΚ ΕΥΡΩΙ∆ΕΑ
ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ
ΚΕΚ INTERFACE
ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ
ΚΕΚ ΝΕΛΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΚ ΕΕ∆Ε
ΚΕΚ INTEGRATION
ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙ∆ΕΣ
ΚΕΚ PRIMUS –ΑΣΠΑ
ΚΕΚ PRAXIS
ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ
ΚΕΚ AMACON
ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΚ DELTA SINGULAR
ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
ΚΕΚ ΜΕΤΡΟΝ
ΚΕΚ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΙΕΚΕΠ
ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΚ EUROTRAINING
MASTER ΚΕΚ Α.Ε.
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΚ ∆ΗΜΗΤΡΑ
KEK ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.

300
396
200
21
25
140
155
140
25
25
40
50
240
25
200
125
50
60
80
20
60
88
65
25
20
40
22
43

29. ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ

20

30. ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

20

ΣΥΝΟΛΟ

2.720
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Κεφάλαιο 8 :
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ)
Η τεχνική (εργαλείο) που θα χρησιµοποιηθεί για την µέγιστη δυνατή αξιοπιστία της
διαδικασίας καθώς και την συλλογή των πληροφοριών και των δεδοµένων που
απαντούν στο ερευνητικό πρόβληµα είναι τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια κλειστού και
ανοικτού τύπου (Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή
πληροφοριών παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι).
Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και
προετοιµάσθηκε µε ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα ως προς το εύρος των πιθανών
απαντήσεων που προτάθηκαν στους ερωτηθέντες.
∆όθηκε προσοχή έτσι ώστε η κάθε ερώτηση να φωτίζει ένα µέρος του ερευνητικού
προβλήµατος.
Επειδή, η έρευνα στοχεύει να συλλέξει πληροφορίες που είναι απολύτως γνωστές στα
άτοµα που απευθυνθήκαµε για να πάρουµε δεδοµένα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή
ώστε οι ερωτήσεις που τέθηκαν να είναι ιδιαίτερα ακριβείς και συγκεκριµένες, έτσι
ώστε να παράσχουν ακριβώς την πληροφορία που έχουµε ανάγκη και να απαντά στο
ερευνητικό πρόβληµα και στόχο.
Το

ερωτηµατολόγιο

που

µοιράσθηκε

και

συµπληρώθηκε

από

τους

216

εκπαιδευόµενους αποτελούνταν από 47 ερωτήσεις κατανεµηµένες σε τέσσερις
κύριους άξονες. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Συγκεκριµένα :
Α. Ο πρώτος άξονας των ερωτήσεων ονοµάστηκε ¨ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ¨
και συνιστά συλλογή στοιχείων σε σχέση µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
δείγµατος.
Συγκεκριµένα, συλλέγονται δεδοµένα σε σχέση µε την ηλικία, το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση, την εθνικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εργασιακή
εµπειρία των καταρτιζοµένων, τον αριθµό προγραµµάτων που έχουν παρακολουθήσει
καθώς επίσης και τους λόγους παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης.

61

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Β. Ο δεύτερος άξονας των ερωτήσεων ονοµάστηκε ¨ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ¨ και αφορά
στοιχεία σχετικά µε το επίπεδο ενηµέρωσης των εκπαιδευοµένων για τα
προγράµµατα που παρακολουθούν.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται συλλογή στοιχείων σχετικά µε :
ι) τον βαθµό ενηµέρωσης των εκπαιδευοµένων για τους στόχους και το ωρολόγιο
πρόγραµµα από τους υπεύθυνους
ιι) τους τρόπους και τις τεχνικές ενηµέρωσής τους για τους στόχους και το ωρολόγιο
πρόγραµµα από τους υπεύθυνους και
ιιι) την ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων ως προς την ληφθείσα ενηµέρωση.
Γ. Ο τρίτος άξονας ονοµάστηκε ¨ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ¨ και αφορά στοιχεία σχετικά µε τον
επίπεδο συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στα προγράµµατα που παρακολουθούν.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται συλλογή στοιχείων σχετικά µε :
•

την ευχέρεια των εκπαιδευοµένων να διατυπώσουν τις απόψεις τους καθώς
και την ευχέρειά τους να συµµετάσχουν τους στην πορεία του προγράµµατος.

•

την πραγµατοποίηση διαδικασιών διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών
τους από τους υπευθύνους του προγράµµατος.

•

τους τρόπους που πραγµατοποιήθηκαν (αν πραγµατοποιήθηκαν), αυτές οι
διαδικασίες.

•

τον βαθµό ενσωµάτωσης των αναγκών - απόψεων – παρατηρήσεων επιθυµιών των εκπαιδευοµένων στην πορεία του προγράµµατος.

•

τους τρόπους ενσωµάτωσης των αναγκών και παρατηρήσεών τους για την
συνέχιση του προγράµµατος.

•

την ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον βαθµό ενσωµάτωσης
των αναγκών, παρατηρήσεων και επιθυµιών τους στην συνέχιση του
προγράµµατος.

•

την επιθυµία συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις διαδικασίες σχεδιασµού
και υλοποίησης του προγράµµατος.

•

την προσαρµογή της διδασκαλίας στις ανάγκες τους, από τους εκπαιδευτές.

•

το είδος και την συχνότητα των διδακτικών τεχνικών που χρησιµοποιούνται
από τους εκπαιδευτές.

•

τον τρόπο που πραγµατοποιείται η αξιολόγηση του προγράµµατος (αν
πραγµατοποιείται).
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∆) Ο τέταρτος άξονας ονοµάστηκε ¨ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ¨ και αναφέρεται σε στοιχεία
σχετικά µε το επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευοµένων από το πρόγραµµα που
παρακολουθούν.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται συλλογή στοιχείων σχετικά µε :
•

τον βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευοµένων από την µέχρι τώρα
παρακολούθηση του προγράµµατος.

•

την ανταπόκριση του προγράµµατος στις ανάγκες τους.

•

την επιθυµία τους για µεγαλύτερη ή µικρότερη συµµετοχή στον σχεδιασµό,
υλοποίηση, αξιολόγηση του προγράµµατος.

•

την πεποίθησή τους σχετικά µε την συνεισφορά του προγράµµατος στην
πορεία τους στην αγορά εργασίας και µε ποιους τρόπους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
9.1 Εισαγωγή
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η παρουσίαση και η ανάλυση
των ευρηµάτων της ερευνητικής διαδικασίας.
Πριν επιχειρηθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των στοιχείων και των ευρηµάτων θα
πρέπει να σηµειωθεί µια παρατήρηση που διέπει ολόκληρο το κεφάλαιο και τους
πίνακες που παρατίθενται.
Στους περισσότερους πίνακες παρατηρούνται ¨σφάλµατα µη απάντησης¨

που

καταγράφονται ως missing system. Τα σφάλµατα µη απάντησης είναι αυτά τα οποία
προκύπτουν από το γεγονός ότι ενδέχεται να περιληφθούν στο δείγµα µας µέλη του
πληθυσµού τα οποία δεν αποδίδουν µια τιµή για µια µεταβλητή (ή περισσότερες) που
ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε. Είναι σφάλµατα τα οποία θα γίνονταν ακόµα και αν
οι πληροφορίες προέρχονταν από µια πλήρη απογραφή. Τα σφάλµατα µη απάντησης
οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους οι οποίοι συνδέονται:
• Με τη φύση της αναζητούµενης πληροφορίας (π.χ. γνώµη)
• Με τα χαρακτηριστικά των µονάδων του πληθυσµού (π.χ. πρόσωπα, βιοµηχανικά
συγκροτήµατα)
• Με τη µέθοδο απόκτησης της πληροφορίας (π.χ. συνέντευξη, ερωτηµατολόγιο,
τηλεφωνική συνέντευξη)
Πολλές φορές υπάρχει αλληλοσυσχέτιση αυτών των παραγόντων.
Στην έρευνά µας παραθέτουµε τις τιµές των σφαλµάτων µη απάντησης (missing
system) σε όλους τους πίνακες και αναλύουµε πάντα τις έγκυρες (valid) απαντήσεις.
Τέλος, τα γραφήµατα όλων των πινάκων που ακολουθούν παρατίθενται στο
Παράρτηµα ΙΙ.
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9.2 Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Από τους εκπαιδευόµενους που τελικά απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας
οι 53 είναι άνδρες και οι 159 είναι γυναίκες (4 άτοµα δεν συµπλήρωσαν αυτή την
ερώτηση).
Το γεγονός ότι το 75% των εκπαιδευοµένων που παρακολουθούν προγράµµατα
συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι γυναίκες είναι κάτι το αναµενόµενο, αν λάβουµε
υπόψη δύο στοιχεία : α) Τα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης απευθύνονται σε
ανέργους και σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το
ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες είναι κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο
ποσοστό στους άνδρες και β) το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2003
(ΕΣ∆Α 2003), κατευθύνει τα ΚΕΚ να πριµοδοτούν τις γυναίκες στα προγράµµατα
κατάρτισης. Αυτό µπορεί να διαφανεί και από την κατεύθυνση που δίνεται από την
διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εργασίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
¨Επαγγελµατική Κατάρτιση - Απασχόληση¨ και µέσω των τεχνικών δελτίων που
οφείλουν να καταθέτουν τα ΚΕΚ.
Στους δείκτες που δίνονται από τη διαχειριστική αρχή αναφέρεται ότι οι γυναίκες
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 65% των ανέργων καταρτιζοµένων.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα συγκεκριµένα στοιχεία της έρευνας ως προς
το φύλο.
Πίνακας 1 : ΦΥΛΟ

Valid

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΑΝ∆ΡΑΣ

53

25,0

ΓΥΝΑΙΚΑ

159

75,0

ΣΥΝΟΛΟ

212

100,0

System

4

ΣΥΝΟΛΟ

216

100,0
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Η κατανοµή των ηλικιών των εκπαιδευοµένων µας δείχνει ότι το 68,5% είναι
από 19 – 29 ετών. Το γεγονός, αυτό είναι αναµενόµενο και θεωρούµε ότι θα πρέπει
να αποδοθεί σε τρεις κυρίως λόγους :
α) Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες αυτές είναι (νέοι ή νεοσερχόµενοι στην αγορά
εργασίας) κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση µε τις µεγαλύτερες ηλικίες,
β) Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2003 (ΕΣ∆Α 2003) και κατ’
επέκταση η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εργασίας µέσω των τεχνικών
δελτίων που κατατίθενται, κατευθύνει τα ΚΕΚ στην πριµοδότηση των νέων ανέργων
στα προγράµµατα κατάρτισης και
γ) Έχει παρατηρηθεί ότι οι νέοι άνεργοι που δεν έχουν ξεκινήσει την εργασιακή τους
πορεία ή άνεργοι που έχουν µικρή εργασιακή εµπειρία και επιθυµούν να
εξειδικευθούν σε κάποιο αντικείµενο, προτιµούν τα προγράµµατα κατάρτισης.
Αντίθετα οι µεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι (πιθανό και λόγω άλλων αναγκών όπως
οικογενειακών υποχρεώσεων κλπ) προσπαθούν να ενταχθούν απευθείας στην αγορά
εργασίας χωρίς την διαµεσολάβηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.
Πίνακας 2 : ΗΛΙΚΙΑ

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

19-24

64

29,6

25-29

84

38,9

30-34

23

10,6

35-39

15

6,9

40-44

6

2,8

45-49

2

,9

50-54

2

,9

∆Α

20

9,3

ΣΥΝΟΛΟ

216

100,0
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Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευοµένων
είναι Ελληνικής υπηκοότητας.
Πίνακας 3 : Υπηκοότητα

Valid

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΑΛΒΑΝΙΚΗ

1

,5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

188

98,5

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

1

,5

ΛIΒΑΝΟΣ

1

,5

ΣΥΝΟΛΟ

191

100,0

System

25

ΣΥΝΟΛΟ

216

Επίσης, περίπου το 80% των εκπαιδευοµένων είναι άγαµοι, γεγονός
αναµενόµενο αν λάβουµε υπόψη το νεαρό της ηλικίας τους.
Πίνακας 4 : Οικογενειακή κατάσταση

Valid

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

Ανύπαντρος/η

169

79,7

Παντρεµένος/η

40

18,9

Χήρος/α

1

,5

∆ιαζευγµένος/η

2

,9

212

100,0

ΣΥΝΟΛΟ
Missing

System
ΣΥΝΟΛΟ

4
216
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Το εκπαιδευτικό επίπεδο, των εκπαιδευοµένων κατανέµεται ως εξής :
Το 33,2% εντάσσονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (γυµνάσιο και λύκειο),
6,1% στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση (ΙΕΚ) και 60,8% στη τριτοβάθµια
εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ).
Από τους 130 εκπαιδευόµενους που έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι 12
έχουν δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών και οι 2 διδακτορικό δίπλωµα.
Πίνακας 5 : Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο;

Valid

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

5

2,3

ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ

41

19,2

ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΛ Ή ΤΕΕ

19

8,9

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ

2

,9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

4

1,9

ΙΕΚ

13

6,1

ΤΕΙ

34

15,9

ΑΕΙ

96

44,9

ΣΥΝΟΛΟ

214

100,0

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

System
ΣΥΝΟΛΟ

2
216

Επίσης, σηµαντικό στοιχείο είναι ότι το 75,5 % παρακολουθούν πρώτη φορά
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, ενώ το 16,7% παρακολουθεί δεύτερη φορά
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης και το 7,4% τρίτη φορά (Πίνακας 6).
Το στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό γιατί φαίνεται ότι η πλειονότητα των
εκπαιδευοµένων δεν έχει εµπειρία από υλοποίηση προγραµµάτων και κατ’ επέκταση
από προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Άρα, µπορούµε να οδηγηθούµε στην

υπόθεση ότι είναι έντονα επηρεασµένοι από το ¨σχολικό¨ - ¨συµβατικό¨ µοντέλο
εκπαίδευσης καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων µόνο αυτό έχει συναντήσει
στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην
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συνέχεια (στα επόµενα κεφάλαια) κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της
έρευνας.

Πίνακας 6 : Πόσα προγράµµατα κατάρτισης έχετε παρακολουθήσει συνολικά;
(συµπεριλαµβανοµένου και του συγκεκριµένου προγράµµατος)

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

Ένα (1)

163

75,5

∆ύο (2)

36

16,7

Τρία (3)

16

7,4

Πέντε (5)

1

,5

ΣΥΝΟΛΟ

216

100,0

Όπως έχει προαναφερθεί η εργασιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται την
συγκεκριµένη

χρονική

στιγµή

οι

εκπαιδευόµενοι,

είναι

η

ανεργία.

Παρατηρούµε από τον επόµενο πίνακα ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι περίπου
µοιρασµένοι όσον αφορά την προηγούµενη εργασιακή τους εµπειρία.
Το 48,1% έχει προηγούµενη εργασιακή εµπειρία (έστω και µικρή) ενώ το 51,9% δεν
έχει καµία εργασιακή εµπειρία. Αυτό είναι µάλλον αναµενόµενο καθώς η µεγάλη
πλειοψηφία των καταρτιζοµένων είναι πολύ νέοι σε ηλικία,
όπως έδειξαν τα στοιχεία προηγούµενου πίνακα.
Πίνακας 7α) : Έχετε προηγούµενη εργασιακή εµπειρία;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΝΑΙ

104

48,1

ΟΧΙ

112

51,9

ΣΥΝΟΛΟ

216

100,0
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Συνεχίζοντας την περιγραφή των καταρτιζοµένων όσον αφορά την
προηγούµενη εργασιακή τους εµπειρία, βλέπουµε ότι το 50 % δηλώνουν ότι έχουν
µέχρι 1 χρόνο (12 µήνες) προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και το υπόλοιπο 50 %
δηλώνει ότι διαθέτει εµπειρία, πάνω από ένα χρόνο (13 µήνες και πάνω).
Πίνακας 7β). Εργασιακή εµπειρία / ∆ιάρκεια

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

Μέχρι 1 χρόνο

52

50,0

Πάνω από 1 χρόνο

52

50,0

104

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

Σηµαντικά είναι τα ευρήµατα από τις απαντήσεις που δίνουν οι
καταρτιζόµενοι στην ερώτηση ¨για ποιο λόγο επιλέγετε να παρακολουθείται
προγράµµατα κατάρτισης;¨
Στην συγκεκριµένη ερώτηση οι καταρτιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να δώσουν
όσες απαντήσεις θεωρούν ότι τους ικανοποιούν, ακόµα και όλες τις πιθανές
απαντήσεις (ερώτηση πολλαπλής επιλογής).
Παρατηρούµε, ότι στις προτιµήσεις των εκπαιδευοµένων, ως πρώτη µε 62,96 %,
δηλώνεται η απάντηση ¨Βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων¨.
Επίσης, σηµαντικό ποσοστό λαµβάνουν οι απαντήσεις ¨∆ιευκόλυνση πρόσβασης
στην αγορά εργασίας¨ και ¨Απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων¨.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι πολύ σηµαντική θέση κατέχει, µε 41,67 %, η
οικονοµική επιδότηση που λαµβάνουν οι άνεργοι µετά το τέλος της παρακολούθησης
των προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Το ποσό της επιδότησής τους είναι
3,52 euro την ώρα και φαίνεται ότι επηρεάζει σηµαντικά τους ανέργους προκειµένου
να επιλέξουν να παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης.
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται ότι η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και άρα οι
εκπαιδευόµενοι έδιναν όσες απαντήσεις επιθυµούσαν.
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Πίνακας 8α) : Για ποιο λόγο επιλέγετε να παρακολουθείται προγράµµατα κατάρτισης;

Αριθµός

Ποσοστό επί των

Απαντήσεων

216 ατόµων

136

62,96%

55

25,46%

12.3 Απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων

118

54,63%

12.4 ∆ιευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας

127

58,80%

12.5 Για την επιδότηση

90

41,67%

12.6 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

50

23,15%

12.7 Κοινωνικές συναναστροφές

21

9,72%

12.8 ∆ικτύωση µε φορείς, επιχειρήσεις, αγορά εργασίας

56

25,93%

3

1,39%

656

303,7%

12.1 Βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
12.2 Εξειδίκευση στο αντικείµενο κατάρτισης

12.9 Άλλοι λόγοι
ΣΥΝΟΛΟ
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Στην συνέχειά της η ερώτηση, ζητάει από τους καταρτιζόµενους να δηλώσουν
τον 1ο – 2ο και 3ο σηµαντικότερο λόγο που παρακολουθούν προγράµµατα
κατάρτισης. Παρατηρείται ότι ο πρώτος σε σηµαντικότητα λόγος που δηλώνεται ότι
τους ¨ωθεί¨ να παρακολουθήσουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης είναι η
¨βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους¨ µε ποσοστό 37,93%.
Επίσης, υψηλά ποσοστά κατέχουν και οι επιλογές ¨εξειδίκευση στο αντικείµενο
κατάρτισης¨, ¨διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας¨ και ¨απόκτηση
περισσότερων τυπικών προσόντων¨.
Πίνακας 8β) : Σηµαντικότητα λόγων παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης

12.1 Βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
12.2 Εξειδίκευση στο αντικείµενο κατάρτισης
12.3 Απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων
12.4 ∆ιευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας
12.5 Για την επιδότηση
12.6 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου
12.7 Κοινωνικές συναναστροφές
12.8 ∆ικτύωση µε φορείς, επιχειρήσεις, αγορά εργασίας
12.9 Άλλοι λόγοι

ΣΥΝΟΛΟ

1:

2:

3:

ο

ο 2ος

ο 3ος

σηµαντικότερος

σηµαντικός

σηµαντικός

88

30

18

37,93%

14,02%

8,57%

19

28

8

8,19%

13,08%

3,81%

36

37

45

15,52%

17,29%

21,43%

40

44

43

17,24%

20,56%

20,48%

33

27

30

14,22%

12,62%

14,29%

6

20

24

2,59%

9,35%

11,43%

3

4

14

1,29%

1,87%

6,67%

6

24

26

2,59%

11,21%

12,38%

1

2

0,43%

0,95%

232

214

210

100 %

100 %

100 %
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9.3 Επίπεδο Ενηµέρωσης Εκπαιδευοµένων
Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ως στόχο την διερεύνηση του βαθµού
ενηµέρωσης των εκπαιδευοµένων για το πρόγραµµα που παρακολουθούν (ιδίως για
τους στόχους και το ωρολόγιο πρόγραµµα) πριν ή κατά την έναρξή του.
Επίσης, στοχεύουν στην αποτύπωση των τρόπων και των τεχνικών ενηµέρωσης που
εφαρµόζονται καθώς επίσης και τον βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευοµένων από
την ενηµέρωση που έλαβαν.
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 9) φαίνεται ότι το 76,9% των
καταρτιζοµένων δηλώνει ότι ενηµερώθηκε πολύ ή αρκετά για τους στόχους του
προγράµµατος που παρακολουθεί.
Αντίστοιχα, το 91,2% των εκπαιδευοµένων δηλώνει ότι ενηµερώθηκε πολύ ή αρκετά
για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα του προγράµµατος που παρακολουθεί.
Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των καταρτιζοµένων δηλώνει ότι η ενηµέρωση που
είχαν για το πρόγραµµα πριν ή κατά την έναρξή του (και ιδίως για τους στόχους και
το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα) ήταν πολύ ικανοποιητική.
Επίσης, παρατηρούµε ότι η ενηµέρωση που είχαν οι εκπαιδευόµενοι για το αναλυτικό
ωρολόγιο πρόγραµµα ήταν αρκετά µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη που είχαν
για τους στόχους.
Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στα περισσότερα ΚΕΚ συνηθίζεται,
κατά την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου, να διανέµεται στους εκπαιδευόµενους το
ωρολόγιο πρόγραµµα σε έντυπη µορφή, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις ώρες και τις
ηµέρες που έχουν µάθηµα προκειµένου να είναι συνεπείς.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους πίνακες που θα ακολουθήσουν και αναφέρουν
τους τρόπους που ενηµερώθηκαν οι εκπαιδευόµενοι τόσο για τους στόχους όσο και
για το ωρολόγιο πρόγραµµα.
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Πίνακας 9 : Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας ή κατά την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου
ενηµερωθήκατε για τους στόχους του συγκεκριµένου προγράµµατος;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

Ενηµερώθηκα Πολύ

73

33,8

Ενηµερώθηκα Αρκετά

93

43,1

Ενηµερώθηκα Λίγο

42

19,4

8

3,7

216

100,0

∆εν ενηµερώθηκα καθόλου
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 10 : Ενηµερωθήκατε για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα της κατάρτισής σας;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

119

55,1

Ενηµερώθηκα Αρκετά

78

36,1

Ενηµερώθηκα Λίγο

14

6,5

5

2,3

216

100,0

Ενηµερώθηκα Πολύ

∆εν ενηµερώθηκα καθόλου
ΣΥΝΟΛΟ

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα υψηλή είναι και η ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων
από την ενηµέρωση που έλαβαν τόσο για τους στόχους όσο και για το ωρολόγιο
πρόγραµµα (πίνακας 11).
Το ποσοστό ικανοποίησης (πολύ και αρκετά) των εκπαιδευοµένων από την
ενηµέρωση που είχαν για τους στόχους φτάνει το 79,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για το ωρολόγιο πρόγραµµα φτάνει το 89,8%.
Παρατηρούµε ότι ο βαθµός ικανοποίησης των εκπαιδευοµένων για την ενηµέρωση
που έλαβαν είναι αντίστοιχος µε τον βαθµό ενηµέρωσης που δηλώνουν ότι έλαβαν
τόσο για τους στόχους όσο και για το ωρολόγιο πρόγραµµα.
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Πίνακας 11 : Η ενηµέρωση που είχατε ως προς τους στόχους του προγράµµατος σας
ικανοποίησε;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

60

27,9

111

51,6

40

18,6

4

1,9

215

100,0

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Missing

System

1

ΣΥΝΟΛΟ

216

Πίνακας 12 : Η ενηµέρωση που είχατε για το ωρολόγιο πρόγραµµα σας ικανοποίησε;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

105

48,6

ΑΡΚΕΤΑ

89

41,2

ΛΙΓΟ

18

8,3

4

1,9

216

100,0

ΠΟΛΥ

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

Ως προς τους τρόπους ενηµέρωσης για τους στόχους, οι εκπαιδευόµενοι
δηλώνουν σε ποσοστό 46,9 % ότι αυτή έγινε σε οµαδική συνάντηση, µέσα στην τάξη,
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µε τους υπεύθυνους του προγράµµατος, σε ποσοστό 41,1% µε ατοµική συνάντηση µε
τους υπεύθυνους και 39,6% των εκπαιδευοµένων µε έντυπο που τους δόθηκε
(πίνακας 13).
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται ότι η συγκεκριµένη ερώτηση ήταν πολλαπλής
επιλογής, που σηµαίνει ότι οι εκπαιδευόµενοι έχουν την δυνατότητα να δώσουν όσες
απαντήσεις επιθυµούν.
Για το ωρολόγιο πρόγραµµα, το 62,7% των εκπαιδευµένων δήλωσε ότι ενηµερώθηκε
σε έντυπη µορφή, το 44,3% σε οµαδική συνάντηση µε τους υπευθύνους και το 23,6%
µε ατοµική συνάντηση µε τους υπευθύνους.
Εδώ παρατηρείται ότι επιβεβαιώνεται η προηγούµενη υπόθεση, δηλαδή ότι το
ωρολόγιο πρόγραµµα µοιράζεται σε έντυπη µορφή πριν την έναρξη ή κατά την πρώτη
ηµέρα του προγράµµατος.
Πίνακας 13 : Με ποιους τρόπους ενηµερωθήκατε ;
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Άτοµα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

207
Ατοµική συνάντηση µε τους υπεύθυνους

85
41,1%

Έντυπο που µου δόθηκε

82
39,6%

Οµαδική συνάντηση µε τους υπεύθυνους

97
46,9%

∆εν ενηµερώθηκα

3
1,4%

Άλλος Τρόπος Ενηµέρωσης

11
5,3%

ΣΥΝΟΛΟ

Απαντήσεις

278
134,3%

Πίνακας 14 : Με ποιους τρόπους ενηµερωθήκατε για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα;
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ Άτοµα
ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

212
Ατοµική συνάντηση µε τους υπεύθυνους

50
23,6%

Έντυπο που µου δόθηκε

133
62,7%

Οµαδική συνάντηση µε τους υπεύθυνους

94
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∆εν ενηµερώθηκα

44,3%
3
1,4%

Άλλος Τρόπος Ενηµέρωσης

1
,5%

ΣΥΝΟΛΟ

Απαντήσεις

281
132,5%
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9.4 Επίπεδο Συµµετοχής Εκπαιδευοµένων
Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ως στόχο να διερευνήσουν την επιθυµία
και τον βαθµό συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στον σχεδιασµό, υλοποίηση και
αξιολόγηση του προγράµµατος κατάρτισης που συµµετέχουν.
Επίσης, στοχεύουν στην διερεύνηση εφαρµογής ή µη διαδικασιών διάγνωσης
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων, τους τρόπους εφαρµογής τους,
τον βαθµό και τον τρόπο ενσωµάτωσης των αναγκών των καταρτιζοµένων στην
πορεία του προγράµµατος και την ικανοποίηση των καταρτιζοµένων από αυτή την
διαδικασία.
Παράλληλα, έχουν ως στόχο να διερευνήσουν την προσαρµογή ή µη της διδασκαλίας
των εκπαιδευτών στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων καθώς και το είδος και την
συχνότητα των διδακτικών τεχνικών που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτές.
Τέλος, στοχεύουν να διαπιστώσουν την εφαρµογή ή µη των διαδικασιών αξιολόγησης
των προγραµµάτων και να αποτυπώσουν τους τρόπους που γίνεται αυτό.
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 15) παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση
¨είχατε κάποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις σχετικά µε τους στόχους και το ωρολόγιο
πρόγραµµα της κατάρτισής σας;¨. Παρατηρείται το 52,6% των εκπαιδευοµένων
απαντούν ΟΧΙ και το 47,4 ΝΑΙ.
Το γεγονός αυτό ίσως να εξηγείται από δύο κυρίως λόγους, α) η µεγάλη πλειοψηφία
των εκπαιδευοµένων είναι νέοι στην ηλικία και β) παρακολουθούν πρώτη φορά
πρόγραµµα κατάρτισης ή επιµόρφωσης.
Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι είναι ακόµα επηρεασµένοι από το ¨σχολικό¨ ¨συµβατικό¨ µοντέλο εκπαίδευσης όπου η ύλη και τα προγράµµατα σπουδών
επιβάλλονται από την κορυφή της πυραµίδας της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόµενοι
έχουν µάθει να µην έχουν παρατηρήσεις ή προτάσεις.
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Πίνακας 15 : Είχατε κάποιες παρατηρήσεις ή κάποιες νέες προτάσεις σχετικά µε τους
στόχους ή το ωρολόγιο πρόγραµµα της κατάρτισής σας;

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΝΑΙ

99

47,4

ΟΧΙ

110

52,6

ΣΥΝΟΛΟ

209

100,0

System

7

ΣΥΝΟΛΟ

216

Το 65% των εκπαιδευοµένων δηλώνει, όπως φαίνεται από τον επόµενο
πίνακα, ότι πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης, ρωτήθηκε για
τις εκπαιδευτικές του ανάγκες από τους υπευθύνους του προγράµµατος ενώ πως δεν
ρωτήθηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του, δήλωσε το 35% των εκπαιδευοµένων.
Παρατηρούµε, ότι ο αριθµός των εκπαιδευοµένων που δηλώνει ότι ρωτήθηκε για τις
εκπαιδευτικές του ανάγκες είναι σηµαντικός και το γεγονός αυτό είναι αρκετά
ενθαρρυντικό για την βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων κατάρτισης.
Από την άλλη πλευρά όµως, το 35% των εκπαιδευοµένων που δηλώνει ότι δεν
ρωτήθηκε καθόλου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του είναι εξίσου (ίσως και
περισσότερο) σηµαντικό ποσοστό, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη ότι το Υπουργείο
Εργασίας, το ΕΚΕΠΙΣ ακόµα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ωθήσει τους φορείς
προς µια κατεύθυνση τήρησης των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και διάγνωσης
των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζοµένων µε θεσµοθέτηση συγκεκριµένων
µέτρων παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΚΕΚ προς αυτή την κατεύθυνση
(βλ. κεφάλαιο 3 .)
Πίνακας 16 : Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας, ερωτηθήκατε από τους υπεύθυνους
του προγράµµατος για τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%
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Missing

ΝΑΙ

139

65,0

ΟΧΙ

75

35,0

ΣΥΝΟΛΟ

214

100,0

System

2

ΣΥΝΟΛΟ

216

Οι εκπαιδευόµενοι που δήλωσαν ότι ρωτήθηκαν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες
τους, στις ερωτήσεις α) ¨µε ποιους τρόπους ρωτηθήκατε για τις εκπαιδευτικές σας
ανάγκες¨ και β) ¨αν οι ανάγκες που διατυπώσατε, συµπεριλήφθηκαν µε κάποιο τρόπο
στο πρόγραµµα κατάρτισης¨ απάντησαν ως εξής (Πίνακες 17 & 18) :
Α)

Στην

πρώτη

πραγµατοποιήθηκε

περίπτωση

το

54,5%

των

απαντήσεων

δηλώνουν

ότι

ατοµική συνέντευξη µε τους υπευθύνους, το 41% ότι

πραγµατοποιήθηκε οµαδική συνάντηση και το 32,1 των απαντήσεων ότι
συµπλήρωσαν κάποιο ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο.
Β) Στην δεύτερη περίπτωση, µόνο το 16,7 % δηλώνει ότι οι ανάγκες του
συµπεριλήφθηκαν ΠΟΛΥ στο πρόγραµµα κατάρτισης. Ποσοστό αρκετά χαµηλό,
συνυπολογίζοντας το νεαρό της ηλικίας των εκπαιδευοµένων καθώς και την απειρία
τους από προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων.
Βέβαια, αρκετά σηµαντικό ποσοστό είναι το 51,4% που δηλώνει ΑΡΚΕΤΑ.
Το συµπέρασµα που µπορεί να βγει και στις δύο περιπτώσεις, είναι ότι τα
αποτελέσµατα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την πορεία και την ποιότητα των
προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης.
Πίνακας 17 : Με ποιο τρόπο ερωτηθήκατε από τους υπεύθυνους του προγράµµατος για
τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΟΠΟΣ

Συµπλήρωσα ένα ερωτηµατολόγιο όπου ανέφερα τις ανάγκες µου

134
43

32,1%
Μου πήραν ατοµική συνέντευξη οι υπεύθυνοι, όπου ανέλυσα τις

73
54,5%

Μέσα στην τάξη όλοι οι εκπαιδευόµενοι µαζί αναφέραµε τις ανά

55
41,0%

Άλλο

1
,7%

ΣΥΝΟΛΟ

Απαντήσεις

172
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128,4%

Πίνακας 18 : Οι ανάγκες που διατυπώσατε, συµπεριλήφθηκαν µε κάποιο τρόπο στο
πρόγραµµα κατάρτισης ;

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΠΟΛΥ

24

16,7

ΑΡΚΕΤΑ

74

51,4

ΛΙΓΟ

28

19,4

ΚΑΘΟΛΟΥ

18

12,5

ΣΥΝΟΛΟ

144

100,0

System

72

ΣΥΝΟΛΟ

216

Οι εκπαιδευόµενοι που δήλωσαν σε προηγούµενη ερώτηση (πίνακας 16) ότι
ρωτήθηκαν πριν την έναρξη του προγράµµατος για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες
εµφανίζονται ικανοποιηµένοι σχετικά µε τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι ανάγκες
τους στην πορεία του προγράµµατος. Το 28,8% δηλώνει ΠΟΛΥ και το 50% δηλώνει
ΑΡΚΕΤΑ.
Πίνακας 19 : Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι ανάγκες
σας στην πορεία του προγράµµατος κατάρτισης;

Αριθµός

Ποσοστό
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Ατόµων

%

ΠΟΛΥ

38

28,8

ΑΡΚΕΤΑ

66

50,0

ΛΙΓΟ

20

15,2

8

6,1

ΣΥΝΟΛΟ

132

100,0

System

84

ΣΥΝΟΛΟ

216

ΚΑΘΟΛΟΥ

Missing

Σηµαντικά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στον επόµενο πίνακα
(πίνακας 20) από τις απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόµενοι στο αν τους παρέχεται
η δυνατότητα να συµµετέχουν στην υλοποίηση του προγράµµατος.
Το 57,9% των εκπαιδευοµένων δηλώνουν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα και το
42,1% δηλώνουν ότι δεν τους παρέχεται η δυνατότητα.
Θεωρούµε ότι το ποσοστό, που δηλώνει ότι δεν του παρέχεται η δυνατότητα να
συµµετέχει στην υλοποίηση, είναι αρκετά υψηλό. Ειδικά, αν λάβουµε υπόψη τρία
δεδοµένα : α) τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτή την κατεύθυνση
(τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και θεσµικού πλαισίου) από το Υπ. Εργασίας και
το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) (βλ.
κεφάλαια 3 – 4), β) την απειρία των καταρτιζοµένων από προγράµµατα εκπαίδευσης
ενηλίκων όπως παρατηρήθηκε στον πίνακα 6 και γ) το νεαρό της ηλικίας της µεγάλης
πλειοψηφίας των εκπαιδευοµένων γεγονός που παραπέµπει στο ότι είναι
επηρεασµένοι από το ¨σχολικό¨ - ¨συµβατικό¨ µοντέλο εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι το 57,9% των
εκπαιδευοµένων δηλώνει ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να συµµετέχουν στην
υλοποίηση του προγράµµατος που παρακολουθούν. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό.
Βέβαια, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις (ιδίως τα β και γ)
δηµιουργούνται ερωτηµατικά σχετικά µε το τι εννοούν ακριβώς οι καταρτιζόµενοι.
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Όµως, αποτελεί µία ένδειξη για περαιτέρω διερεύνηση (ίσως µε ποιοτικές
ερευνητικές µεθόδους) τι ακριβώς εννοούν οι εκπαιδευόµενοι όταν δηλώνουν ότι
τους δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής.
Πίνακας 20 : Οι οργανωτές του προγράµµατος σας δίνουν την δυνατότητα να
συµµετέχετε στην υλοποίηση του προγράµµατος;

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΠΟΛΥ

58

27,1

ΑΡΚΕΤΑ

66

30,8

ΛΙΓΟ

36

16,8

ΚΑΘΟΛΟΥ

54

25,2

ΣΥΝΟΛΟ

214

100,0

System
ΣΥΝΟΛΟ

2
216

Μια πρώτη ένδειξη για το τι εννοούν οι εκπαιδευόµενοι όταν δηλώνουν ότι
τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν στην υλοποίηση του προγράµµατος που
παρακολουθούν, είναι οι απαντήσεις τους στην ερώτηση ¨µε ποιό τρόπο σας δίνεται η
δυνατότητα¨ (ερώτηση πολλαπλής επιλογής).
Το 64,1% των απαντήσεων δηλώνουν ότι οι υπεύθυνοι του προγράµµατος τους
ενθαρρύνουν να λένε τις παρατηρήσεις τους όποτε το επιθυµούν.
Η συγκεκριµένη απάντηση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Το γεγονός ότι
επιτρέπουν οι υπεύθυνοι στους εκπαιδευόµενους να λένε τις απόψεις τους δεν
σηµαίνει αυτοµάτως ότι οι αυτοί συµµετέχουν ουσιαστικά στην πορεία του
προγράµµατος. Όµως, µπορεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων.
Σηµαντικό επισήµανσης είναι το στοιχείο ότι οι ατοµικές συναντήσεις των
εκπαιδευοµένων µε τους οργανωτές λαµβάνει το χαµηλότερο ποσοστό µε 15,4% και
το δεύτερο χαµηλό ποσοστό είναι η δυνατότητα διατύπωσης γραπτών προτάσεων µε
19,9%.
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Πίνακας 21 : Με ποιο τρόπο σας δίνουν τη δυνατότητα οι οργανωτές του προγράµµατος;

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΟΠΟΣ

∆ιατυπώνουµε προτάσεις µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων

156
31
19,9%

Μας συµβουλεύονται σε ατοµικές συναντήσεις

24
15,4%

Μας συµβουλεύονται σε οµαδικές συναντήσεις

88
56,4%

Μας ενθαρρύνουν να λέµε τις παρατηρήσεις µας όποτε το επιθυµούµε

100
64,1%

Άλλος

3
1,9%

ΣΥΝΟΛΟ

Απαντήσεις

246
157,7%

Μεγάλη σηµασία έχουν οι απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόµενοι για την
επιθυµία συµµετοχής τους στην πορεία του προγράµµατος που παρακολουθούν.
Το 81,3% των εκπαιδευοµένων δηλώνουν ότι επιθυµούν να συµµετέχουν µε
συγκεκριµένη άποψη στην διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος
που παρακολουθούν. Παράλληλα, το 77,5% των εκπαιδευοµένων δηλώνουν ότι θα
επιθυµούσαν η συµµετοχή τους στην υλοποίηση του προγράµµατος να ήταν
µεγαλύτερη (πίνακας 23). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι ενήλικες
εκπαιδευόµενοι επιθυµούν να έχουν βασική θέση και ρόλο στην εκπαίδευσή τους.
Επιθυµούν να συµµετέχουν στις εκπαιδευτικές εξελίξεις που τους αφορούν άµεσα και
µάλιστα ενδιαφέρονται η συµµετοχή και η εµπλοκή τους να είναι όσο το δυνατό
µεγαλύτερη.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η µεγάλη πλειοψηφία (77,5%) των
εκπαιδευοµένων δηλώνει ότι θα ήθελε µεγαλύτερη συµµετοχή στην πορεία του
προγράµµατος. Όµως, σε προηγούµενες ερωτήσεις (βλ. πίνακες 20, 19, 18 κλπ.), η
πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων δήλωνε σε γενικές γραµµές ικανοποιηµένοι ως προς
την δυνατότητα που τους παρέχεται για συµµετοχή ή ως προς τις διαδικασίες
διάγνωσης αναγκών κλπ.
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Το γεγονός αυτό µπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη εµπειρίας, κουλτούρας και
φιλοσοφίας εκπαίδευσης ενηλίκων, από τους εκπαιδευόµενους. Από την µια µεριά να
εµφανίζονται ικανοποιηµένοι ως προς τις ευκαιρίες που έχουν για συµµετοχή και από
την άλλη να δηλώνουν ότι επιθυµούν περισσότερη συµµετοχή στην πορεία του
προγράµµατος.
Βέβαια, δεν µπορεί να αγνοηθεί το ποσοστό των εκπαιδευοµένων που δεν επιθυµούν
να συµµετάσχουν στην πορεία του προγράµµατος που παρακολουθούν (18,7%) ή που
δηλώνουν ότι δεν θα ήθελαν η συµµετοχή τους να είναι µεγαλύτερη στην διαδικασία
της κατάρτισής τους (22%) (βλ. πίνακας 22).
Τα ποσοστά 18,7% (λίγο και καθόλου) και 22% αντίστοιχα είναι αυξηµένα για
ενήλικες εκπαιδευόµενους.
Κατά συνέπεια πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια προκειµένου να αναπτυχθεί η
κουλτούρα και η φιλοσοφία συµµετοχής και συνδιαµόρφωσης τόσο στους ενήλικες
εκπαιδευόµενους όσο και γενικότερα.

Πίνακας 22 : Επιθυµείτε να συµµετέχετε µε συγκεκριµένη άποψη στην διαδικασία
σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης που παρακολουθείται;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΠΟΛΥ

78

36,4

ΑΡΚΕΤΑ

96

44,9

ΛΙΓΟ

33

15,4

7

3,3

214

100,0

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Missing

System
ΣΥΝΟΛΟ

2
216
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Πίνακας 23 : Θα θέλατε η συµµετοχή σας στην υλοποίηση του προγράµµατος να ήταν
µεγαλύτερη;

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΝΑΙ

165

77,5

ΟΧΙ

48

22,5

ΣΥΝΟΛΟ

213

100,0

System
ΣΥΝΟΛΟ

3
216

Πολύ σηµαντικά είναι τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε τους εκπαιδευτές
και τις διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούν και παρουσιάζονται στους επόµενους
πίνακες (πίνακες 24 – 25)
Το 82,7% των εκπαιδευοµένων δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτές τους προσαρµόζουν την
διδασκαλία τους στην ανάγκες τους (29,4% απαντούν ΠΟΛΥ και 53,3% απαντούν
ΑΡΚΕΤΑ).
Όµως, αν παρατηρήσουµε τα στοιχεία του µεθεπόµενου πίνακα (πίνακας 25) που
αναφέρει ποιες τεχνικές χρησιµοποιούνται, θα διαπιστώσουµε ότι έρχονται σε
αντίθεση µεταξύ τους.
Όταν οι εκπαιδευόµενοι ρωτούνται για το αν προσαρµόζεται η διδασκαλία
στις ανάγκες τους είναι καταρχήν θετικοί. Όταν, όµως, τους ζητείται να γίνουν πιο
συγκεκριµένοι και να δηλώσουν ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιούνται, τότε
τα αποτελέσµατα είναι αποκαλυπτικά.
Στον πίνακα 25, παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση ¨ποιες διδακτικές
τεχνικές χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτές σας¨. Η συγκεκριµένη ερώτηση είναι
πολλαπλής επιλογής που σηµαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να δώσει όσες
απαντήσεις επιθυµεί.
Παρατηρείται, ότι σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευοµένων (98,6%) δηλώνει ότι οι
εκπαιδευτές χρησιµοποιούν την τεχνική της εισήγησης. Επίσης, παρατηρείται ότι
σηµαντικά ποσοστά καταλαµβάνουν οι τεχνικές της συζήτησης / διάλογος (55,5%)
και η πρακτική άσκηση µέσα στην τάξη (28,7%). Στο σηµείο αυτό πρέπει να
σηµειωθεί ότι αρκετά προγράµµατα είχαν ως αντικείµενο κατάρτισης την
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πληροφορική όπου ως επί το πλείστον χρησιµοποιείται η πρακτική άσκηση µέσα
στην τάξη µε την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Οι

απαντήσεις

των εκπαιδευοµένων,

για

τις

εκπαιδευτικές

τεχνικές

που

χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευτές τους, είναι σηµαντικές καθώς αποδεικνύεται,
ακόµα µία φορά, πως η τεχνική της εισήγησης µονοπωλεί τις διδακτικές συνήθειες
των εκπαιδευτών ενηλίκων. Επίσης, επαληθεύονται τελευταίες έρευνες σύµφωνα µε
τις οποίες οι εκπαιδευτές δεν χρησιµοποιούν καθόλου ή χρησιµοποιούν ελάχιστα τις
συµµετοχικές διδακτικές τεχνικές. (Κόκκος Α., 2003)
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα σηµεία και αποδεικνύεται ακόµα µία φορά,
οι εκπαιδευόµενοι έχουν µάθει και έχουν γαλουχηθεί µε το ¨σχολικό¨ - ¨συµβατικό¨
µοντέλο εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι (όπως έχει παρουσιασθεί στην αρχή των
ευρηµάτων της έρευνας) είναι πολύ νέοι στην ηλικία και δεν έχουν καθόλου εµπειρία
από

άλλα

προγράµµατα

εκπαίδευσης

ενηλίκων

οπότε

και

ελάχιστα

να

χρησιµοποιηθούν κάποιες άλλες τεχνικές εκτός από τους µακριούς µονολόγους των
εκπαιδευτών, οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζονται ευχαριστηµένοι.
Έτσι εξηγείται η αντίθεση των απαντήσεών τους, ότι από την µια µεριά οι
εκπαιδευτές προσαρµόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες τους και από την άλλη ότι
χρησιµοποιούν ελάχιστα τις συµµετοχικές διδακτικές τεχνικές.

Πίνακας 24 : Οι εκπαιδευτές σας, προσαρµόζουν την διδασκαλία τους στις ανάγκες σας;

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

63

29,4

114

53,3

35

16,4

2

,9
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ΣΥΝΟΛΟ
Missing

214

System

100,0

2

ΣΥΝΟΛΟ

216

Πίνακας 25 : Ποιες από τις παρακάτω διδακτικές τεχνικές χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτές
σας;

Αριθµός

Ποσοστό επί

Ατόµων

των ατόµων %

213

98,6%

Εργασία σε οµάδες

50

23,1%

Παιγνίδια

15

6,9%

Πρακτική άσκηση µέσα στην τάξη

62

28,7%

Μελέτες Περίπτωσης

12

5,5%

Συζήτηση / ∆ιάλογος

120

55,5%

ΣΥΝΟΛΟ Απαντήσεων

472

218,3%

Εισήγηση

Τέλος, στην ερώτηση αν εφαρµόζονται διαδικασίες αξιολόγησης των
προγραµµάτων το 81,5% των εκπαιδευοµένων δηλώνει ΝΑΙ.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι η αξιολόγηση των προγραµµάτων
κατάρτισης είναι υποχρεωτική και ζητείται αυστηρά (τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού
των προγραµµάτων όσο και σε επίπεδο υλοποίησης) από τις αρχές χρηµατοδότησης
(Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Εργασίας) αλλά και από το ΕΚΕΠΙΣ που
παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία των ΚΕΚ.
Σε αυτό το πλαίσιο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 18,5% των
καταρτιζοµένων δηλώνει ότι δεν του ζητείται να αξιολογήσει το πρόγραµµα
κατάρτισης που παρακολουθεί.

Πίνακας 26 : Σας ζητείται να αξιολογείται το πρόγραµµα κατάρτισης, κατά την διάρκεια
της υλοποίησής του;

89

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Valid

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΝΑΙ

172

81,5

ΟΧΙ

39

18,5

ΣΥΝΟΛΟ

211

100,0

System

5

ΣΥΝΟΛΟ

216

Όσον αφορά τους τρόπους που διενεργούνται οι αξιολογήσεις, το 75,3% των
απαντήσεων αναφέρει την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, το 42% αναφέρει την
οµαδική συνάντηση µέσα στην τάξη και µόλις το 9% αναφέρει τις ατοµικές
συναντήσεις εκπαιδευοµένων και αξιολογητή. (Η συγκεκριµένη ερώτηση είναι
πολλαπλής επιλογής).
Πίνακας 27 : Με ποιο τρόπο αξιολογείτε το πρόγραµµα κατάρτισης;

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ Άτοµα
ΤΡΟΠΟΣ

174
Με συµπλήρωση ερωτηµατολογίων

131
75,3%

Με ατοµικές συνεντεύξεις

16
9,2%

Με οµαδικές συζητήσεις (όλη η τάξη µαζί)

73
42,0%

Με άλλους τρόπους

2
1,1%

ΣΥΝΟΛΟ

Απαντήσεις

222
127,6%

9.5 Επίπεδο Ικανοποίησης Εκπαιδευοµένων
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Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τον βαθµό
ικανοποίησης των εκπαιδευοµένων από την µέχρι τώρα παρακολούθηση του
προγράµµατος. Επίσης, στοχεύουν να εξετάσουν την µέχρι τώρα ανταπόκριση του
προγράµµατος στις ανάγκες τους και τέλος, να διερευνήσουν την πεποίθηση των
εκπαιδευοµένων σχετικά µε την συνεισφορά του προγράµµατος στην πορεία τους,
στην αγορά εργασίας.
Στους παρακάτω πίνακες (πίνακες 28 – 29) παρατηρούµε ότι το 84,5% των
εκπαιδευοµένων απαντούν ότι είναι πολύ (32,4%) ή αρκετά (52,1%) ικανοποιηµένοι
από την τώρα πορεία του προγράµµατος.
Ενώ το 81,3% των εκπαιδευοµένων κρίνουν ότι είναι πολύ (31,5%) ή αρκετά (49,8%)
επιτυχηµένη η µέχρι τώρα διαδικασία της κατάρτισής τους.
Πίνακας 28 : Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε µε την µέχρι τώρα πορεία του
προγράµµατος;

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

69

32,4

111

52,1

32

15,0

1

,5

213

100,0

System

3

ΣΥΝΟΛΟ

216

Πίνακας 29 : Κρίνετε επιτυχηµένη την µέχρι τώρα διαδικασία της κατάρτισής σας;

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

67

31,5

106

49,8

39

18,3

1

,5
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ΣΥΝΟΛΟ
Missing

213

System

100,0

3

ΣΥΝΟΛΟ

216

Βλέπουµε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων είναι ικανοποιηµένη από τα
προγράµµατα κατάρτισης που παρακολουθούν.
Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως εξής :
•

Οι

εκπαιδευόµενοι

εθελοντικά

επέλεξαν

να

παρακολουθήσουν

τα

προγράµµατα κατάρτισης και µάλιστα κατέβαλαν σηµαντική προσπάθεια
προκειµένου να το επιτύχουν (συγκέντρωσαν δικαιλογητικά, πήγαν στον
ΟΑΕ∆, πέρασαν από διαδικασία συνέντευξης από τα ΚΕΚ κλπ.).
Άρα, έπρεπε να γίνει κάτι εξαιρετικά ¨δυσάρεστο¨ στο πρόγραµµα που
παρακολουθούν για να τους οδηγήσει σε απογοήτευση από την συµµετοχή
τους σε αυτό.
•

Οι εκπαιδευόµενοι είναι άνεργοι και η συµµετοχή τους σε ένα πρόγραµµα
κατάρτισης (όσο µέτρια και αν υλοποιείται αυτό) σίγουρα τους δίνει κάποια
εφόδια προκειµένου να βοηθηθούν στην πορεία τους στην αγορά εργασίας.
Από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης

είναι βέβαιο ότι

αποκοµίζουν κάποιες νέες γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιµες τόσο για την
κοινωνική

όσο

και

για

την

εργασιακή

τους

πορεία.

Αυτό άλλωστε δήλωσαν και οι ίδιοι όταν ρωτήθηκαν τους λόγους που
επιλέγουν να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης (Πίνακας 8α).
•

Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους προγράµµατα τους συνεισφέρει στην
ανάπτυξη σχέσεων. Γνωρίζουν άλλους ανέργους του ίδιου εκπαιδευτικού
επιπέδου µε τους οποίους µπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις
σχετικά µε τον πορεία τους στην αγορά εργασίας αλλά και για θέµατα
γενικότερου ενδιαφέροντος.

•

Με την παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης έρχονται σε επαφή µε
έµπειρους ανθρώπους της αγοράς (στους οποίους ανήκουν οι περισσότεροι
εκπαιδευτές) και παίρνουν πολύτιµες πληροφορίες για το επάγγελµα που
στοχεύει το πρόγραµµα κατάρτισης

•

Κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σχετικές µε το αντικείµενο
κατάρτισης που παρακολουθούν.

92

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να απασχοληθούν σε µια από αυτές
µετά το τέλος του προγράµµατος και στην ¨χειρότερη¨ να παρακολουθήσουν
από κοντά ένα επάγγελµα που τους ενδιαφέρει και να αποκοµίσουν κάποιες
σηµαντικές εµπειρίες
•

Λαµβάνουν την βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ που συµµετέχουν, η
οποία αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ παρέχοντας µόρια για την πρόσληψή
τους στο δηµόσιο.

•

Τέλος, παίρνουν ικανοποιητικό εκπαιδευτικό επίδοµα (3,52 euro την ώρα) για
την

συµµετοχή

τους

σε

τέτοια

προγράµµατα.

Στον πίνακα 8α είδαµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των καταρτιζοµένων
παρακολουθεί

προγράµµατα

συνεχιζόµενης

κατάρτισης

και

για

το

εκπαιδευτικό επίδοµα το οποίο λαµβάνουν µετά το τέλος του προγράµµατος.
Θα µπορούσαν να παρουσιασθούν και επιπλέον λόγοι µε βάση τους οποίους µπορεί
να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι δηλώνουν ευχαριστηµένοι από την
µέχρι τώρα διαδικασία της κατάρτισής τους.
Θεωρούµε, ότι όλα τα παραπάνω οφέλη τα οποία λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι από
την συµµετοχή τους σε προγράµµατα κατάρτισης, τους κάνουν να νιώθουν
ευχαριστηµένοι χωρίς να συνειδητοποιούν την σηµαντική διαφορά που θα είχαν στην
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αν εφαρµόζονταν συστηµατικά οι αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων από τους υπεύθυνους του προγράµµατος και από τους
εκπαιδευτές.
Η εφαρµογή συνεχούς και διαρκούς διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευοµένων, η
προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των καταρτιζοµένων σε όλες τις φάσεις του
προγράµµατος κατάρτισης και η συστηµατική προώθηση της ενεργητικής
συµµετοχής τους στην διδακτική διαδικασία µέσω των κατάλληλων διδακτικών
τεχνικών, µπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα.
Παρόµοια ανάλυση ισχύει και στην περίπτωση του παρακάτω πίνακα όπου το
36,3% των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση ¨σε ποιο βαθµό ανταποκρίνεται η µέχρι
τώρα πορεία της κατάρτισής σας στις ανάγκες σας;¨ απαντά ¨σε µεγάλο βαθµό¨ και το
47,2% των εκπαιδευοµένων απαντά ¨σε µέτριο βαθµό¨.
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Πίνακας 30 : Η κατάρτιση που κάνετε σε ποιο βαθµό ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

Σε µεγάλο βαθµό

77

36,3

Σε µέτριο βαθµό

100

47,2

Σε µικρό βαθµό

32

15,1

3

1,4

212

100,0

∆εν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου
ΣΥΝΟΛΟ
Missing

System
ΣΥΝΟΛΟ

4
216

Το 64,8% των εκπαιδευοµένων δηλώνει ότι έχει νιώσει πλήξη κατά την
διαδικασία της κατάρτισής τους (πίνακες 31 –32). Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται ότι
τα περισσότερα προγράµµατα στα οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα είχαν διανύσει
την µισή διάρκειά τους. Το γεγονός αυτό µας κατευθύνει στη διαπίστωση ότι το
ποσοστό αυτών που θα νιώσουν πλήξη θα αυξηθεί, όσο περνάει ο χρόνος και
συνεχίζεται το πρόγραµµα.
Επίσης, το 85,8% των καταρτιζοµένων δηλώνει ότι νιώθει πλήξει µια φορά την
εβδοµάδα και περισσότερο. Συγκεκριµένα, κάθε ηµέρα το 5,1%, δύο µε τρεις φορές
την εβδοµάδα το 48,5% και µια φορά την εβδοµάδα το 32,1%.
Αν συνυπολογισθεί ότι οι καταρτιζόµενοι εθελοντικά και καταβάλλοντας προσπάθεια
(όπως περιγράφηκε παραπάνω) επέλεξαν να παρακολουθήσουν τα προγράµµατα
κατάρτισης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί η υπόθεση ότι η συστηµατική εφαρµογή των
αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων από τους υπεύθυνους των προγραµµάτων καθώς και η
εφαρµογή συµµετοχικών διδακτικών τεχνικών από τους εκπαιδευτές, θα µπορούσε να
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση του ποσοστού των εκπαιδευοµένων που θα δήλωναν
ότι πλήττουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
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Πίνακας 31 : Έχετε νιώσει συναισθήµατα πλήξης, κατά την διαδικασία της κατάρτισής
σας;

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΝΑΙ

138

64,8

ΟΧΙ

75

35,2

ΣΥΝΟΛΟ

213

100,0

System

3

ΣΥΝΟΛΟ

216

Πίνακας 32 : Αν ΝΑΙ µε ποια συχνότητα σας συµβαίνει αυτό;

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

7

5,2

2-3 φορές την εβδοµάδα

65

48,5

Μία φορά την εβδοµάδα

43

32,1

2-3 φορές το µήνα

11

8,2

Μία φορά το µήνα
ΣΥΝΟΛΟ

8

6,0

134

100,0

Κάθε µέρα

Missing

System
ΣΥΝΟΛΟ

4
138

Ενισχυτικές της παραπάνω υπόθεσης / διαπίστωσης είναι οι απαντήσεις που
δίνονται σχετικά µε την επιθυµία συµµετοχής των καταρτιζοµένων σε όλα τα στάδια
του προγράµµατος που παρακολουθούν (σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση)
(πίνακας 33).
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Το 86,9% των εκπαιδευοµένων δηλώνει ότι θα ήθελε να ήταν µεγαλύτερη η
συµµετοχή του στον σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγησης του προγράµµατος που
παρακολουθεί.
Παρατηρείται ακόµα µία φορά ότι οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι επιθυµούν την µέγιστη
δυνατή συµµετοχή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που τους αφορούν.
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Πίνακας 33 : Θα θέλατε η συµµετοχή σας στον σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στην
αξιολόγηση του προγράµµατος ……

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

179

86,9

Να ήταν µικρότερη

15

7,3

∆εν ήθελα να συµµετέχω καθόλου
ΣΥΝΟΛΟ

12

5,8

206

100,0

System

10

ΣΥΝΟΛΟ

216

Να ήταν µεγαλύτερη

Missing

Όσον αφορά, την πεποίθηση των εκπαιδευοµένων για το αν η συµµετοχή τους
θα τους βοηθήσει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, το 82,5% των
καταρτιζοµένων απαντά θετικά.
Σχετικά µε τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό το 74,9% απαντά µε την διεύρυνση
γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων (πίνακες 34 – 35). (Η συγκεκριµένη ερώτηση
είναι πολλαπλής επιλογής)
Πίνακας 34 : Θεωρείτε ότι η παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης θα σας
βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας ;

Missing

Αριθµός

Ποσοστό

Ατόµων

%

ΝΑΙ

174

82,5

ΟΧΙ

37

17,5

ΣΥΝΟΛΟ

211

100,0

System
ΣΥΝΟΛΟ

5
216

97

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Πίνακας 35 : Mε ποιους τρόπους η παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης θα
σας
βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας;

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ Άτοµα
ΤΡΟΠΟΣ

∆ιεύρυνση Γνώσεων/Απόκτηση ∆εξιοτήτων

175
131
74,9%

Συµβουλευτική Υποστήριξη

59
33,7%

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός

70
40,0%

∆ικτύωση µε Επιχειρήσεις

93
53,1%

∆ικτύωση µε Φορείς

56
32,0%

Άλλοι τρόποι

7
4,0%

ΣΥΝΟΛΟ

Απαντήσεις

416
237,7%

Παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα ότι οι απαντήσεις ¨συµβουλευτική στήριξη¨ και
¨επαγγελµατικός προσανατολισµός¨ δηλώνεται από σηµαντικό ποσοστό των
εκπαιδευοµένων. Οι απαντήσεις αυτές παραπέµπουν σε εξατοµικευµένες διαδικασίες
που φαίνεται ότι επιθυµούν οι εκπαιδευόµενοι.
Οι

εξατοµικευµένες

διαδικασίες

διάγνωσης

αναγκών,

συµβουλευτικής

ή

επαγγελµατικού προσανατολισµού, είναι απόλυτα συµβατές µε τις αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων και θα ήταν πολύ χρήσιµη η εφαρµογή τους για την
ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη διάσταση της εκπαίδευσης και κατάρτισης
ενηλίκων.
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9.6 Βασικά Συµπεράσµατα Κεφαλαίου
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο έγινε η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών
ευρηµάτων της ερευνητικής διαδικασίας.
Επιχειρήθηκε να δοθεί µια πρώτη απάντηση στο ερευνητικό πρόβληµα που είναι η
διερεύνηση του ρόλου και του βαθµού συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων
στην διαδικασία κατάρτισής τους, σε προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι απόψεις των καταρτιζοµένων για τον
τρόπο και τον βαθµό συµµετοχής τους στις διαδικασίες των προγραµµάτων
κατάρτισης που παρακολουθούν, όπως την προσλαµβάνουν και την αντιλαµβάνονται
οι ίδιοι.
Κατ’ αρχήν και µε βάση τα πρώτα στοιχεία της ερευνητικής διαδικασίας, η
πλειοψηφία

των

καταρτιζοµένων

που

παρακολουθούσαν

προγράµµατα

συνεχιζόµενης κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής την περίοδο ∆εκεµβρίου 2003 –
Απριλίου 2004 ήταν ηλικιακά νέοι άνεργοι, γυναίκες ως προς το φύλο, ανύπαντροι ως
προς την οικογενειακή κατάσταση, που δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, µε µικρή ή ανύπαρκτη
εργασιακή εµπειρία και κυρίως αποδίδουν την συµµετοχή τους σε προγράµµατα
κατάρτισης στην βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
Σε γενικές γραµµές και µε µία πρώτη προσέγγιση των στοιχείων παρατηρείται ότι
οι εκπαιδευόµενοι είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από τον βαθµό που συµµετέχουν
καθώς και από τις ευκαιρίες που τους δίνονται προκειµένου να συµµετάσχουν στην
διαδικασία κατάρτισής τους.
Επίσης, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό και
τον τρόπο ενηµέρωσής τους για τους στόχους και το ωρολόγιο πρόγραµµα.
Τέλος, η πλειοψηφία των καταρτιζοµένων, δηλώνει ικανοποιηµένη από το
πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθεί και κρίνει επιτυχηµένη την µέχρι τώρα
διαδικασία της κατάρτισής τους.

99

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Μελετώντας και εµβαθύνοντας στα στοιχεία που προέκυψαν από την ερευνητική
διαδικασία, προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα :
¾ Το ποσοστό του 35 % των εκπαιδευοµένων που δηλώνει ότι δεν ρωτήθηκε
καθόλου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σε κάποια φάση του
προγράµµατος είναι πολύ σηµαντικό. Το συγκεκριµένο ποσοστό γίνεται
ακόµα

σηµαντικότερο

αν

ληφθούν

υπόψη

δύο

στοιχεία

:

α) Το Υπουργείο Εργασίας και το ΕΚΕΠΙΣ που εποπτεύουν και καθοδηγούν
το σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα, ακόµα και η
Ευρωπαϊκή Ένωση ωθούν τους φορείς µε θεσµοθέτηση συγκεκριµένων
µέτρων παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΚΕΚ προς µια κατεύθυνση
τήρησης των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και διάγνωσης των
εκπαιδευτικών

αναγκών

των

καταρτιζοµένων

(βλ.

κεφάλαιο

3),

β) Οι καταρτιζόµενοι είναι ηλικιακά νέοι και χωρίς εµπειρίες από διαδικασίες
εκπαίδευσης ενηλίκων, γεγονός που παραπέµπει στον έντονο επηρεασµό τους
από το ¨σχολικό – συµβατικό¨ µοντέλο εκπαίδευσης, που τους κάνει
ευάλωτους σε διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων που ενδεικτικά ή
στοιχειωδώς εφαρµόζονται από τους υπεύθυνους του προγράµµατος.
Οι συντελεστές του προγράµµατος, ως επαγγελµατίες, διαθέτουν την
κατάλληλη τεχνογνωσία και έµµεσα µπορούν να κατευθύνουν τους
συµµετέχοντες σε ένα ήδη διαµορφωµένο πρόγραµµα. Υπογραµµίζεται ότι
πρόκειται για ειδικούς που διαπραγµατεύονται µε µη ειδικούς, αυξάνοντας
πιθανώς την εµπλοκή των εκπαιδευοµένων στο πρόγραµµα αλλά η µεταξύ
τους σχέση είναι άνιση και η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας
περιορισµένη.
¾ Λαµβάνοντας υπόψη τις δύο παραπάνω παρατηρήσεις / διαπιστώσεις, ο
αριθµός των εκπαιδευοµένων που δηλώνει ότι δεν του παρέχεται η
δυνατότητα

να

συµµετέχει

στην

υλοποίηση,

είναι

πολύ

µεγάλος.

Το 42,1% των εκπαιδευοµένων δηλώνουν ότι δεν τους παρέχεται η
δυνατότητα να συµµετέχουν. Το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να διευρυνθεί
ακόµα

περισσότερο

αν

λάβουµε

υπόψη

ένα

επιπλέον

στοιχείο

:

Οι εκπαιδευόµενοι που δήλωσαν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να
συµµετέχουν, στην πιο εξειδικευµένη ερώτηση ¨µε ποιο τρόπο γίνεται αυτό;¨
απάντησαν

¨µας επιτρέπουν να λέµε τις παρατηρήσεις µας όποτε το

επιθυµούµε¨ (πίνακας 21). Το γεγονός αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
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διαδικασία προώθησης της ουσιαστικής και ενεργητικής συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων, στην διαδικασία της κατάρτισής τους, ειδικά αν θυµηθούµε
τα δύο δεδοµένα που παρουσιάστηκαν και στην παραπάνω περίπτωση,
δηλαδή η ώθηση από τις κρατικές αρχές για ενίσχυση της ουσιαστικής
συµµετοχής των καταρτιζοµένων καθώς και την ηλικιακή και εκπαιδευτική
απειρία

τους.

Το πιθανότερο είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν τον απαιτούµενο χρόνο
για να εξοικειωθούν µε την εκπαιδευτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται
και αφενός να εκφράσουν τους προσωπικούς τους στόχους, ενδιαφέροντα,
κίνητρα, εµπειρίες, βιώµατα και τελικά να επεξεργασθούν τις προσωπικές
τους

ανάγκες,

αφετέρου

να

λειτουργήσουν

συλλογικά

και

να

συνδιαµορφώσουν και να εκφράσουν εκπαιδευτικές ανάγκες ως οµάδα.
Συνεπώς η συµβολή της οµάδας των εκπαιδευοµένων στην διαµόρφωση των
στόχων και του περιεχοµένου του προγράµµατος, ώστε να ανταποκρίνεται
στις δικές τους προσωπικές και συλλογικές ανάγκες, είναι ελάχιστη.
Η πιθανότητα της διαθεσιµότητάς τους πιθανώς και της ικανοποίησής τους
αυξάνεται αλλά η συµµετοχή τους παραµένει περιορισµένη.
¾ Ως επιβεβαίωση, των παραπάνω επισηµαίνουµε ότι το 77,5% των
εκπαιδευοµένων επιθυµεί την µεγαλύτερη συµµετοχή του στην διαδικασία του
προγράµµατος

(πίνακας

23).

Η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων δηλώνει ότι θα επιθυµούσε η
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα να ήταν µεγαλύτερη (πίνακας 24-25).
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την γενικότερη δήλωση ικανοποίησης
επαναφέρει προηγούµενη διαπίστωση ότι δηλαδή η πιθανότητα της
διαθεσιµότητα των καταρτιζοµένων πιθανώς και της ικανοποίησής τους
αυξάνεται αλλά η συµµετοχή τους παραµένει περιορισµένη.
¾ Η ίδια ακριβώς ανάλυση ισχύει και µε την παρουσίαση των στοιχείων που
αφορούν τις διδακτικές τεχνικές που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτές.
Όταν οι εκπαιδευόµενοι ρωτούνται για το αν προσαρµόζεται η διδασκαλία
στις ανάγκες τους είναι καταρχήν θετικοί. Όταν, όµως, τους ζητείται να γίνουν
πιο

συγκεκριµένοι

και

να

δηλώσουν

ποιες

διδακτικές

τεχνικές

χρησιµοποιούνται, τότε παρατηρείται, ότι στο σύνολο σχεδόν των
εκπαιδευοµένων (98,6%) ότι οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούν την τεχνική της
εισήγησης. Το γεγονός αποδεικνύει, ακόµα µία φορά, πως η τεχνική της
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εισήγησης µονοπωλεί τις διδακτικές συνήθειες των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Επίσης, επαληθεύονται τελευταίες έρευνες σύµφωνα µε τις οποίες οι
εκπαιδευτές δεν χρησιµοποιούν καθόλου ή χρησιµοποιούν ελάχιστα τις
συµµετοχικές διδακτικές τεχνικές.
¾ Τέλος, µε βάση τις παραπάνω αναλύσεις, λογική φαντάζει η δήλωση
ικανοποίησης της πλειοψηφίας των εκπαιδευοµένων από το πρόγραµµα
κατάρτισης που παρακολουθούν και από την µέχρι τώρα διαδικασία της
κατάρτισής

τους

(Πίνακας

28–29).

Επιπλέον, η εθελοντική συµµετοχή των καταρτιζοµένων στα προγράµµατα
κατάρτισης, η βοήθεια που λαµβάνουν από αυτά στην πορεία τους στην αγορά
εργασίας, ο εµπλουτισµός των εµπειριών τους µέσω της πρακτικής άσκησης
που πραγµατοποιούν, η λήψη της βεβαίωσης παρακολούθησης καθώς και το
εκπαιδευτικό επίδοµα που λαµβάνουν για την παρακολούθηση τέτοιων
προγραµµάτων, είναι παράγοντες που αυξάνουν την ικανοποίηση των
εκπαιδευοµένων ανεξάρτητα της εφαρµογής των αρχών εκπαίδευσης
ενηλίκων

από

τους

φορείς

επαγγελµατικής

κατάρτισης.

Όλα τα παραπάνω οφέλη τα οποία λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι, τους κάνουν
να νιώθουν ευχαριστηµένοι χωρίς να συνειδητοποιούν την σηµαντική διαφορά
που θα είχαν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αν εφαρµόζονταν
συστηµατικά οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. κεφάλαια 1 & 2).
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Κεφάλαιο 10 :
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
10.1 Εισαγωγή

Αντικείµενο της ερευνητικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση της συγκεκριµένης
εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου και του βαθµού συµµετοχής των
ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους σε προγράµµατα
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής.
Η διερεύνηση πραγµατοποιήθηκε µέσω των απόψεων και των αντιλήψεων των
ενηλίκων καταρτιζοµένων, που παρακολούθησαν προγράµµατα συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής την χρονική περίοδο
∆εκέµβριος 2003 & Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2004, σε διάφορα Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
Με βάση τον παραπάνω στόχο οι υποθέσεις εργασίας διαµορφώθηκαν ως εξής :
1. Ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία της
κατάρτισής τους επηρεάζει σηµαντικά τον βαθµό ικανοποίησής τους από αυτή.
2. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων καταρτιζοµένων επηρεάζει άµεσα τον
τρόπο που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται την συµµετοχή τους στα
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολουθούν.
Η παραπάνω υπόθεση εργασίας έχει δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο εξετάζεται η σχέση της ικανοποίησης των καταρτιζοµένων από το
πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν, µε τον βαθµό συµµετοχής τους σε αυτό.
Συγκεκριµένα, εξετάζεται αν η ικανοποίηση των καταρτιζοµένων από την πορεία του
προγράµµατος που παρακολουθούν, είναι ανάλογη της δήλωσής τους για συµµετοχή
τους σε αυτό.
Στην ενότητα 10.2 θα εξετασθούν και θα αναλυθούν τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ή
απορρίπτουν την πρώτη εκ των δύο υποθέσεων εργασίας.
Στη δεύτερη υπόθεση εργασίας (που θα παρουσιασθεί στην ενότητα 10.3) θα
εξετασθεί και θα αναλυθεί η σχέση του εκπαιδευτικού επιπέδου των καταρτιζοµένων
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µε τον τρόπο που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται την συµµετοχή τους στην
διαδικασία της προγράµµατος κατάρτισης.

10.2 Η Ικανοποίηση σε Σχέση µε την Συµµετοχή
Στο προηγούµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 9) αναλύθηκαν τα δεδοµένα που
αφορούν τον ρόλο και τον βαθµό συµµετοχής των ενηλίκων εκπαιδευοµένων στην
διαδικασία της κατάρτισής τους σε προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής.
Στην συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν συσχετίσεις βασικών µεταβλητών µε κύριο
σκοπό την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης εργασίας που αναφέρετε
παραπάνω.
Με βάση τον στόχο και την υπόθεση εργασίας, θα πραγµατοποιηθούν συσχετίσεις
ανάµεσα σε ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές.
Οι όροι ¨εξαρτηµένες¨ και ¨ανεξάρτητες¨ µεταβλητές χρησιµοποιούνται πολύ
συχνά προκειµένου να περιγράψουν την σχέση αιτίας και αιτιατού. Στην περίπτωση
της ανεξάρτητης µεταβλητής, κάθε απόκλιση εκφράζει την αιτία. Αντιστοίχως στην
περίπτωση της εξαρτηµένης µεταβλητής, οποιαδήποτε απόκλιση δεν είναι τίποτα
άλλο από το αποτέλεσµα, το αιτιατό, που µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε.
Είναι φυσικό ότι οι αλλαγές στις ανεξάρτητες µεταβλητές θα πρέπει να προηγούνται
των αλλαγών στις εξαρτηµένες επειδή ακριβώς οι πρώτες αποτελούν την αιτία
εµφάνισης των τελευταίων (Cohen L., Manion L., 1997).
Πριν προχωρήσει η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα αναφερθούν κάποιες
κωδικοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την
διευκόλυνση των αναλύσεων, της παρουσίασης των αποτελεσµάτων και την
διευκόλυνση των αναγνωστών.
Συγκεκριµένα, στο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από τους εκπαιδευόµενους
και στην ερώτηση ¨πόσο ικανοποιηµένος είστε µε την πορεία του προγράµµατος¨
υπήρχαν διαβαθµίσεις µε τέσσερις δυνατές απαντήσεις α) Πολύ, β) Αρκετά, γ) Λίγο
και δ) Καθόλου.
Οι απαντήσεις ¨Πολύ¨ και ¨Αρκετά¨ κωδικοποιούνται ως ΘΕΤΙΚΑ και οι απαντήσεις
¨Λίγο¨ και ¨Καθόλου¨ κωδικοποιούνται ως ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
104

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Η συγκεκριµένη ερώτηση αποτελεί µια µεταβλητή η οποία θα διασταυρωθεί µε µια
σειρά ερωτήσεων που έχουν σχέση µε την συµµετοχή των καταρτιζοµένων στην
διαδικασία της κατάρτισής τους.
Με αυτό τον τρόπο θα δούµε αν η ικανοποίηση των καταρτιζοµένων από την µέχρι
τώρα πορεία του προγράµµατος είναι ανάλογη της δήλωσης για συµµετοχή σε αυτό.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι διασταυρώσεις – συσχετίσεις αυτές.
Στον παρακάτω πίνακα πραγµατοποιήθηκε διασταύρωση των απαντήσεων
στην ερώτηση ¨πόσο ικανοποιηµένος είσαστε µε την µέχρι τώρα πορεία του
προγράµµατος;¨ µε τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευόµενοι στην ερώτηση
¨λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις ή προτάσεις που έχετε κάνει για το πρόγραµµα,
από τους υπευθύνους;¨.
Παρατηρούµε ότι η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που δήλωσαν ικανοποιηµένοι από το
πρόγραµµα δηλώνουν ότι οι προτάσεις τους λήφθηκαν υπόψη από τους υπευθύνους
(Πολύ ή Αρκετά).
Ειδικά, αυτοί που δήλωσαν ότι λήφθηκαν υπόψη ¨ΠΟΛΥ¨ οι παρατηρήσεις τους, στο
σύνολό τους (100%) έχουν δηλώσει ικανοποιηµένοι από το πρόγραµµα.
Αντίθετα, όσοι δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι από το πρόγραµµα απαντούν
ότι οι παρατηρήσεις τους δεν λήφθηκαν υπόψη ή λήφθηκαν ¨ΛΙΓΟ¨.
Παρατηρείτε ότι όσο προχωράµε από το ¨ΠΟΛΥ¨ στο ¨ΚΑΘΟΛΟΥ¨ φθίνει το
ποσοστό των ΘΕΤΙΚΩΝ ικανοποιήσεων από το πρόγραµµα ενώ αντίθετα
αυξάνεται το ποσοστό των ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ικανοποιήσεων και µάλιστα µε
εντυπωσιακό ρυθµό.
Πίνακας 36 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 21

21. Λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις ή
προτάσεις σας από τους υπεύθυνους;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε
µε την µέχρι τώρα πορεία του

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

100,0%

93,8%

55,0%

38,9%

,0%

6,3%

45,0%

61,1%

προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
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ΣΥΝΟΛΟ

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Το ίδιο ακριβώς παρατηρούµε και στους δύο παρακάτω πίνακες (πίνακες 37 – 38).
Α) Η διασταύρωση των απαντήσεων στην ερώτηση ¨πόσο ικανοποιηµένος είσαστε µε
την µέχρι τώρα πορεία του προγράµµατος;¨ µε τις απαντήσεις στην ερώτηση ¨είστε
ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι παρατηρήσεις σας στους
στόχους ή το ωρολόγιο πρόγραµµα¨, δείχνουν ότι όσο περισσότερο ενσωµατώθηκαν
οι παρατηρήσεις τους στους στόχους ή στο ωρολόγιο τόσο περισσότερο εµφανίζονται
ικανοποιηµένοι από το πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν. Ενώ, όσο
λιγότερο ενσωµατώθηκαν οι διαφωνίες τους τόσο λιγότερο ικανοποιηµένοι δηλώνουν
από το πρόγραµµα.
Πίνακας 37 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 23

23.Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που
ενσωµατώθηκαν οι προτάσεις σας στους στόχους ή στο
ωρολόγιο πρόγραµµα της κατάρτισης;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η
είσαστε µε την µέχρι τώρα

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

100,0%

95,8%

68,8%

46,2%

,0%

4,2%

31,3%

53,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Β) Η ίδια ανάλογη σχέση παρατηρείται και στον επόµενο πίνακα που συσχετίζεται η
ικανοποίηση από το πρόγραµµα µε τις απαντήσεις στην ερώτηση ¨είστε
ικανοποιηµένοι από τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι ανάγκες σας στην πορεία του
προγράµµατος¨.
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Πίνακας 38 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 28

28.Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που
ενσωµατώθηκαν οι ανάγκες σας στην πορεία του
προγράµµατος κατάρτισης;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η
είσαστε µε την µέχρι τώρα

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

97,2%

93,9%

75,0%

37,5%

2,8%

6,1%

25%

62,5%

27,7%

50,8%

15,4%

6,2%

πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Πολύ σηµαντική είναι και η επόµενη διασταύρωση. Η συσχέτιση των
απαντήσεων στην ερώτηση της ικανοποίησης από το πρόγραµµα µε τις απαντήσεις
στο ερώτηµα ¨σας δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχετε στην υλοποίηση του
προγράµµατος¨ είναι ενδεικτική και επιβεβαιώνει την υπόθεση εργασίας.
Όσο περισσότερο δηλώνουν ότι τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν στην
υλοποίηση του προγράµµατος που παρακολουθούν τόσο περισσότερο ικανοποιηµένοι
εµφανίζονται από αυτό. Αντιθέτως, όσο λιγότερο τους δίνεται η δυνατότητα για
συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν τόσο λιγότερο
ικανοποιηµένοι είναι από αυτό.
Πίνακας 39 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 30
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30.Οι οργανωτές του προγράµµατος σας δίνουν την
δυνατότητα να συµµετέχετε στην υλοποίηση του
προγράµµατος;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η
είσαστε µε την µέχρι τώρα

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

94,6%

89,4%

66,7%

40,7%

5,4%

10,6%

33,3%

59,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ
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Εξίσου σηµαντική διασταύρωση είναι και η επόµενη.
Παρατηρείται, ότι όσο περισσότερο λαµβάνονται υπόψη από τους υπευθύνους, οι
προτάσεις των εκπαιδευοµένων για την υλοποίηση του προγράµµατος, τόσο
περισσότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται από αυτό.
Σε αντίθεση, οι εκπαιδευόµενοι των οποίων δεν λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις
τους για την υλοποίηση του προγράµµατος δηλώνουν λιγότερο ή καθόλου
ικανοποιηµένοι από αυτό.
Πίνακας 40 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 32

32.Οι προτάσεις σας για την υλοποίηση του
προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη από τους
υπεύθυνους;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η
είσαστε µε την µέχρι τώρα

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

95,2%

94,2%

55,6%

42,9%

4,8%

5,8%

44,4%

57,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Ακριβώς το ίδιο εµφανίζεται και µε την διασταύρωση της ικανοποίησης των
εκπαιδευοµένων από το πρόγραµµα µε τις απαντήσεις στην ερώτηση ¨οι απόψεις που
διατυπώσατε κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη µε
συγκεκριµένες διορθωτικές κινήσεις;¨ (πίνακας 41).
Όσο περισσότερο λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευοµένων µε
συγκεκριµένες διορθωτικές κινήσεις τόσο περισσότερο ικανοποιηµένοι δηλώνουν
από το πρόγραµµα και το αντίθετο.
Πίνακας 41 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 39
39.Οι παρατηρήσεις ή οι απόψεις που διατυπώνετε κατά
την αξιολόγηση του προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη
από τους υπεύθυνους µε συγκεκριµένες διορθωτικές
κινήσεις;
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40.Πόσο ικανοποιηµένος/η
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

97,0%

91,3%

67,4%

50,0%

3,0%

8,7%

32,6%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

είσαστε µε την µέχρι τώρα
πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα µας δίνει και ο παρακάτω πίνακας όπου
διασταυρώνονται οι απαντήσεις της ερώτησης της ικανοποίησης των εκπαιδευοµένων
από το πρόγραµµα µε την ερώτηση ¨ οι εκπαιδευτές σας, προσαρµόζουν την
διδασκαλία τους στις ανάγκες σας;¨
Παρατηρείται ότι η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτές
προσαρµόζουν την διδασκαλία στις ανάγκες τους, είναι πολύ ή αρκετά (θετικά)
ικανοποιηµένοι από την πορεία του προγράµµατος.
Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι δηλώνουν ότι όσο λιγότερο προσαρµόζεται η διδασκαλία
στις ανάγκες τους τόσο λιγότερο ικανοποιηµένοι είναι από την πορεία του
προγράµµατος.
Πίνακας 42 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 34

34.Οι εκπαιδευτές σας, προσαρµόζουν την
διδασκαλία τους στις ανάγκες σας;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε µε την
µέχρι τώρα πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

96,8%

85,0%

62,9%

50,0%

3,2%

15,0%

37,1%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Οι δύο παρακάτω πίνακες (πίνακες 43 – 44) παρουσιάζουν πως όσο περισσότερο
δηλώνουν ότι ενηµερώθηκαν, οι εκπαιδευόµενοι, για τους στόχους και το ωρολόγιο
τόσο περισσότερο ικανοποιηµένοι είναι από την πορεία του προγράµµατος.
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Παρατηρείται ότι όσο οι απαντήσεις πηγαίνουν από το ¨Ενηµερώθηκα πολύ¨ προς το
¨∆εν ενηµερώθηκα καθόλου¨, τα ποσοστά των θετικών ικανοποιήσεων συνεχώς
φθίνουν ενώ παράλληλα αυξάνονται τα ποσοστά των αρνητικών ικανοποιήσεων.

Πίνακας 43 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 13

13. Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας ή κατά την πρώτη ηµέρα του
σεµιναρίου ενηµερωθήκατε για τους στόχους του συγκεκριµένου
προγράµµατος;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η
είσαστε µε την µέχρι τώρα
πορεία του προγράµµατος;
ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Ενηµερώθηκα

Ενηµερώθηκα

Ενηµερώθηκα

∆εν ενηµερώθηκα

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

καθόλου

95,8%

81,3%

64,3%

25,0%

4,2%

18,7%

35,7%

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Πίνακας 44 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 40 * 16

16. Ενηµερωθήκατε για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα
της κατάρτισής σας;
40.Πόσο ικανοποιηµένος/η

Ενηµερώθηκα

Ενηµερώθηκα

Ενηµερώθηκα

∆εν ενηµερώθηκα

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

καθόλου

ΘΕΤΙΚΑ (+)

88,2%

85,3%

57,1%

40,0%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)

11,8%

14,7%

42,9%

60,0%

είσαστε µε την µέχρι τώρα
πορεία του προγράµµατος;
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ΣΥΝΟΛΟ

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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10.3 Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο σε Σχέση µε τη Συµµετοχή
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε αν ισχύει (επιβεβαιώνεται) η δεύτερη εκ των
υποθέσεων εργασίας.
Σε σχέση µε τον σκοπό της ερευνητικής διαδικασίας και ως συνέχεια της πρώτης
υπόθεσης εργασίας όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα,
θα εξετασθεί και θα αναλυθεί η δεύτερη εκ των υποθέσεων εργασίας όπου εξετάζεται
και αναλύεται η σχέση του εκπαιδευτικού επιπέδου των καταρτιζοµένων µε την
συµµετοχή τους στην διαδικασία του προγράµµατος που παρακολουθούν.
Η δεύτερη υπόθεση εργασίας αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων
καταρτιζοµένων επηρεάζει άµεσα τον τρόπο που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται την
συµµετοχή τους στα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολουθούν.
Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στοιχεία τα οποία θα
επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν την παραπάνω υπόθεση εργασίας.
Θα πραγµατοποιηθούν διασταυρώσεις της ανεξάρτητης µεταβλητής ¨εκπαιδευτικό
επίπεδο καταρτιζοµένων¨ µε µια σειρά από ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται µε τον
βαθµό συµµετοχής των καταρτιζοµένων στην διαδικασία της κατάρτισής τους.
Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστωθεί αν το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων
επηρεάζει τον τρόπο που προσλαµβάνουν την συµµετοχή τους στην πορεία της
κατάρτισής τους.
Επισηµαίνεται, ότι στις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευόµενοι
πραγµατοποιήθηκαν κάποιες κωδικοποιήσεις οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την
εξυπηρέτηση των αναλύσεων, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων και την
διευκόλυνση των αναγνωστών.
Συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων κωδικοποιήθηκε σε
∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, ανάλογα τις σπουδές τους, π.χ. οι
απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ ονοµάζονται Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και οι απόφοιτοι
Λυκείου (πολυκλαδικό λύκειο, τεχνικό λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ κλπ.) ονοµάζονται
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Επίσης, οι διαβαθµισµένες απαντήσεις α) Πολύ, β) Αρκετά, γ) Λίγο, δ) Καθόλου
κωδικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που έγινε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, δηλαδή
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οι απαντήσεις Πολύ και Αρκετά κωδικοποιούνται ως ΘΕΤΙΚΑ και οι απαντήσεις
Λίγο και Καθόλου ως ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
Ξεκινώντας, πραγµατοποιούνται οι πρώτες συσχετίσεις ανάµεσα στο επίπεδο
ενηµέρωσης που δηλώνουν ότι έλαβαν οι εκπαιδευόµενοι για το πρόγραµµα που
παρακολουθούν και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.
Παρατηρείται,

στον

παρακάτω

πίνακα,

ότι

οι

καταρτιζόµενοι

απόφοιτοι

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι µε το επίπεδο
ενηµέρωσης που είχαν για τους στόχους του προγράµµατος, σε σχέση µε τους
αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Πίνακας 45 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 13

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ (+)

86,9%

70,8%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)

13,1%

29,2%

100,0%

100,0%

13. Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας ή κατά
την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου
ενηµερωθήκατε για τους στόχους του
συγκεκριµένου προγράµµατος;

ΣΥΝΟΛΟ

Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται ότι υπάρχει διαφοροποίηση
στις απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόµενοι στην ερώτηση ¨λήφθηκαν υπόψη οι
παρατηρήσεις σας από τους υπευθύνους του προγράµµατος¨, ανάλογα µε το
εκπαιδευτικό επίπεδο που κατέχουν.
Οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνουν ότι λήφθηκαν σε µεγάλο βαθµό
υπόψη οι παρατηρήσεις τους µε ποσοστό 87%, από ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας
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εκπαίδευσης οι οποίοι παρουσιάζονται περισσότερο επιφυλακτικοί και δηλώνουν
θετικά, το 41,8%.
Το ίδιο παρουσιάζεται και ως προς τις αρνητικές κρίσεις τους.
Μόνο το 13% των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνει ότι λήφθηκαν
ΑΡΝΗΤΙΚΑ υπόψη (λίγο ή καθόλου) οι προτάσεις τους ενώ το αντίθετο
παρατηρείται µε τους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που η πλειοψηφία (το
58,2%) δηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις τους.
Πίνακας 46 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 21

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

21. Λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις ή

2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

87,0%

41,8%

13,0%

58,2%

100,0%

100,0%

ΘΕΤΙΚΑ (+)

προτάσεις σας από τους υπεύθυνους;

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

∆ιαφοροποίηση, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, υπάρχει και στις
απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόµενοι στην ερώτηση αν είναι ικανοποιηµένοι µε
τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι παρατηρήσεις τους στους στόχους ή στο ωρολόγιο
πρόγραµµα.
Οι

απόφοιτοι

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης

εµφανίζονται

ως

ΘΕΤΙΚΑ

ικανοποιηµένοι κατά 92,6% σχετικά µε το αντικείµενο της ερώτησης ενώ µόνο το
47,8% των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνουν ικανοποιηµένοι.
Εντυπωσιακά, είναι τα ποσοστά και ως προς τις αρνητικές κρίσεις για την
ικανοποίηση

της

ενσωµάτωσης

των

παρατηρήσεων

των

εκπαιδευοµένων.

Το 52,2% των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν εµφανίζεται ικανοποιηµένο,
σε αντίθεση µε τους απόφοιτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µόλις το 7,4% δεν
εµφανίζεται ικανοποιηµένο.
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Πίνακας 47 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 23

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ (+)

92,6%

47,8%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

7,4%

52,2%

ΣΥΝΟΛΟ

100,0%

100,0%

23.Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που
ενσωµατώθηκαν οι παρατηρήσεις σας στους
στόχους ή στο ωρολόγιο πρόγραµµα της
κατάρτισης;

∆ιαφορετικές απαντήσεις ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, δίνουν οι
εκπαιδευόµενοι και στην ερώτηση αν πριν ξεκινήσει η κατάρτισή τους ρωτήθηκαν
για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (πίνακας 48).
Το 88% των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνουν ότι έχουν ερωτηθεί
σχετικά µε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Ενώ το ποσοστό των αποφοίτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ίδια ερώτηση, µειώνεται στο 50,4%.
Πίνακας 48 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 24

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ
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24.Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας, ερωτηθήκατε
ΝΑΙ

από τους υπεύθυνους του προγράµµατος για τις

88,0%

50,4%

12,0%

49,6%

100,0%

100,0%

εκπαιδευτικές σας ανάγκες;
ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Στον επόµενο πίνακα διασταυρώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των
εκπαιδευοµένων µε την ερώτηση ¨οι ανάγκες που διατυπώσατε, συµπεριλήφθηκαν µε
κάποιο τρόπο στο πρόγραµµα κατάρτισης;¨ (πίνακας 49).
Παρατηρείται και στην συγκεκριµένη ερώτηση ότι οι απαντήσεις διαφοροποιούνται
ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευοµένων.
Το 83,8% των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι οι ανάγκες που
διατύπωσαν, συµπεριλήφθηκαν µε κάποιο τρόπο στο πρόγραµµα κατάρτισης ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθµιας µειώνεται στο 52,2%.
Το ίδιο συµβαίνει και στις αρνητικές κρίσεις των εκπαιδευοµένων όπου το 47,8% των
αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνει ότι δεν συµπεριλήφθηκαν οι
ανάγκες τους στο πρόγραµµα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους αποφοίτους
δευτεροβάθµιας είναι µόνο 16,2%.
Πίνακας 49 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 26

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ (+)

83,8%

52,2%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)

16,2%

47,8%

100,0%

100,0%

26.Οι ανάγκες που διατυπώσατε,
συµπεριλήφθηκαν µε κάποιο τρόπο
στο πρόγραµµα κατάρτισης ;

ΣΥΝΟΛΟ

117

Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, φυσιολογικά θεωρούνται τα αποτελέσµατα
που παρουσιάζονται και στην συνέχεια και τα οποία αφορούν τον βαθµό
ικανοποίησης των καταρτιζοµένων σχετικά µε την ενσωµάτωση των αναγκών τους
στο πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν.
Οι διαφοροποιήσεις των απαντήσεων ανάλογα το εκπαιδευτικό επίπεδο των
καταρτιζοµένων για µια ακόµα φορά είναι εµφανείς.

Πίνακας 50 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 23

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

91,5%

65,0%

8,5%

35,0%

100,0%

100,0%

23.Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που
ενσωµατώθηκαν οι ανάγκες σας στην

ΘΕΤΙΚΑ (+)

πορεία του προγράµµατος κατάρτισης;
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Πολύ σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε την επιβεβαίωση της υπόθεσης εργασίας
είναι τα παρακάτω, τα οποία παρουσιάζουν τις απόψεις των εκπαιδευοµένων σχετικά
µε την δυνατότητα που τους δίνεται να συµµετάσχουν ενεργά στην διαδικασία της
κατάρτισής τους.
Τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά του διαφορετικού τρόπου που προσλαµβάνουν την
συµµετοχή τους οι εκπαιδευόµενοι ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο
ανήκουν.
Συγκεκριµένα, το 85,5% των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι
τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετάσχουν στην διαδικασία της κατάρτισής τους,
αντίθετα, το 41,1%, των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλώνει ότι του
παρέχεται η δυνατότητα να συµµετέχει στην διαδικασία της κατάρτισής του.
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Παρόµοια ενδεικτικές είναι και οι απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόµενοι σχετικά
µε τις αρνητικές κρίσεις τους ως προς την δυνατότητα συµµετοχής.
Η πλειοψηφία των αποφοίτων τριτοβάθµιας (το 58,9%) απαντά ότι δεν του δίνεται
δυνατότητα συµµετοχής ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων δευτεροβάθµιας
είναι πολύ µικρό (14,5%).

Πίνακας 51 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 30

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ (+)

85,5%

41,1%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)

14,5%

58,9%

100,0%

100,0%

30.Οι οργανωτές του προγράµµατος σας
δίνουν την δυνατότητα να συµµετέχετε
στην υλοποίηση του προγράµµατος;

ΣΥΝΟΛΟ

Παρόµοια συµπεράσµατα εξετάζονται και από τους δύο επόµενους πίνακες
που διασταυρώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων µε το αν
λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις τους στην υλοποίηση του προγράµµατος και µε το
αν οι παρατηρήσεις που διατυπώνουν κατά την φάση της αξιολόγησης λαµβάνονται
υπόψη µε συγκεκριµένες διορθωτικές κινήσεις (πίνακας 52 - 53).
Επίσης, παρατηρείται, ότι υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις ανάλογα το
εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας είναι πολύ
περισσότερο ευχαριστηµένοι από τους αντίστοιχους της τριτοβάθµιας ως προς τον
βαθµό που λαµβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις τους.
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Πίνακας 52 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 32

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

94,6%

66,7%

5,4%

33,3%

100,0%

100,0%

32.Οι προτάσεις σας για την υλοποίηση του
προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη από τους

ΘΕΤΙΚΑ (+)

υπεύθυνους;
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 53 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 39

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ (+)

84,6%

60,7%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)

15,4%

39,3%

39.Οι παρατηρήσεις ή οι απόψεις που διατυπώνετε
κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος
λαµβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους µε
συγκεκριµένες διορθωτικές κινήσεις;

Με βάση, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο,
φαντάζει πολύ λογικό το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι µε την µέχρι τώρα διαδικασία της
κατάρτισής τους από ότι οι εκπαιδευόµενοι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Από την στιγµή, που οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηλώνουν σε
µεγαλύτερο βαθµό ότι :
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α) τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν στην διαδικασία της κατάρτισής τους,
β) λαµβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους για την πορεία του προγράµµατος,
γ)

έχουν

ρωτηθεί

για

τις

εκπαιδευτικές

τους

ανάγκες

και

δ) έχουν ενσωµατωθεί σε σηµαντικό βαθµό οι ανάγκες τους στην πορεία του
προγράµµατος
σε σχέση µε τους εκπαιδευόµενους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα ήταν
παράλογο και παράδοξο, τελικά, να µην δήλωναν περισσότερο ικανοποιηµένοι από
το πρόγραµµα.
Οι παρακάτω δύο πίνακες παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία (πίνακες 54 – 55).
Πίνακας 54 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 40

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

96,3%

77,7%

3,7%

22,3%

100,0%

100,0%

40.Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε µε
την µέχρι τώρα πορεία του

ΘΕΤΙΚΑ (+)

προγράµµατος;
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 55 : ∆ιασταύρωση Ερωτήσεων 7 * 41

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

41.Κρίνετε επιτυχηµένη την µέχρι τώρα
διαδικασία της κατάρτισής σας;

ΘΕΤΙΚΑ (+)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ

2ο

3ο

ΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΑ

93,8%

73,8%

6,2%

26,2%

100,0%

100,0%
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Κεφάλαιο 11 :
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αντικείµενο
συγκεκριµένης

της

ερευνητικής

διαδικασίας

και

κατ’

επέκταση

της

εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου και του βαθµού

συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία κατάρτισής τους σε
προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής.
Η διερεύνηση πραγµατοποιήθηκε µέσω των απόψεων και των αντιλήψεων των
ενηλίκων καταρτιζοµένων, που παρακολούθησαν προγράµµατα συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφέρεια Αττικής την χρονική περίοδο
∆εκέµβριος 2003 & Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2004, σε διάφορα Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
Με βάση τον παραπάνω στόχο οι υποθέσεις εργασίας διαµορφώθηκαν ως εξής :
1. Ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην διαδικασία της
κατάρτισής τους επηρεάζει σηµαντικά τον βαθµό ικανοποίησής τους από αυτή.
2. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων καταρτιζοµένων επηρεάζει άµεσα τον τρόπο
που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται την συµµετοχή τους στα προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολουθούν.
Στην πρώτη υπόθεση εξετάσθηκε η σχέση της ικανοποίησης των καταρτιζοµένων
από το πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν, µε τον βαθµό συµµετοχής τους
σε αυτό.
Συγκεκριµένα, εξετάσθηκε αν η ικανοποίηση των καταρτιζοµένων από την πορεία
του προγράµµατος που παρακολουθούν, είναι ανάλογη της δήλωσής τους για
συµµετοχή τους σε αυτό.
Στην δεύτερη υπόθεση εργασίας εξετάσθηκε και αναλύθηκε η σχέση του
εκπαιδευτικού επιπέδου των καταρτιζοµένων µε τον τρόπο που προσλαµβάνουν /
αντιλαµβάνονται την συµµετοχή τους στην διαδικασία της προγράµµατος
κατάρτισης.
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Στην πρώτη υπόθεση εργασίας, µε βάση την παρουσίαση και ανάλυση των
στοιχείων στην ενότητα 10.1, παρατηρείται ότι οι καταρτιζόµενοι όσο περισσότερο
ικανοποιηµένοι εµφανίζονται από το πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν,
τόσο περισσότερο δηλώνουν ότι συµµετέχουν σε αυτό.
Οι εκπαιδευόµενοι που δήλωσαν υψηλή ικανοποίηση για την πορεία του
προγράµµατος εµφανίσθηκαν θετικοί σχετικά µε τις µεθόδους και διαδικασίες
εκπαίδευσης ενηλίκων και προώθησης της συµµετοχής τους, που εφαρµόσθηκαν στο
πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν.
Αντίθετα, οι εκπαιδευόµενοι που δήλωσαν χαµηλή ικανοποίηση για την πορεία του
προγράµµατος εµφανίσθηκαν ως επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί για τις διαδικασίες
προώθησης της συµµετοχής τους που εφαρµόσθηκαν στο πρόγραµµα που
παρακολουθούν.
Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι :
¾ Το σύνολο (100%) των εκπαιδευοµένων που δήλωσαν ότι ελήφθησαν υπόψη
οι παρατηρήσεις τους και ενσωµατώθηκαν στην πορεία του προγράµµατος
εµφανίσθηκαν και ικανοποιηµένοι από την πορεία της κατάρτισής τους σε
αντίθεση µε αυτούς που δήλωσαν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις
τους οι οποίοι εµφανίσθηκαν ως µη ικανοποιηµένοι από την πορεία της
κατάρτισής τους (Πίνακες 40 – 41)
¾ Η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων που είναι ικανοποιηµένοι από την
πορεία της κατάρτισής τους δηλώνουν ότι τους δίνεται η δυνατότητα να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθούν (94,6%).
Ανάλογα, η πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων που δεν είναι ικανοποιηµένοι
από την πορεία της κατάρτισής τους δηλώνουν ότι δεν τους δίνεται η
δυνατότητα να συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατάρτισης (60%) (Πίνακας 39).
Όσο λιγότερο δηλώνουν ότι τους δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν στην
διαδικασία της κατάρτισής τους τόσο λιγότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται
από το πρόγραµµα και όσο περισσότερο δηλώνουν ότι τους δίνεται η
δυνατότητα να συµµετέχουν στο πρόγραµµα που παρακολουθούν τόσο
περισσότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται από αυτό.
¾ Τέλος, η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων που δήλωσαν ότι οι
εκπαιδευτές προσαρµόζουν την διδασκαλία τους στις ανάγκες τους
εµφανίζονται ως ικανοποιηµένοι από το πρόγραµµα κατάρτισης που
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παρακολουθούν (96,8%) ενώ όσο λιγότερο δηλώνουν ότι προσαρµόζεται η
διδασκαλία

των

εκπαιδευτών

στις

ανάγκες

τους

τόσο

λιγότερο

ικανοποιηµένοι είναι από την διαδικασία κατάρτισης που παρακολουθούν
(Πίνακας 34).
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ότι η σχέση της ικανοποίησης από το
πρόγραµµα που παρακολουθούν οι καταρτιζόµενοι και της συµµετοχής τους σε αυτό
είναι

ανάλογη,

δηλαδή

όσο

περισσότερο

συµµετέχουν

τόσο

περισσότερο

ικανοποιηµένοι εµφανίζονται.
∆ιαπιστώνεται ότι ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων στην
διαδικασία της κατάρτισής τους επηρεάζει σηµαντικά τον βαθµό ικανοποίησής
τους από αυτή.
Άρα, επιβεβαιώνεται η πρώτη υπόθεση εργασίας που διατυπώθηκε.

Όσον αφορά την δεύτερη υπόθεσης εργασίας, µε βάση την παρουσίαση και
ανάλυση των στοιχείων στην ενότητα 10.2 παρατηρείται ότι οι καταρτιζόµενοι
απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν περισσότερο ¨θετικοί¨ για τις µεθόδους
και διαδικασίες προώθησης της συµµετοχής τους που εφαρµόσθηκαν, σε σχέση µε
τους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δήλωσαν θετική άποψη για τις
διαδικασίες ενηµέρωσής τους, προώθησης της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα,
διάγνωσης αναγκών τους κλπ. Αντίθετα, οι εκπαιδευόµενοι απόφοιτοι τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης εµφανίσθηκαν περισσότερο επιφυλακτικοί και αρκετά πιο αρνητικοί ως
προς την ποιότητα της ενηµέρωσής τους, τις διαδικασίες προώθησης της συµµετοχής
τους στο πρόγραµµα, τις διαδικασίες διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών τους
κλπ..
Με βάση την παραπάνω διαπίστωση και µε µια πρόχειρη προσέγγιση θα
µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι τα ΚΕΚ τα οποία, το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, καταρτίζουν αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εφαρµόζουν σε
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µεγαλύτερο βαθµό τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων από ότι αυτά που καταρτίζουν
αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Η διαπίστωση αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής διότι σε αρκετά από τα ΚΕΚ τα
οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, διακινήθηκαν ερωτηµατολόγια σε δύο και τρία
τµήµατα

που

λάµβαναν

χώρα

την

συγκεκριµένη

χρονική

στιγµή

και

παρακολουθούσαν ταυτόχρονα εκπαιδευόµενοι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Παρότι, οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούσαν προγράµµατα στο ίδιο ΚΕΚ, µε τους
ίδιους υπευθύνους προγραµµάτων και µε τις ίδιες µεθόδους σχεδιασµού, υλοποίησης
και αξιολόγησης εν τούτοις, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είχαν
διαφορετικές απόψεις.
Οι προσεγγίσεις τους, ως προς τις διαδικασίες ενηµέρωσης, προώθησης της
συµµετοχής τους, διάγνωσης των αναγκών τους και τέλος ικανοποίησης από τα
προγράµµατα κατάρτισης, ήταν διαφορετικές.
∆ιαπιστώθηκε ότι οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
αντιλαµβάνονται / προσλαµβάνουν µε διαφορετικό τρόπο την µορφή και τον βαθµό
συµµετοχής τους.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενήλικων εκπαιδευοµένων αποτελεί µια µεταβλητή
που επηρεάζει άµεσα τον τρόπο που προσλαµβάνουν / αντιλαµβάνονται την
συµµετοχή τους στην διαδικασία της κατάρτισής τους.
Έτσι, συµπεραίνουµε ότι επιβεβαιώνεται η δεύτερη υπόθεση εργασίας που
διατυπώθηκε κατά την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας.
Μια πιθανή εξήγηση του γεγονότος ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ενηλίκων
καταρτιζοµένων επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαµβάνονται την συµµετοχή τους είναι
ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας είναι περισσότερο ¨αυστηροί¨ και περισσότερο
έµπειροι από διαδικασίες εκπαίδευσης.
Τα περισσότερα χρόνια παραµονής τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες τους έχουν
διαµορφώσει µια διαφορετική κουλτούρα και αντίληψη σχετικά µε τον ρόλο τους και
την συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Επίσης, είναι περισσότερο πιθανό σε σχέση µε τους απόφοιτους δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, να έχουν δοκιµάσει ή ακούσει ή ακόµα και εφαρµόσει µοντέλα και
µεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και αυτό να τους έχει κάνει περισσότερο
απαιτητικούς από διαδικασίες εκπαίδευσης.
Αντίθετα, οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν µικρότερη εµπειρία από
διαδικασίες εκπαίδευσης και το πιθανότερο είναι να έχουν γνωρίσει µόνο το
¨σχολικό¨

-

¨παραδοσιακό¨

µοντέλο

που

αποκλειστικά

εφαρµόζεται

στην

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην Ελλάδα.
Το γεγονός αυτό τους κάνει περισσότερο ευάλωτους σε διαδικασίες εκπαίδευσης
ενηλίκων. Αυτό σηµαίνει ότι εκλαµβάνουν, ως πολύ σηµαντικές, τις διαδικασίες
εκπαίδευσης που ενσωµατώνουν έστω και ψήγµατα συµµετοχικών µοντέλων και έτσι
οδηγούνται στην αίσθηση της ικανοποίησης από την διαδικασία της εκπαίδευσης και
κατάρτισής τους (γεγονός απόλυτα φυσικό).
Η πλήρης και συστηµατική διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε αυτές τις
αντιλήψεις και απόψεις των ενηλίκων εκπαιδευοµένων, θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια
της συγκεκριµένης εργασίας.
Όµως, η παρούσα εργασία, µπορεί να ¨φωτίσει¨ µια πλευρά του ζητήµατος και να
δώσει µια πρώτη ερµηνεία και ένα έναυσµα για συνέχιση του ζητήµατος µε παραπέρα
µελέτη και διερεύνηση.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) : Ο κύκλος µάθησης αρχίζει µε την εµπειρία, προχωρεί στον στοχασµό
επάνω στην εµπειρία και καταλήγει στην πράξη, η οποία µε την σειρά
της γίνεται η συγκεκριµένη εµπειρία για περαιτέρω επεξεργασία στο
επόµενο στάδιο του κύκλου) είναι ένα θεωρητικό µοντέλο που
προτείνει :
(2) : Ο κύκλος µάθησης είναι ένα θεωρητικό µοντέλο που το
επεξεργάστηκε ο D. A. Kolb (1984), όµως παραπλήσια ανάλυση
υπάρχει και στο έργο αρκετών άλλων µελετητών (St. Brookfield 1986,
P. Jarvis 1985, J. Merizow 1990, P. Race 1989 κ.α.))
(3) : Για τους τύπους εκπαιδευοµένων βλ. Rogers A. 1999, Κεφάλαιο 8,
¨Η εκπαίδευση Ενηλίκων¨
(4)

: Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευοµένων βλ.
στο κεφάλαιο 2 της εργασίας.

(5)

: Περισσότερα για την µέθοδο της ανάλυσης ικανοτήτων απόδοσης
βλ. Χαλάς Ι.., ¨Ανάλυση της Εργασίας¨, ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, 2003)

(6)

:

Ο όρος µοντέλο αξιολόγησης προσδιορίζει µια ολοκληρωµένη

προσέγγιση για την αξιολόγηση ενός προγράµµατος, η οποία εκτός
από το θεωρητικό πλαίσιο περιλαµβάνει προτάσεις για τους σκοπούς
και τους επιµέρους στόχους της αξιολόγησης, την εµβέλεια εφαρµογής
της, την αξία και την χρήση των αποτελεσµάτων, τους ρόλους του
αξιολογητή και των συντελεστών του προγράµµατος, τις ερευνητικές
µεθόδους και τεχνικές και τέλος τα αντικείµενα και τους άξονες
αξιολόγησης (Βεργίδης ∆, Καραλής Θ., 1999)
(7) : Η παρουσίαση και κριτική του θεσµικού πλαισίου της Συνεχιζόµενης
Κατάρτισης αναφέρεται στα κεφάλαια 3 και 4
(8) : Για την πλήρη παρουσίαση των στόχων ως προς τον σχεδιασµό και
µεθοδολογία προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης βλ. Ενιαίο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επαγγελµατικής Κατάρτισης σελ. 8)
(9) : Για την πλήρη παρουσίαση των κριτηρίων πιστοποίησης των ΚΕΚ
βλ. στο σύστηµα πιστοποίησης των ΚΕΚ σελ. 7-14
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(10)

: Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι τα χρονοδιαγράµµατα

υλοποίησης των προγραµµάτων ΣΕΚ, δεν ακολουθούν το µοντέλο
σχολικού ή ακαδηµαϊκού τύπου δηλαδή µε ακαδηµαϊκές χρονιές π.χ.
Σεπτέµβριος 2003 µέχρι Ιούνιο 2004. Στην ΣΕΚ ο κάθε φορέας
κατάρτισης καθορίζει µόνος και σύµφωνα µε τις ανάγκες που έχει
θέσει ο ίδιος, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων του.
(11)

: Με αφορµή την συµµετοχή µου στην αξιολόγηση

προγραµµάτων κατάρτισης ή την προσωπική επαφή που πολύ συχνά
έχω µε καταρτιζόµενους είτε ως εκπαιδευτής της ΣΕΚ είτε ως
συντονιστής και υπεύθυνος προγραµµάτων.
(12)

: Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την εργασιακή

σύµβουλο του ΟΑΕ∆ κα Τητήρου Χριστίνα για την πολύτιµη
συνεργασία της στην εξεύρεση των παραπάνω στοιχείων.
(13)

: Η διάρκεια των προγραµµάτων ήταν από 350 – 400 ώρες.
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Α/Α Ερωτηµατολογίου
Κωδικός Ερωτηµατολογίου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
«Ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των ενηλίκων καταρτιζοµένων Συνεχιζόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στη διαδικασία της κατάρτισής τους
(Σχεδιασµός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση)»

2003-2004
Άνεργοι Καταρτιζόµενοι

ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηµεροµηνία:
Ώρα :

……...../……...../…….....
………………………….
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1. Ηµεροµηνία γέννησης: ……………………………
2. Φύλο:

άνδρας F γυναίκα F

3. Υπηκοότητα:……………………… Εθνικότητα:………………………..

F
4. Οικογενειακή κατάσταση: Ανύπαντρος/η
Παντρεµένος/η

F

Χήρος/α

F

∆ιαζευγµένος/η

F

Αριθµός παιδιών:……………….. Αρ. Προστατευόµενων µελών:………………
5. Ποιο είναι το επάγγελµα του πατέρα σας; (Υπηρεσία και αντικείµενο εργασίας)
……………………………………………..……………………………………………
……………………………………………..……………………………………………
6. Ποιο είναι το επάγγελµα της µητέρας σας; (Υπηρεσία και αντικείµενο εργασίας)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………

7. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο;
∆ΗΜΟΤΙΚΟ



ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΛΥΚΕΙΟ





ΕΝΙΑΙΟ

ΤΕΛ Ή ΤΕΕ



ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………………

ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………………

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………………

 ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ……………………………...

ΙΕΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΙ



ΑΕΙ



ΝΑΙ



ΟΧΙ

ΣΧΟΛΗ…………………………..
ΣΧΟΛΗ…………………………..


ΤΜΗΜΑ………………………….
ΤΜΗΜΑ………………………….

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ………………………………………………………………
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ………………..………………………………………………..

8. Ποιο είναι το πρόγραµµα κατάρτισης που παρακολουθείται αυτή την στιγµή;
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Τίτλος προγράµµατος

Ώρες

Ηµεροµηνία (µήνας / έτος)

...................................................................................

.......................

..................................................

9. Πόσα προγράµµατα κατάρτισης έχει παρακολουθήσει συνολικά;
(συµπεριλαµβανοµένου και του συγκεκριµένου προγράµµατος) ………………….
10. Ποια άλλα προγράµµατα κατάρτισης έχετε παρακολουθήσει; (εκτός από το
πρόγραµµα που παρακολουθείται αυτή την στιγµή)
Πρόγραµµα

Φορέας

Ώρες

Έτος

1)
2)
3)
4)

11. Ποια είναι η εργασιακή εµπειρία σας; (αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ
µήνα /
χρόνο

ΕΩΣ
µήνα /
χρόνο

ΛΟΓΟΣ
∆ΙΑΚΟΠΗΣ

1)

2)

3)

4)
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12. Για ποιο λόγο επιλέγετε να παρακολουθείται προγράµµατα κατάρτισης;
Επιλέξτε maximum τους τρεις σηµαντικότερους από αυτούς και ιεραρχείστε
τους µε τα νούµερα :
1 : ο σηµαντικότερος, 2 : ο 2ος σηµαντικός, 3 : ο 3ος σηµαντικός


Βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων



Εξειδίκευση στο αντικείµενο κατάρτισης



Απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων



∆ιευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας



Για την επιδότηση



Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου



Κοινωνικές συναναστροφές



∆ικτύωση µε φορείς, επιχειρήσεις, αγορά εργασίας κ.λπ.



Άλλοι λόγοι

Άλλοι λόγοι (διευκρινίστε)
…………………………………………………………………………..

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

13. Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας ή κατά την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου
ενηµερωθήκατε για τους στόχους του συγκεκριµένου προγράµµατος;


Ενηµερώθηκα Πολύ

F



Ενηµερώθηκα Αρκετά

F



Ενηµερώθηκα Λίγο

F



∆εν ενηµερώθηκα καθόλου

F
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14. Με ποιους τρόπους ενηµερωθήκατε ;
(αν θέλετε µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


Ατοµική συνάντηση µε τους υπεύθυνους

F



Έντυπο (φυλλάδιο) που µου δόθηκε

F



Οµαδική συνάντηση (όλοι οι εκπαιδευόµενοι µαζί) µε τους υπεύθυνους

F



∆εν ενηµερώθηκα

F



Άλλος Τρόπος Ενηµέρωσης

F

Ποιος……………………………………………………
15. Η ενηµέρωση που είχατε ως προς τους στόχους του προγράµµατος σας
ικανοποίησε;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

16. Ενηµερωθήκατε για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα της κατάρτισής σας;


Ενηµερώθηκα πολύ

F



Ενηµερώθηκα αρκετά

F



Ενηµερώθηκα λίγο

F



∆εν ενηµερώθηκα

F

17. Με ποιους τρόπους ενηµερωθήκατε για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα;
(αν χρειάζεται µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


Ατοµική συνάντηση µε τους υπεύθυνους

F



Έντυπο (φυλλάδιο) που µου δόθηκε

F



Οµαδική συνάντηση (όλοι οι εκπαιδευόµενοι µαζί) µε τους υπεύθυνους

F



∆εν ενηµερώθηκα

F



Άλλος Τρόπος Ενηµέρωσης

F

Ποιος……………………………………………………..............................
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18. Η ενηµέρωση που είχατε για το ωρολόγιο πρόγραµµα σας ικανοποίησε;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

19. Είχατε κάποιες παρατηρήσεις ή κάποιες νέες προτάσεις σχετικά µε τους
στόχους ή το ωρολόγιο πρόγραµµα της κατάρτισής σας;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
20. ∆ιατυπώσατε τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις σας στους υπευθύνους του
προγράµµατος ή στους εκπαιδευτές σας;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

21. Λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις ή προτάσεις σας από τους υπεύθυνους;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

22. Με ποιο τρόπο λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις και παρατηρήσεις σας;
(αν χρειάζεται µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


Τροποποιήθηκαν οι στόχοι του προγράµµατος

F



Άλλαξαν οι θεµατικές ενότητες

F



Άλλαξαν οι εκπαιδευτές

F



Άλλαξε η κατανοµή των ωρών

F



∆εν άλλαξε τίποτα

F



Άλλο

F
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Ποιο……………………………………………………………………………
23. Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι διαφωνίες σας
στους στόχους ή στο ωρολόγιο πρόγραµµα της κατάρτισης;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

24. Πριν ξεκινήσει η κατάρτισή σας, ερωτηθήκατε από τους υπεύθυνους του
προγράµµατος για τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

25. Αν ΝΑΙ, µε ποιο τρόπο;
(αν χρειάζεται µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


Συµπλήρωσα ένα ερωτηµατολόγιο όπου ανέφερα τις ανάγκες µου



Μου πήραν ατοµική συνέντευξη οι υπεύθυνοι, όπου ανέλυσα τις ανάγκες µου F



Μέσα στην τάξη όλοι οι εκπαιδευόµενοι µαζί αναφέραµε τις ανάγκες µας

F



Άλλο

F

F

Ποιο……………………………………………………………………………..

26. Οι ανάγκες που διατυπώσατε, συµπεριλήφθηκαν µε κάποιο τρόπο στο
πρόγραµµα κατάρτισης ;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

ΕΡΩΤΗΣΗ 29
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27. Με ποιο τρόπο οι ανάγκες σας συµπεριλήφθηκαν στο πρόγραµµα
κατάρτισης;
(αν χρειάζεται µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


Τροποποιήθηκαν οι στόχοι του προγράµµατος

F



Τροποποιήθηκαν οι θεµατικές ενότητες

F



Τροποποιήθηκε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα

F



Άλλαξαν κάποιοι εκπαιδευτές

F



Τροποποιήθηκε η κατανοµή ωρών

F



∆εν άλλαξε τίποτα

F



Άλλο

F

Ποιο ……………………………………………………………………………..
28. Είστε ικανοποιηµένοι µε τον βαθµό που ενσωµατώθηκαν οι ανάγκες σας στην
πορεία του προγράµµατος κατάρτισης;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

29. Επιθυµείται να συµµετέχετε µε συγκεκριµένη άποψη στην διαδικασία
σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης που
παρακολουθείται;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

30. Οι οργανωτές του προγράµµατος σας δίνουν την δυνατότητα να συµµετέχετε
στην υλοποίηση του προγράµµατος;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
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ΚΑΘΟΛΟΥ

F

31. Με ποιο τρόπο σας δίνουν τη δυνατότητα οι οργανωτές του προγράµµατος ;
(αν χρειάζεται µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


∆ιατυπώνουµε προτάσεις µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων

F



Μας συµβουλεύονται σε ατοµικές συναντήσεις

F



Μας συµβουλεύονται σε οµαδικές συναντήσεις (όλη η τάξη µαζί)

F



Μας ενθαρρύνουν να λέµε τις παρατηρήσεις µας όποτε το επιθυµούµε

F



Άλλος

F

Ποιος…………………………………………………………………………
32. Οι προτάσεις σας για την υλοποίηση του προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη
από τους υπεύθυνους;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

33. Θα θέλατε η συµµετοχή σας στην υλοποίηση του προγράµµατος να ήταν
µεγαλύτερη;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F

34. Οι εκπαιδευτές σας, προσαρµόζουν την διδασκαλία τους στις ανάγκες σας;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F
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35. Ποιες από τις παρακάτω διδακτικές τεχνικές χρησιµοποίησαν /
χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτές σας κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους;


Εισήγηση

F



Εργασία σε οµάδες

F



Παιγνίδια

F



Πρακτική άσκηση µέσα στην τάξη

F



Μελέτες Περίπτωσης

F



Συζήτηση / ∆ιάλογο

F



Άλλο

F

Ποιο…………………………………………………………………………..
36. Θυµηθείτε περίπου πόσες φορές χρησιµοποιήθηκε η κάθε τεχνική
(συµπληρώστε συγκεκριµένο νούµερο)


Εισήγηση………..



Εργασία σε οµάδες ……………….



Παιγνίδια……………



Πρακτική άσκηση µέσα στην τάξη…………



Μελέτες Περίπτωσης……………………



Συζήτηση / ∆ιάλογο…………………..

37. Σας ζητείται να αξιολογείτε το πρόγραµµα κατάρτισης, κατά την διάρκεια
της υλοποίησής του;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F
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38. Αν ΝΑΙ µε ποιο τρόπο αξιολογείτε το πρόγραµµα κατάρτισης;
(αν χρειάζεται µπορείτε να δώσετε πάνω από µια απάντηση)


Με συµπλήρωση ερωτηµατολογίων

F



Με ατοµικές συνεντεύξεις

F



Με οµαδικές συζητήσεις (όλη η τάξη µαζί)

F



Με άλλους τρόπους

F

Ποιους…………………………………………………………
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39. Οι παρατηρήσεις ή οι απόψεις που διατυπώνετε κατά την αξιολόγηση του
προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους µε συγκεκριµένες
διορθωτικές κινήσεις;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

40. Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε µε την µέχρι τώρα πορεία του
προγράµµατος;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

41. Κρίνετε επιτυχηµένη την µέχρι τώρα διαδικασία της κατάρτισής σας;


ΠΟΛΥ

F



ΑΡΚΕΤΑ

F



ΛΙΓΟ

F



ΚΑΘΟΛΟΥ

F

42. Η κατάρτιση που κάνετε σε ποιο βαθµό ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας;


Σε µεγάλο βαθµό

F



Σε µέτριο βαθµό

F



Σε µικρό βαθµό

F



∆εν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου

F
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43. Έχετε νιώσει συναισθήµατα πλήξης, κατά την διαδικασία της κατάρτισής
σας;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

44. Αν ΝΑΙ µε ποια συχνότητα σας συµβαίνει αυτό;


Κάθε µέρα

F



2-3 φορές την εβδοµάδα

F



Μία φορά την εβδοµάδα

F



2-3 φορές το µήνα

F



Μία φορά το µήνα

F

45. Θα θέλατε η συµµετοχή σας στον σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στην
αξιολόγηση του προγράµµατος ……


Να ήταν µεγαλύτερη

F



Να ήταν µικρότερη

F



∆εν ήθελα να συµµετέχω καθόλου

F

46. Θεωρείτε ότι η παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης θα σας
βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας ;


ΝΑΙ

F



ΟΧΙ

F

47. Εάν ναι, µε ποιους τρόπους; (εάν θέλετε δίνεται πάνω από µία απαντήσεις)
1. ∆ιεύρυνση Γνώσεων – Απόκτηση ∆εξιοτήτων
2. Συµβουλευτική Υποστήριξη
3. Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
4. ∆ικτύωση µε Επιχειρήσεις
5. ∆ικτύωση µε Φορείς
6. Άλλοι τρόποι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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