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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η

µαθησιακή

διεργασία

των

ενηλίκων

καθορίζεται

από

πλήθος

αλληλεξαρτώµενων παραγόντων, των οποίων ο ρόλος και η λειτουργία δεν έχει
εύκολα προβλέψιµη έκβαση ούτε εξασφαλισµένο αποτέλεσµα. Στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης

ενηλίκων,

αποτελεσµατική

µάθηση

εξασφαλίζεται

µόνον

υπό

συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες συνεπάγονται και συγκεκριµένο τρόπο
λειτουργίας των εκπαιδευτών, καθιστώντας το ρόλο τους σύνθετο και απαιτητικό. Για
να αντεπεξέλθουν στο έργο τους, οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένα
προσόντα, αλλά και προσωπικές ικανότητες. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις
ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της δια βίου µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν τη συστηµατική επιµόρφωση και
εξειδίκευση των εκπαιδευτών ενηλίκων καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή
άσκηση του ρόλου που αναλαµβάνουν. Η εκπαίδευσή τους µε στόχο την απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και τη διαµόρφωση θετικής στάσης ως προς τη
συµµετοχική και ενεργητική εκπαίδευση, µπορεί να τους ενισχύσει στο έργο τους,
αλλά και να συµβάλει στην προσωπική τους ανάπτυξη και ολοκλήρωση.
Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών
αναγκών -σε θέµατα αρχών και µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων- των
εκπαιδευτών ενηλίκων που απασχολούνται σε προγράµµατα της Γενικής Γραµµατεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ∆ιερευνάται ποιες είναι οι ανάγκες επιµόρφωσης των συγκεκριµένων
εκπαιδευτών και ποιος ο βαθµός συνειδητοποίησης αυτών εκ µέρους τους. Τα
συµπεράσµατά της µπορούν να αξιοποιηθούν από τη ΓΓΕΕ και το Ι∆ΕΚΕ για το
σχεδιασµό των σεµιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, σε συνδυασµό µε τα
συµπεράσµατα από την αξιολόγηση αντίστοιχων σεµιναρίων που διοργανώνονται
από το φορέα. Μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης
ενηλίκων, οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν σχετικά προγράµµατα, αφού
αποτελούν

καταγεγραµµένες

ανάγκες

επιµόρφωσης

εκπαιδευτών

ενηλίκων

διαφορετικών ειδικοτήτων, ενός εθνικού φορέα που είναι κατεξοχήν αρµόδιος για
θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αποτελούν επίσης ενδεικτική καταγραφή του προφίλ
των εκπαιδευτών που απασχολούνται στο φορέα. Τέλος, µπορούν να συσχετισθούν
µε όσα απαντώνται στη βιβλιογραφία και µε τα πορίσµατα συναφών ερευνητικών
προσεγγίσεων, σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού εκπαιδευτή
ενηλίκων.
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ABSTRACT
The learning process of adults is defined by a number of inter-related factors,
the role and function of which has neither easily predictable outcome nor certain
result. In the framework of adult education, effective learning is only ensured under
specific circumstances, result to specific ways the educators must function, rendering
their role complex and demanding. In order to respond to their task, educators must
possess specific qualifications and personal skills. These, in combination with the
rapid developments in the field of lifelong learning and adult education at european
and international level, make systematic training and specialization of adult educators
a decisive factor for the successful implementation of their task. Their education
aiming at the acquiring of knowledge and skills, as well as the formation of a positive
attitude towards active learning, can not only support their work but also contribute to
their personal development and fulfillment.
This study attempts to investigate the educational needs

-in terms of

principles and methodology of adult education- of the educators of adults involved in
the educational programs of the General Secretariat for Adult Education (GSAE) and
the Institute for Continuing Adult Education (IDEKE) of the Hellenic Ministry of
Education. The items investigated are the educational needs of specific educators and
the extent in which they realize these needs. The conclusions of this study can be used
by the GSAE and IDEKE for the development of “train the trainers” seminars, in
relation with conclusions from the evaluation of such seminars already organized by
these entities. The conclusions can also be communicated to other adult education
bodies, which develop and implement similar programs, as these constitute certified
training needs of educators of various sectors, sourced by a national organization
responsible for issues of adult education. The conclusions also provide an indicative
profile of the educators employed in this organization. Finally, the conclusions can be
associated with bibliography links and the conclusions of relevant research
approaches, as far as the profile of the efficient adults’ educator is concerned.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών
αναγκών -σε θέµατα αρχών και µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων- των
εκπαιδευτών ενηλίκων που απασχολούνται σε προγράµµατα της Γενικής Γραµµατεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του
ΥΠΕΠΘ. ∆ιερευνάται ποιες είναι οι ανάγκες επιµόρφωσης των συγκεκριµένων
εκπαιδευτών και ποιος ο βαθµός συνειδητοποίησης αυτών εκ µέρους τους.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας επιχειρείται ο καθορισµός του πλαισίου στο
οποίο εντάσσεται η έρευνα. Στο κεφάλαιο 1 προσδιορίζονται οι έννοιες της δια βίου
µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα
αντίστοιχα πεδία, που συµβαίνουν στην Ευρώπη και στη χώρα µας. Στο κεφάλαιο 2
παρατίθεται συνοπτικό ιστορικό του φορέα στον οποίο πραγµατοποιείται η έρευνα,
περιγράφονται οι βασικές δραστηριότητές του και παρουσιάζονται τα προγράµµατα
που έχουν επιλεγεί για την ερευνητική διαδικασία, καθώς και τα κριτήρια επιλογής
τους.
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η
έρευνα. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η εκπαιδευτική διεργασία στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως προσδιορίζεται από την ανασκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες µάθησης των ενηλίκων, τα
χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόµενων και οι προϋποθέσεις για την
αποτελεσµατική µάθησή τους, σύµφωνα µε τις αρχές και τη διδακτική µεθοδολογία
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στον εκπαιδευτή ενηλίκων.
Κατ’ αρχάς σκιαγραφείται ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διεργασία. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται τα απαιτούµενα προσόντα και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης που
είναι απαραίτητα για την επιτυχή άσκηση του συγκεκριµένου ρόλου. Στο κεφάλαιο 5
παρουσιάζεται η µεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, σύµφωνα µε την
οποία πραγµατοποιήθηκε η παρούσα µελέτη.
Στο τρίτο µέρος εντάσσεται η εµπειρική έρευνα. Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται
σε πορίσµατα ερευνών για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την
εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενώ στο επόµενο κεφάλαιο (κεφ. 7)
ακολουθεί αναφορά στην πρακτική του φορέα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών
του. Το κεφάλαιο 8 αναφέρεται στο σχεδιασµό της έρευνας: αναλύονται ο σκοπός και
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τα προσδοκώµενα αποτελέσµατά της, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι
υποθέσεις εργασίας -όπως προέκυψαν από τα στοιχεία που αναφέρονται στο
θεωρητικό πλαίσιο- παρουσιάζεται το δείγµα και τα µέσα συλλογής των δεδοµένων
και τέλος οι περιορισµοί και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
ερευνητικής διαδικασίας. Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα
αποτελέσµατα της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων
του φορέα.
Τέλος, το τέταρτο µέρος περιλαµβάνει τη σύνθεση των αποτελεσµάτων και τη
σύνδεσή τους µε τις υποθέσεις εργασίας, καταλήγοντας στη διατύπωση και συζήτηση
των συµπερασµάτων της ερευνητικής προσέγγισης, καθώς και προτάσεων για
περαιτέρω δράσεις (κεφ. 8).
Στο Παράρτηµα που ακολουθεί µετά την παράθεση της βιβλιογραφίας
περιλαµβάνονται τα «εργαλεία» συλλογής των εµπειρικών δεδοµένων (άξονες
συνέντευξης, φύλλο παρατήρησης), η αναλυτική βαθµολογία των εκπαιδευτών και το
αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο των συνεντεύξεων.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Ως µάθηση νοείται οποιαδήποτε περισσότερο ή λιγότερο µόνιµη αλλαγή στη
συµπεριφορά ή στη συµπεριφορική διάθεση, η οποία έρχεται ως αποτέλεσµα της
εµπειρίας (Bigge, 1999- Hilgard & Atkinson, 1967 στο:Jarvis 2004, σ.50). Μέσω της
µάθησης, η εµπειρία µετασχηµατίζεται σε γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, αξίες και
συναισθήµατα (Jarvis, 2004). Παρά τις διαφορές µεταξύ των θεωρητικών
προσεγγίσεων σχετικά µε τη σταθερότητα ή το συνεχές στη διεργασία της µάθησης

1

παρατηρείται σύµπτωση απόψεων σχετικά µε το ότι η µάθηση αποτελεί συστατικό
στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, επειδή επιτρέπει στα άτοµα να κατανοούν τον
εαυτό τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο και έτσι να προσαρµόζονται στη
διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. Η µάθηση άλλοτε είναι περιστασιακή
(µέσα από την καθηµερινή εµπειρία, την παρατήρηση, την εκτέλεση ενός έργου κτλ.),
άλλοτε συνειδητή και µε συγκεκριµένους στόχους. Οι σχεδιασµένες µαθησιακές
δραστηριότητες που προσφέρονται από φορείς παροχής µάθησης και στις οποίες οι
εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν συνειδητά και µε συγκεκριµένους στόχους ορίζονται ως
εκπαίδευση (Jarvis, 2004). Εκπαίδευση µπορεί να παρέχεται τόσο στο πλαίσιο
εκπαιδευτικών φορέων, όσο και από φορείς των οποίων η βασική λειτουργία δεν
είναι εκπαιδευτική. Επίσης µπορεί να παρέχεται από απόσταση (εξ αποστάσεως
εκπαίδευση), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις ως εκπαίδευση µπορεί να θεωρηθεί και η
αυτοµόρφωση 2.
Με βάση τους παραπάνω ορισµούς είναι προφανές ότι η έννοια του όρου «δια
βίου µάθηση» είναι ευρύτερη και συµπεριλαµβάνει την «εκπαίδευση ενηλίκων».
Στην επίσηµη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διατυπώνεται το 1996 -έτος
1

Η συµπεριφοριστική προσέγγιση (Tight) θεωρεί τη µάθηση ως σταθερή αλλαγή, ενώ σύµφωνα µε
άλλους µελετητές (Lewin, Dewey, Kolb, Freire, Mezirow, Jarvis, Boud κ.ά.) αποτελεί συνεχή
διεργασία µε σηµείο αναφοράς την επεξεργασία των εµπειριών και την αλληλεπίδραση του ατόµου µε
το κοινωνικό περιβάλλον (Κόκκος, 2005).
2
Η αυτοµόρφωση µπορεί να νοηθεί ως εκπαίδευση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες άτοµα µε
εµπειρία σε µαθησιακές διαδικασίες αναλαµβάνουν το έργο του σχεδιασµού προσωπικής
συστηµατικής µάθησης. Τα στοιχεία της εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνονται σε τέτοιου είδους
δραστηριότητα, δεδοµένου ότι υπάρχουν στόχοι που συνειδητά έχουν τεθεί και σχεδιασµένη µάθηση
σε δύο επίπεδα: από τον εκπαιδευόµενο που καταστρώνει ατοµικό «πρόγραµµα σπουδών» και από
τους συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού που θα επιλέξει (Rogers, 1999, σ. 19-24).
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αφιερωµένο στη δια βίου µάθηση- ο όρος προσδιορίζεται σαφώς: «Η δια βίου
µάθηση…είναι περισσότερο µια προσέγγιση, που εστιάζει στις ευκαιρίες και διαδικασίες
µάθησης του ατόµου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδικασίες
τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένων όχι µόνο
της τυπικής εκπαίδευσης και των συστηµάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας,
της επιχείρησης και των µέσων επικοινωνίας» (Βεργίδης, 2000, σ. 140). Όπως
προκύπτει από τον ορισµό αυτό, η δια βίου µάθηση πραγµατώνεται µέσω όλων των
µορφών εκπαίδευσης, δηλαδή τυπικής, µη τυπικής και άτυπης3. Οι κυριότεροι
παράγοντες που συνθέτουν τη νέα πραγµατικότητα και οδηγούν την Ευρώπη σε
επιλογές συγκεκριµένων στρατηγικών και πολιτικών για τη δια βίου µάθηση (βλ. κεφ.
1.2) σχετίζονται µε τις επιστηµονικές, τεχνολογικές και κοινωνικο-οικονοµικές
εξελίξεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση
των γνώσεων που απαιτούνται για την επαγγελµατική και την κοινωνική ζωή
(Βεργίδης, 2000, σ. 127-144). Επιπλέον, η εξέλιξη ευέλικτων µορφών µάθησης
αυξάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση (Jarvis, 2004, σ. 56 & 229), ενώ
παράλληλα οι διεθνείς συνθήκες ανταγωνισµού και η τάση µείωσης των δηµοσίων
δαπανών -µε αντίκτυπο και στη χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών θεσµών- µεταθέτουν
σε προσωπικό/ατοµικό επίπεδο την ευθύνη για τη µέριµνα και την εξασφάλιση
συνεχούς εκπαίδευσης (Griffin, 2004, Kallen, 1997 στο: Κόκκος, 2005).
Ευρύ πεδίο της δια βίου µάθησης, η εκπαίδευση ενηλίκων, σύµφωνα µε τον
ορισµό της UNESCO, «είναι 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 ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις
στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής
ανάπτυξης και της συµµετοχής σε µία εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική,
3

Σύµφωνα µε την κλασσική ταξινόµηση των Coombs & Ahmed, ως τυπική εκπαίδευση ορίζεται το
ιεραρχηµένο, δοµηµένο και οργανωµένο χρονικά σε βαθµίδες εκπαιδευτικό σύστηµα, µη τυπική
εκπαίδευση θεωρούνται όλες οι οργανωµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από φορείς εκτός του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ενώ ως άτυπη εκπαίδευση θεωρείται η διαδικασία µε την οποία
κάθε άτοµο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και διαµορφώνει στάσεις και
συµπεριφορές µέσα από την καθηµερινή εµπειρία και τις επιδράσεις του περιβάλλοντός του (Βεργίδης,
2000 & Κόκκος, 2005).
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οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη» (UNESCO, 1976, στο: Rogers, 1996, σ. 56). Οι
παρεµφερείς ορισµοί της εκπαίδευσης ενηλίκων που δίνονται από τον ΟΟΣΑ4 και το
NIACE5 (πρώην Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αγγλίας και Ουαλίας)
καταδεικνύουν την ευρύτητα του πεδίου, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλες οι
σχεδιασµένες

µαθησιακές

δραστηριότητες

που

απευθύνονται

σε

ενηλίκους

ανεξάρτητα από το επίπεδό τους και το χαρακτήρα τους, ενώ διαφαίνεται ξεκάθαρα η
σηµασία και ο ρόλος τους στην ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη και στη
δηµιουργική ένταξη στο κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι. Η
εκπαίδευση ενηλίκων εποµένως αποτελεί βασικό παράγοντα για την πραγµάτωση της
δια βίου µάθησης των ενηλίκων και ταυτόχρονα «ανάγεται σε εγγυητή της
ανθρωπιστικής κατεύθυνσης των προγραµµάτων µάθησης» (Κόκκος, 2005, σ. 9). Το
θεσµικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελείται από φορείς τυπικής και µη
τυπικής

εκπαίδευσης,

οι

οποίοι

παρέχουν

διαφόρων

ειδών

εκπαιδευτικά

προγράµµατα6. Σταδιακά, αποκτά επιστηµονική οντότητα, καθώς αναπτύσσεται
σηµαντικός θεωρητικός προβληµατισµός και έρευνα7 σε θέµατα σχετικά µε τη
µάθηση

των

ενηλίκων

(ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

ενηλίκων,

προϋποθέσεις

αποτελεσµατικής µάθησής τους, αρχές και µεθοδολογία), εδώ και σαράντα περίπου
χρόνια, µε ιδιαίτερη έµφαση την τελευταία εικοσαετία (Κόκκος, 2005). Παρά το
γεγονός ότι πολλά αποµένουν να γίνουν σε επίπεδο γενικής θεωρίας και ανάπτυξης
θεωρητικών µοντέλων, η εκπαίδευση ενηλίκων αναδεικνύεται βαθµιαία σε διακριτό
επιστηµονικό πεδίο8, µε αντικείµενο τη µελέτη της ενήλικης κατάστασης και τις
συνέπειές της στη µάθηση των ενηλίκων.
Από τα προαναφερθέντα, αλλά και από όσα παρατίθενται στη συνέχεια του

4

Βλ. Rogers, 1999, σ. 55
Βλ. Rogers, 1999, σ. 56
6
Στη σύγχρονη έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων συµπεριλαµβάνονται ως υποκατηγορίες της
εκπαίδευσης η κατάρτιση και η επιµόρφωση, καθώς σύµφωνα µε τα πραγµατολογικά και ερευνητικά
δεδοµένα δεν είναι πλέον ευδιάκριτος ο διαχωρισµός µεταξύ εκπαίδευσης / κατάρτισης / επιµόρφωσης,
αφού σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές απορρέουν όχι τόσο από τη δοµή των αντίστοιχων
προγραµµάτων, αλλά από τους στόχους των εκπαιδευοµένων (π.χ. εκµάθηση αγγειοπλαστικής για
µελλοντική επαγγελµατική απασχόληση είτε για αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου που όµως µπορεί σε
ορισµένες περιπτώσεις να οδηγήσει και σε επαγγελµατική απασχόληση) (Κόκκος, 2005).
7
Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, ο Curil Houle υπολόγισε ότι υπήρχαν 1.241 σηµαντικά βιβλία για
την εκπαίδευση ενηλίκων, µη συµπεριλαµβανοµένων άρθρων, αδηµοσίευτων µελετών κτλ., ενώ
σήµερα ο αριθµός τους ξεπερνά τις 3.000, σύµφωνα µε στοιχεία της βιβλιοθήκης της UNESCO
(Κόκκος, 2005).
8
Η ανάπτυξη συνεκτικού συνόλου αρχών, θεωρητικών προσεγγίσεων και θεωρητικών µοντέλων µε
εξηγητική και προγνωστική ισχύ σχετικά µε ένα αντικείµενο αποτελούν κοινά αποδεκτό κριτήριο για
την εδραίωση ενός διακριτού επιστηµονικού πεδίου (Κελπανίδης , Βρυνιώτη, 2004, σ. 39-52, Keegan,
2001, κεφ.1 & 2).
5
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παρόντος κεφαλαίου, διαφαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στο πλαίσιο
της δια βίου µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων συνεπάγεται ιδιαίτερες
προϋποθέσεις εποµένως και ειδική εκπαίδευση για να αντεπεξέρχεται

στις

απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διεργασίας.
1.2. Στρατηγικές και πολιτικές για τη δια βίου µάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η συζήτηση για τη δια βίου µάθηση ξεκίνησε στον ευρωπαϊκό χώρο από τις
αρχές της δεκαετίας του 90. Μετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις Κάννες το 1995, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση: ∆ιδασκαλία και Μάθηση-Προς την Κοινωνία της Γνώσης, στην οποία
εκτίθενται οι δράσεις που πρέπει να ληφθούν από τα Κράτη Μέλη και τα
υποστηρικτικά µέτρα που πρέπει να εισαχθούν σε επίπεδο κοινότητας για την
ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης. Το 1996 ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Ευρωπαϊκό Έτος για τη ∆ια Βίου Μάθηση, ενώ το
επόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου (1997) εντάσσει τη δια βίου
µάθηση στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.
Σηµαντικός σταθµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάληψη δράσεων στο
πλαίσιο της δια βίου µάθησης υπήρξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα (2324 Μαρτίου 2000). Ο στρατηγικός στόχος που τέθηκε ήταν να γίνει η Ένωση έως το
2010 «η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµική δύναµη ανά την υφήλιο,
βασισµένη στη γνώση και ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες
και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (Συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, άρθρο 5), ενώ διατυπώθηκε και η
θέση ότι η δια βίου µάθηση αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού
κοινωνικού µοντέλου (άρθρο 29). Σύµφωνα µε τους δείκτες αναφοράς (benchmarks)
που ορίστηκαν προκειµένου οι στόχοι να γίνουν µετρήσιµοι, το µέσο επίπεδο
συµµετοχής στη δια βίου µάθηση ατόµων ηλικίας 25 έως 64 ετών θα πρέπει να
ανέλθει στο 12,5% τουλάχιστον, µέχρι το 2010 (ο αντίστοιχος Μ.Ο. για τα παλαιά
κράτη µέλη της Ε.Ε. είναι 8,5% και για τα νέα 5%).
Με τη Σύνοδο της Λισσαβόνας δόθηκε το έναυσµα για διαδοχικές αποφάσεις
και ενέργειες. Έτσι λίγο αργότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα (19-20
Ιουνίου 2000),

ιεραρχώντας τη δια βίου µάθηση ως βασική πολιτική για τον

µεµονωµένο πολίτη, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να καθορίσουν «εναρµονισµένες
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στρατηγικές και πρακτικά µέτρα που θα ενισχύσουν τη δια βίου µάθηση για όλους»
(Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα, άρθρο 33). Στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει το Υπόµνηµα για τη ∆ια Βίου
Μάθηση (Memorandum on Lifelong Learning, 2000) µε στόχο να προκαλέσει
πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά µε την ενιαία στρατηγική για τη δια βίου µάθηση9 .
Η δια βίου µάθηση ορίζεται ως εκπαιδευτική δραστηριότητα µε πολλούς στόχους, η
οποία είναι διαρκής, αποσκοπεί στη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια και το φάσµα της ζωής (lifelong, lifewide).
Ενδιαφέρουσες είναι οι διευκρινίσεις που συµπεριλαµβάνονται στο Υπόµνηµα
σχετικά µε την εξέλιξη του ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων, τους οποίους
χαρακτηρίζει ως συµβούλους και διαµεσολαβητές στο πλαίσιο της ενεργητικής
µάθησης. Αναφέρεται επίσης ότι η ικανότητα και το θάρρος για την ανάπτυξη και
εφαρµογή ανοικτών και ευρείας συµµετοχής µεθόδων διδασκαλίας θα αποτελέσει
βασική επαγγελµατική δεξιότητα για τους διδάσκοντες σε σχολικό και εξωσχολικό
περιβάλλον. Μετά από διαβουλεύσεις πάνω στο Υπόµνηµα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ανάµεσα στα κράτη µέλη, τα υπό ένταξη κράτη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους
µη κυβερνητικούς οργανισµούς, η Επιτροπή εκδίδει το Νοέµβριο του 2001 ένα
κείµενο (Making a European Area of Lifelong Learning a Reality) στο οποίο
παρατίθενται κριτήρια για την ανάπτυξη και την εφαρµογή στρατηγικών για τη δια
βίου µάθηση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οι
τέσσερις βασικοί στόχοι της δια βίου µάθησης: προσωπική ολοκλήρωση, ενεργός
συµµετοχή, κοινωνική ένταξη και απασχολησιµότητα.
Η δια βίου µάθηση καθιερώνεται πλέον ως κατευθυντήρια αρχή για την
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης (Μάρτιος 2001) ασχολείται µε

την ποιότητα και το

άνοιγµα προς το ευρύτερο κοινό των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (2002) εγκρίνει πρόγραµµα εργασιών
προκειµένου να γίνουν τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010. Στην κοινή ενδιάµεση έκθεση

9

Οι προτεραιότητες για δράση αποτυπώνονται σε έξι βασικά µηνύµατα του Υποµνήµατος: νέες
βασικές δεξιότητες για όλους, επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους, καινοτοµίες στη διδασκαλία και
στη µάθηση, αξιολόγηση της εκπαίδευσης και αναγνώριση/αποτίµηση µη τυπικής και άτυπης
µάθησης, αναθεώρηση των τρόπων προσανατολισµού και παροχής συµβουλών και να έλθει η
εκπαίδευση πιο κοντά στο σπίτι.
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(26/2/2004) της Επιτροπής για την εφαρµογή του προαναφερθέντος προγράµµατος
εργασιών γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτών
ενηλίκων προκειµένου να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που
προκύπτουν από το µεταβαλλόµενο ρόλο τους στην κοινωνία της γνώσης. Γίνεται
επίσης µνεία για µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της
εθνικής νοµοθεσίας και των πρακτικών τους προκειµένου το επάγγελµα του
εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή να καταστεί ελκυστικότερο, να προσελκυστούν οι πλέον
ταλαντούχοι του επαγγέλµατος και να τους δοθούν κίνητρα (όπως ελκυστικές
εργασιακές συνθήκες, κατάλληλες δοµές σταδιοδροµίας και εξέλιξης) για να
παραµείνουν στο επάγγελµα. Σε πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής επισηµαίνεται ότι
η στρατηγική της Λισσαβόνας δεν έχει εφαρµοστεί αποτελεσµατικά, κυρίως λόγω
έλλειψης αποφασιστικής και καθοριστικής πολιτικής βούλησης και απαιτείται άµεση
επίσπευση των ενεργειών, µε κύριο τοµέα δράσης την «κοινωνία της γνώσης»
(ενέργειες για την αναβάθµιση συστηµάτων εκπαίδευσης και

κατάρτισης,

συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ των κρατών-µελών, πιστοποίηση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αντίστοιχων επαγγελµατιών).
1.3. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη
Η ιδέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ανάγεται στον Πλάτωνα και στην έννοια
της αρχαίας ελληνικής Πόλης. Η εκπαίδευση ενηλίκων συνδέεται µε τις εκάστοτε
συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες και οι δραστηριότητες των φορέων της
αναπτύσσονται στα πλαίσια των κοινωνικο-οικονοµικών, πολιτισµικών και πολιτικών
συνθηκών. Η ανάγκη οργάνωσής της προέκυψε το 18ο αιώνα, µετά τη γαλλική
επανάσταση και ενισχύθηκε κατά το 19ο αιώνα, µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και
της βιοµηχανίας και την ανατροπή των παραδοσιακών παραγωγικών σχέσεων λόγω
του ανερχόµενου καπιταλισµού που δηµιούργησε τεράστιες ανάγκες για ειδικευµένο
εργατικό δυναµικό. Έτσι, την περίοδο αυτή, αναπτύσσονται στην Ευρώπη
δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων και δηµιουργούνται θεσµοί που τις
οργανώνουν συστηµατικά, µε καθοριστική τη συµµετοχή και τη συµβολή του
εργατικού κινήµατος. Κύριος στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η βελτίωση
του µορφωτικού επιπέδου αδικηµένων κοινωνικών τάξεων (Βεργίδης,1999).
Στη διάρκεια του 20ού αιώνα οι δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων αυξάνονται µε ταυτόχρονη διεύρυνση σε επίπεδο περιεχοµένου και
πληθυσµού-στόχου. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 παρατηρείται αλµατώδης
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ανάπτυξή τους στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Τα είδη των προγραµµάτων είναι
πολλά (επαγγελµατικής κατάρτισης, απόκτησης βασικών γνώσεων, προσωπικής και
κοινωνικής ανάπτυξης κ.ά.), όπως επίσης και οι φορείς που τα διοργανώνουν
(Πανεπιστήµια, κέντρα κατάρτισης, εργαστήρια σπουδών, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωµατεία κ.ά.) (Κόκκος, 2002). Οι ραγδαίες εξελίξεις
σε όλα τα επίπεδα (οικονοµικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτισµικό) έχουν ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε άλλα πεδία εκτός της
επαγγελµατικής κατάρτισης. Έτσι, το σύγχρονο περιεχόµενο της εκπαίδευσης
ενηλίκων, στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, είναι πολύ ευρύτερο από εκείνο του
παρελθόντος, διατηρώντας όµως την αντισταθµιστική του λειτουργία -σε επίπεδο
«κάλυψης» ελλειµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Κελπανίδης, Βρυνιώτη, 2004).
Περιλαµβάνει εκτός από προγράµµατα κατάρτισης -τόσο για άτοµα µε υψηλό
εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό επίπεδο, όσο και για άτοµα ή οµάδες που
απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό- και προγράµµατα για την ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας των ατόµων στο κοινωνικό περιβάλλον, την καλλιέργεια
ενδιαφερόντων και γενικότερα την ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη.
1.4. Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου µάθηση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση ενηλίκων αρχίζει να οργανώνεται το δεύτερο
µισό του 19ου αιώνα από διάφορες µορφωτικές οργανώσεις που είχαν ως στόχο τον
αλφαβητισµό, τη µόρφωση και την ηθική διαπαιδαγώγηση του λαού, ενώ λίγο
αργότερα, διάφοροι φορείς, προσπαθώντας να καλύψουν την έλλειψη τεχνικής
εκπαίδευσης, ιδρύουν νυκτερινά τεχνικά σχολεία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το
εργατικό κίνηµα αναλαµβάνει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την επιµόρφωση των
εργατών, µε στόχο τον αλφαβητισµό και την άνοδο του µορφωτικού τους επιπέδου
(Βεργίδης, 1999). Στη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου το ΕΑΜ και η
ΕΠΟΝ ιδρύουν στις απελευθερωµένες περιοχές γεωργικές σχολές για τους αγρότες
και νυκτερινά σχολεία (Βεργίδης, 1995, σελ. 38). Στη δεκαετία του ’50 και στις
αρχές της δεκαετίας του 1960, ιδρύονται διάφοροι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που
απευθύνονται σε ευρύ φάσµα πληθυσµών-στόχων10. Το σύνολο των παραπάνω
δραστηριοτήτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των
10

αναγκών εκπαίδευσης και

Υπηρεσία Λαϊκής Επιµόρφωσης του ΥΠΕΠΘ για τους αναλφάβητους, Κ.Ε.Γ.Ε. του Υπουργείου
Γεωργίας για τους αγρότες, Ο.Α.Ε.∆. για τους εργάτες, Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για τους βιοτέχνες,
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. για το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας, ο Ε.Ο.Π. και η Χ.Ε.Ν. για το γενικό πληθυσµό.
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κατάρτισης που ήταν αυξάνονται συνεχώς λόγω των εξελίξεων στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο (µαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, αυξανόµενη
ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός κ.ά.).
Η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1981 αποτελεί αφετηρία για την ανάπτυξη
νέας δυναµικής στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, που συνδυάζεται µε τις
πολιτικές ανακατατάξεις της περιόδου, αποτέλεσµα της αλλαγής συσχετισµού των
πολιτικών δυνάµεων της χώρας. Ο µαζικότερος φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων κατά
τη δεκαετία του ’80 είναι η ΓΓΛΕ, µε ευρεία γεωγραφική διασπορά (300 ΚΛΕ σε όλη
τη χώρα), που επιχειρεί την πρώτη συστηµατική προσπάθεια ανάπτυξης δηµοσίου
δικτύου εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, µε δράσεις οι οποίες δεν συνδέονται
µονοδιάστατα µε την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της οικονοµίας (Καραλής,
2003). Η χρηµατοδότηση της συνεχιζόµενης κατάρτισης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και τα διαδοχικά ευρωπαϊκά προγράµµατα σύγκλισης έχει
ως αποτέλεσµα, εκτός από επικαλύψεις, προστριβές µεταξύ φορέων και σπατάλη
πόρων, τη µείωση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εντάσσονται στις προτεραιότητες
του ΕΚΤ (π.χ. προγράµµατα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, προσωπικής ανάπτυξης,
πολιτιστικής ανάπτυξης κ.ά.) και τον προσανατολισµό της εκπαίδευσης ενηλίκων
προς τη συνεχιζόµενη κατάρτιση.
Η δεκαετία του ’90 είναι η περίοδος θεσµικών αλλαγών και αναδιοργάνωσης η Κοινότητα πιέζει για αυστηρές προδιαγραφές και πιστοποίηση δοµών- µε
αποτέλεσµα την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης
Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) το οποίο αναλαµβάνει την αξιολόγηση και την πιστοποίηση
φορέων

(ΚΕΚ,

κατάρτισης.

ΚΕΣΥΥ),

Θεσπίζονται

προγραµµάτων
επίσης

σταδιακά

και

εκπαιδευτών

πανεπιστηµιακές

συνεχιζόµενης
σπουδές

στην

εκπαίδευση ενηλίκων (Πανεπιστήµια Πατρών, Μακεδονίας, ΕΑΠ). Το 2003 (νόµος
3191/03) δηµιουργείται Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Αρχικής και της
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής κατάρτισης και Εκπαίδευσης µε την Απασχόληση
(ΕΣΣΕΕΚΑ), µε στόχο το συντονισµό των δράσεων κατάρτισης προς αποφυγή
επικαλύψεων φορέων -δεν έχει τεθεί όµως σε λειτουργία µέχρι σήµερα-, ενώ
παράλληλα λαµβάνονται µέτρα για την αναβάθµιση των προγραµµάτων κατάρτισης.
Την ίδια περίοδο, η ΓΓΕΕ και το Ι∆ΕΚΕ επιχειρούν τη διοργάνωση πλέγµατος
δραστηριοτήτων για την προσφορά εκπαιδευτικών ευκαιριών στο γενικό πληθυσµό
και σε ευπαθείς οµάδες (Σ∆Ε, ΚΕΕ κ.ά.).
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Εντούτοις, η υπερβολική προσπάθειας προσαρµογής της εκπαίδευσης ενηλίκων στην
αγορά και η εξάρτησή της από την κοινοτική χρηµατοδότηση σε συνδυασµό µε την
εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίησή της έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητά
της (π.χ. αλλοτρίωση

εκπαιδευτών και αποξένωση από το εκπαιδευτικό έργο).

Παράλληλα, διευρύνεται το χάσµα δεξιοτήτων µεταξύ υπερεκπαιδευµένων και
υποεκπαιδευµένων, αφού σε µεγάλο βαθµό οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες αξιοποιούνται
από αυτούς που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

(Βεργίδης, 2004). Τα

συµπεράσµατα δύο διαδοχικών ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 19932000, έδειξαν ότι οι καινοτοµίες στη χώρα µας περιορίζονται σε θέµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης και πληροφορικής σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες που
ασχολήθηκαν περισσότερο µε θέµατα κοινωνικών δεξιοτήτων και προσωπικής
ανάπτυξης (SAEDA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Πρόγραµµα Σωκράτης, 2000).
Σήµερα, στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε
ενηλίκους ανήκουν στις κατηγορίες της τυπικής εκπαίδευσης (Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, Σχολεία δεύτερης Ευκαιρίας) και της µη τυπικής (Κ.Ε.Κ., Ινστιτούτο
Επιµόρφωσης Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί,
Ο.Α.Ε.∆., Υπουργεία, Επιχειρήσεις, Επιστηµονικές Ενώσεις, πολιτιστικοί φορείς
κ.ά.)11 (Κόκκος, 2005). Σχετικά µε τη ζήτηση των παραπάνω εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, είναι αξιοσηµείωτη η προτίµηση των Νεοελλήνων στις µορφές
τυπικής εκπαίδευσης, γεγονός που οφείλεται στην «εργαλειακή» σχέση τους µε την
εκπαίδευση.

Η

ελληνική

οικογένεια

δεν

είναι

«µορφωσιογενής»,

αλλά

«πτυχιοθηρική», καθώς οι πανεπιστηµιακές σπουδές δεν αποτελούν για τους
περισσότερους γονείς και νέους εκπαιδευτική «αξία», αλλά περισσότερο µέσον
κοινωνικής ανόδου και επαγγελµατικής αποκατάστασης (Κελπανίδης, Βρυνιώτη,
2004, σ. 304-310). Βεβαίως δεν µπορεί να παραβλεφθεί το ότι ο µη τυπικός τοµέας
εκπαίδευσης ενηλίκων δεν προσφέρει αναγνωρισµένα πιστοποιητικά σπουδών, τα
οποία θα αποτελούσαν κίνητρο για συµµετοχή υποψηφίων εκπαιδευοµένων.
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει συνδεθεί
µε λαϊκά κινήµατα, όπως έχει συµβεί σε πολλές δυτικές κοινωνίες, οδηγεί σε χαµηλή
αξιοποίηση και αποδοχή της µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι, το ποσοστό
των ενηλίκων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στη
11

Στις αναφερόµενες κατηγορίες δεν συµπεριλαµβάνονται φορείς τυπικής εκπαίδευσης
(Πανεπιστήµια, ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών –εφόσον αναγνωριστούν), οι οποίοι απευθύνονται
µεν σε ηλικιακά ενηλίκους, αλλά δεν εντάσσονται στο θεσµικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
(Κόκκος, 2005).
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χώρα µας είναι µικρό. Το Eurostat υπολόγισε το 2002 το ποσοστό αυτό σε 1,2% των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρώπη ήταν
8,5%. Επίσης, σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 2003, 21% των Ελλήνων δεν θεωρούν
σηµαντική τη δια βίου µάθηση, 61% την ταυτίζουν µε τη συµπλήρωση βασικής
παιδείας, 4 στους 5 δεν συµµετείχαν σε καµιά οργανωµένη εκπαιδευτική διαδικασία
τον προηγούµενο χρόνο και 29% θεωρούν τις οικογενειακές υποχρεώσεις ως το κύριο
εµπόδιο συµµετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα (Κόκκος, 2005).
Συνοψίζοντας, η εκπαίδευση ενηλίκων σήµερα στην Ελλάδα αποτελεί
αναπτυσσόµενο πεδίο δραστηριοτήτων το οποίο όµως χαρακτηρίζεται από
ρευστότητα, ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο και, σε πολλές περιπτώσεις, αναµφιβόλου
ποιότητας προσφερόµενες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι για να εναρµονισθεί η
χώρα µας µε τις κοινοτικές κατευθύνσεις περί δια βίου µάθησης, απαιτείται η άµεση
χάραξη εθνικής στρατηγικής µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων, η
ποιοτική αναβάθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η ιδιαίτερη
µέριµνα για θέµατα που αφορούν τους εκπαιδευτές ενηλίκων (πιστοποίηση,
κατάρτιση κ.ά.).
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
2.1. Συνοπτικό ιστορικό και περιγραφή δραστηριοτήτων του φορέα
Η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου
Εθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευµάτων

(πρώην

Γενική

Γραµµατεία

Λαϊκής

Επιµόρφωσης-Γ.Γ.Λ.Ε.) αποτελεί εθνικό επιτελικό φορέα, ο οποίος σχεδιάζει,
συντονίζει και υλοποιεί προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα της δια βίου µάθησης.
Η Λαϊκή Επιµόρφωση ως δραστηριότητα εµφανίζεται στην Ελλάδα µε το νόµο
4397/29 µε κύριο θέµα της το πρόβληµα του αναλφαβητισµού ενηλίκων.
Ακολουθούν διάφορες νοµοθετικές παρεµβάσεις χωρίς ιστορική συνέχεια12, µέχρι το
1981, που ο θεσµός της Λαϊκής Επιµόρφωσης ενεργοποιείται ως κεντρικός άξονας
επιµορφωτικής πολιτικής. Το 1982 εκδίδεται νέος Κανονισµός Λειτουργίας της
Λαϊκής Επιµόρφωσης που δίνει έµφαση σε συµµετοχικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα
διαρθρώνεται δίκτυο πανελλαδικής εµβέλειας (Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής
Επιµόρφωσης-ΝΕΛΕ)13 που καλύπτει ακόµα και τις πλέον αποµακρυσµένες περιοχές.
12
13

Βλ. περισσότερα στο: ∆ούκας, , 2004.
Βλ. ό.π.
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Το περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης αφορά θέµατα αλφαβητισµού και
συµπλήρωσης βασικής παιδείας, κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατική
προκατάρτιση και κατάρτιση και απευθύνεται στο γενικό πληθυσµό, αλλά και σε
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (Τσιγγάνοι, παλιννοστούντες, φυλακισµένοι, ΑΜΕΑ).
Παράλληλα, στο πλαίσιο του φορέα, αναπτύσσεται έντονος προβληµατισµός και
δραστηριότητες (σεµινάρια, συνέδρια, εκδόσεις 14 κ.ά.) γύρω από διάφορα θέµατα, τα
οποία

αφορούν όχι µόνο τον προσανατολισµό της λειτουργίας και των

δραστηριοτήτων της Λ.Ε., αλλά κυρίως τη νοηµατοδότηση της συνολικής της
παρέµβασης. Η ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο,

το

περιεχόµενο, ο σχεδιασµός και η αξιολόγηση των προγραµµάτων, οι εκπαιδευτικές
µέθοδοι, ο ρόλος και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών είναι ζητήµατα που απασχολούν
ιδιαίτερα τα στελέχη του φορέα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και οδηγούν σε
καινοτόµες για την εποχή παρεµβάσεις15.
Κατά την περίοδο 1989-1999 η δραστηριότητα και η φυσιογνωµία του
δικτύου της Λ.Ε. µεταβάλλονται σηµαντικά. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα σχετικής
έρευνας (Καραλής, 2003), οι παράγοντες που επέδρασαν καθοριστικά προς την
κατεύθυνση αυτή ήταν η διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και
την κατάρτιση ενηλίκων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
η αλλαγή της επίσηµης πολιτικής ως προς τη Λ.Ε. (εξασθένιση της υποστήριξης προς
το φορέα) λόγω εναλλαγών στη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, οι δραστηριότητες
του δικτύου συρρικνώνονται σηµαντικά (το 1999 ο αριθµός των τµηµάτων µάθησης
είναι 6 φορές µικρότερος από εκείνον του 1989) και αλλάζουν φυσιογνωµία, καθώς
το περιεχόµενο των προγραµµάτων συνδέεται περισσότερο µε τη συνεχιζόµενη
κατάρτιση (µε µικρό όµως ποσοστό συµµετοχής στο αντίστοιχο εθνικό σύστηµα, 4%
περίπου), ενώ παράλληλα µειώνονται τα προγράµµατα για το γενικό πληθυσµό (π.χ.
τα τµήµατα αλφαβητισµού αφορούν µόνο ειδικές κοινωνικές οµάδες). Σήµερα οι
ΝΕΛΕ, λειτουργώντας στο πλαίσιο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία
µεταφέρθηκαν µαζί µε άλλες υπηρεσίες το 1994 (ν.2218/94, ΦΕΚ 90 Α),
14

Βλ. ενδεικτικά σχετικές εκδόσεις της Γ.Γ.Λ.Ε. : Ντεµουντέρ, Π. κ.συν.,1984 - Βλαχούτσικου, 1988 Γ.Γ.Λ.Ε., 1985 - Γ.Γ.Λ.Ε/ΚΕΜΕΑ, 1985 & 1986.
15
Ενδεικτικά αναφέρονται: η διεύρυνση των τµηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης µε κοινωνικοπολιτισµικά θέµατα, τα σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών και οι οµάδες αυτοµόρφωσης σε θέµατα
παιδαγωγικής ενηλίκων, η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, οι συµµετοχικές
διαδικασίες στα τµήµατα µάθησης, η ανίχνευση αναγκών των εκπαιδευοµένων από τα τοπικά στελέχη,
η αναπροσαρµογή των δράσεων µέσω διαµορφωτικής αξιολόγησης, αλλά και αξιοποίησης της
εµπειρίας στελεχών και συνεργαζόµενων φορέων.
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εξακολουθούν να υλοποιούν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς ιδιαίτερες
αλλαγές στη θεµατολογία, σε πολύ περιορισµένη έκταση εξαιτίας της σηµαντικής
µείωσης του προϋπολογισµού τους και του στελεχιακού τους δυναµικού.
Το 2001, µε το ν. 2909, η ΓΓΛΕ µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε αρµοδιότητες «το σχεδιασµό, το συντονισµό και την
υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και στον απόδηµο ελληνισµό ενεργειών που αφορούν
στη δια βίου µάθηση»16. Με τον ίδιο νόµο, στη ΓΓΕΕ υπάγεται το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) -Ν.Π.Ι.∆. που ιδρύθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 2327/1995- µε σκοπό την τεχνολογική και επιστηµονική υποστήριξη των
προγραµµάτων της ΓΓΕΕ και την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου
µάθηση. Οι δράσεις της ΓΓΕΕ και του Ι∆ΕΚΕ σήµερα είναι προσανατολισµένες
προς τη συµπληρωµατική εκπαίδευση, την αντιµετώπιση του αποκλεισµού, την
προσωπική και κοινωνικο-πολιτιστική ανάπτυξη. Τα βασικά προγράµµατα που
υλοποιούνται από το φορέα κατά την τρέχουσα περίοδο είναι: Σχολεία ∆εύτερης
Ευκαιρίας (συγχρηµατοδότηση 75% από ΕΚΤ αλλά και ένα µέρος αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους), Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Συµβουλευτική Γονέων, Εκµάθηση
ελληνικής

γλώσσας

ως

δεύτερης

σε

εργαζόµενους

µετανάστες

(όλα

συγχρηµατοδοτούνται κατά 75% από το ΕΚΤ), Πρόγραµµα εκπαίδευσης εθελοντών
για ακραία φυσικά φαινόµενα και φυσικές καταστροφές και Πρόγραµµα αγωγής υγείας
για

την

πρόληψη

σεξουαλικώς

µεταδιδόµενων

νοσηµάτων

(και

τα

δύο

χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό του Ι∆ΕΚΕ). Παράλληλα, συνεχίζεται η
χρηµατοδότηση των προγραµµάτων των ΝΕΛΕ. Με τα παραπάνω προγράµµατα κυρίως µε τα Σ∆Ε και τα ΚΕΕ- η ΓΓΕΕ και το Ι∆ΕΚΕ επιχειρούν να οργανώσουν
πλέγµα δραστηριοτήτων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίες
ανταποκρίνονται στη ζήτηση γενικής εκπαίδευσης σε τεχνολογικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά θέµατα 17.

16

Ως τοµείς δραστηριοποίησης της Γ.Γ.Ε.Ε. ορίζονται: α) η βασική εκπαίδευση ενηλίκων
(αλφαβητισµός και συµπλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης), β) η γενική εκπαίδευση και κατάρτιση
ενηλίκων (συνεχιζόµενη κατάρτιση, κατάρτιση και επιµόρφωση ειδικών κοινωνικών οµάδων,
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, νέες τεχνολογίες κλπ.), γ) η κοινωνική-πολιτιστική
εκπαίδευση και επιµόρφωση (επιµόρφωση σε θέµατα πολιτισµού, υγείας, περιβάλλοντος και
ενηµέρωση σε κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά θέµατα), δ) η ανοικτή και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και κατάρτιση, η σύνδεση και συνεργασία µε τα εκάστοτε συστήµατα ανοικτής και εξα
αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η εκπαίδευση εκπαιδευτών και ε) η ευθύνη λειτουργίας των
Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 90/2-5-2001, ν.2090-άρθρο 4).
17
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα της ΓΓΕΕ και του Ι∆ΕΚΕ βλ. στις
ιστοσελίδες του φορέα: www.gsae.edu.gr & www.ideke.edu.gr
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2.2. Επιλογή και παρουσίαση των προγραµµάτων για την έρευνα
2.2.1. Κριτήρια επιλογής προγραµµάτων
Για την παρούσα έρευνα επελέγησαν δύο από τα προγράµµατα του φορέα: τα
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) και το Πρόγραµµα εκµάθησης της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε εργαζόµενους µετανάστες. Τα ΚΕΕ, επειδή
αποτελούν καινοτόµο παρέµβαση σε εξέλιξη, µε προοπτική ανάπτυξης σε
πανελλαδικό επίπεδο. Την περίοδο 2003-2004 ιδρύονται και λειτουργούν 10 ΚΕΕ σε
διάφορους νοµούς της χώρας, το 2004-2005 προστίθενται άλλα 14, ενώ από το
Σεπτέµβριο του 2005 θα λειτουργήσουν άλλα 19 (σύνολο 43). Το πρόγραµµα
Μεταναστών επελέγη, επειδή υλοποιείται για πρώτη φορά φέτος, µε σηµαντικό
αριθµό τµηµάτων (106 τµήµατα) και συνδέεται άµεσα µε τα ΚΕΕ (υλοποίηση σε
περιοχές που λειτουργούν ΚΕΕ, µε υπευθύνους για τη διοργάνωσή του σε τοπικό
επίπεδο στελέχη των ΚΕΕ). Και τα δύο προγράµµατα συγχρηµατοδοτούνται κατά
75% από το ΕΚΤ, ενώ εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση χρηµατοδότησής τους εξ
ολοκλήρου

από

εθνικούς

πόρους.

Τα

Σχολεία

∆εύτερης

Ευκαιρίας

δεν

συµπεριελήφθησαν στην έρευνα, αφενός γιατί εντάσσονται στο χώρο της τυπικής
εκπαίδευσης (η φοίτηση οδηγεί σε απολυτήριο γυµνασίου, οι εκπαιδευτές είναι
εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) και αφετέρου
επειδή ήδη έχει επιχειρηθεί διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών
που απασχολούνται σε αυτά (Βεργίδης, 2003). Από τα υπόλοιπα προγράµµατα του
φορέα, άλλα έχουν διαφορετική δοµή και λειτουργία (σεµινάρια, ηµερίδες και
εκδηλώσεις µε εκπαιδευτές και εισηγητές στελέχη συνεργαζόµενων φορέων), ενώ σε
άλλα οι εκπαιδευτές αποτελούν «ιδιαίτερη» κατηγορία (π.χ. ψυχολόγοι στη
Συµβουλευτική Γονέων). Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των δύο προγραµµάτων
στο πλαίσιο των οποίων επιχειρείται διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των
εκπαιδευτών.
2.2.2. «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»
Τα Κ.Ε.Ε. αποτελούν συντονιστικό φορέα σε επίπεδο νοµού για την ανάπτυξη
προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, τη συνεργασία µε τοπικούς φορείς και τη
σύνδεση µε τον κεντρικό φορέα υλοποίησης. Ιδρύονται από τη ΓΓΕΕ και η
λειτουργία τους υποστηρίζεται και προωθείται από το Ι∆ΕΚΕ. Το έργο εντάσσεται
στο

ΕΠΕΑΕΚ

ΙΙ

(Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

Εκπαίδευσης

και

Αρχικής

Επαγγελµατικής Κατάρτισης) του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2) και
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συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ε.Τ.Π.Α.
(Ερωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75%. Τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα των ΚΕΕ απευθύνονται στο γενικό πληθυσµό, αλλά και σε ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες (Τσιγγάνοι, φυλακισµένοι). Πρωταρχικός στόχος τους είναι η
απόκτηση και η αναβάθµιση βασικών (γραφή, ανάγνωση, αριθµητική) και νέων
βασικών δεξιοτήτων (πληροφορική, ξένες γλώσσες, επιχειρηµατικότητα και
κοινωνικές δεξιότητες όπως επικοινωνία, συµµετοχή, συναλλαγές κ.ά.). Τα γνωστικά
πεδία

των

εκπαιδευτικών

προγραµµάτων

των

ΚΕΕ

είναι:

γραµµατισµός,

αριθµητισµός, τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, πολιτισµός και
αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, µε θεµατικές περιοχές όπως: Υπηρεσίες, ∆ικαιώµατα,
Χώρος εργασίας, Οικογένεια, Τοπική κοινωνία18. Μοναδική προϋπόθεση για την
παρακολούθησή τους είναι η αναγνώριση και η αποδοχή από τους ενδιαφερόµενους
ότι η µάθηση είναι συνεχής διαδικασία που θα τους στηρίζει στην αντιµετώπιση
καθηµερινών αναγκών και προβληµάτων. Η χρονική διάρκεια κάθε προγράµµατος
είναι από 20 έως 80 ώρες και είναι δοµηµένα σε διαφορετικά επίπεδα έτσι ώστε κάθε
εκπαιδευόµενος, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές του ανάγκες, να διαµορφώνει το
προσωπικό του «πρόγραµµα σπουδών». Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των
προγραµµάτων βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εκπονείται ειδικό
εκπαιδευτικό υλικό, ενώ η δικτυακή οργάνωση των ΚΕΕ επιτρέπει την ανταλλαγή
εµπειριών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι εκπαιδευτές παρακολουθούν σεµινάρια
σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και ενηµέρωσης σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό.
Από το Σεπτέµβριο του 2003 µέχρι τον Ιούνιο του 2004 ιδρύθηκαν και
λειτούργησαν ΚΕΕ σε 10 νοµούς της χώρας, στα οποία υλοποιήθηκαν 892 τµήµατα
µάθησης µε 10.507 εκπαιδευόµενους (3.788 άνδρες και 6.719 γυναίκες, σύµφωνα µε
τα στατιστικά στοιχεία του φορέα). Από το Σεπτέµβριο του 2005 ιδρύονται σταδιακά
ΚΕΕ σε όλους τους νοµούς, µε έδρα κατά προτεραιότητα στις πρωτεύουσες και µε
ακτινωτή ανάπτυξη στους δήµους των νοµών. Παράλληλα, το περιεχόµενο του
συνόλου των εκπαιδευτικών προγραµµάτων διευρύνεται, ενώ σε τοπικό επίπεδο
υλοποιούνται προγράµµατα ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσµού. Από
τα συµπεράσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης19 της πρώτης φάσης υλοποίησης
18

Βλ. ιστοσελίδα: www.ideke.edu.gr/kee
Η εξωτερική αξιολόγηση του έργου πραγµατοποιήθηκε το 2004 από το Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών και την εταιρεία Militos Emergin µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τον ∆. Βεργίδη, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών. Το κείµενο των
πορισµάτων της υπάρχει στα αρχεία του φορέα.
19
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(9/2003-6/2004) προκύπτει ότι στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των ΚΕΕ συµµετείχαν
κυρίως απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, αλλά και απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όλων των
ηλικιακών οµάδων (17% ήταν ηλικίας 20-25 ετών, 35% ήταν 31-40 ετών και 14,2%
άνω των 51 ετών). Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι στα τµήµατα γραµµατισµού ήταν
απόφοιτοι δηµοτικού, συµµετείχαν όµως και αρκετοί απόφοιτοι λυκείου και
ορισµένοι πτυχιούχοι ΑΕΙ, κυρίως παλιννοστούντες από χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης που ήθελαν να βελτιωθούν στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Τα τµήµατα
πληροφορικής κατά κύριο λόγο, αλλά και τα προγράµµατα αξιοποίησης ελεύθερου
χρόνου συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των αποφοίτων λυκείου και των πτυχιούχων
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Τέλος, επισηµαίνεται ότι παρ’ όλο που η συµµετοχή στα προγράµµατα των
ΚΕΕ

δεν

είναι

επιδοτούµενη,

εκφράστηκε

έντονο

ενδιαφέρον

από

τους

εκπαιδευόµενους για µελλοντική συµµετοχή τους σε παρόµοια προγράµµατα.
2.2.3.«Εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόµενους
Μετανάστες»
Το πρόγραµµα «Εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε
εργαζόµενους Μετανάστες» απευθύνεται σε εργαζόµενους Μετανάστες ανεξαρτήτως
εθνικότητας, καθώς και σε συζύγους Ελλήνων υπηκόων, µε στόχο την οµαλότερη
ένταξή τους στην ελληνική πραγµατικότητα και τη συνοχή της οικογένειας. Έχει
σχεδιαστεί και εποπτεύεται από τη ΓΓΕΕ και υλοποιείται από το Ι∆ΕΚΕ. Εντάσσεται
στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2. Γ) και συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75%. Οι ειδικότεροι στόχοι του
προγράµµατος είναι:
-

Η αποτελεσµατική λειτουργία των Μεταναστών στην οικονοµική, κοινωνική
και πολιτισµική ζωή της χώρας

-

Η ενίσχυση της απασχολησιµότητάς τους

-

Η καταπολέµηση του αποκλεισµού τους από τις εν γένει κοινωνικές
δραστηριότητες

-

Η συµµετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της ελληνοµάθειας για όσους το
επιθυµούν.
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Το πρόγραµµα εκπαίδευσης είναι δοµηµένο σε τρία επίπεδα µάθησης, διάρκειας
100 ωρών το καθένα20. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου και τρίτου επιπέδου
υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στην
ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι εντάσσονται στα τµήµατα µάθησης µετά από
σχετική αίτησή τους και µετά από τεστ ανίχνευσης γνώσεων για την κατάταξή τους
στο αντίστοιχο επίπεδο. Η παρακολούθηση των τµηµάτων δεν επιβαρύνει οικονοµικά
τους συµµετέχοντες. Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος βασίζεται
στην επικοινωνιακή προσέγγιση, εναρµονιζόµενο πλήρως µε τις βασικές αρχές και
τους στόχους του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την εκµάθηση των γλωσσών.
Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας αντιµετωπίζεται ως µέσο για την επίτευξη της
ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, της καταπολέµησης του
κοινωνικού τους αποκλεισµού και της ενίσχυσης της ενεργού συµµετοχής τους στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται, διανέµεται δωρεάν
στους εκπαιδευόµενους και αποτελείται από επιλεγµένα εγχειρίδια που υπάρχουν
στην αγορά. Οι εκπαιδευτές παρακολουθούν επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα
εκπαίδευσης ενηλίκων και διδακτικής µεθοδολογίας στο αντικείµενο, ενώ έχουν στη
διάθεσή τους οδηγό που έχει εκπονηθεί από επιστηµονική οµάδα και περιλαµβάνει
διευκρινίσεις για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και τον εµπλουτισµό του
περιεχοµένου των διδακτικών ενοτήτων µε επιπλέον στοιχεία.
Τα τµήµατα µάθησης (104 συνολικά, εκ των οποίων 30 στην Αττική)
λειτουργούν από το Νοέµβριο του 2004 σε 21 νοµούς της χώρας στους οποίους
υπάρχουν ΚΕΕ. Η λειτουργία τους θα συνεχιστεί έως το ∆εκέµβριο του 2005 και σε
άλλους νοµούς, παράλληλα µε την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΕ. Στο σχεδιασµό
του προγράµµατος προβλέπεται εξωτερική αξιολόγηση όλων των δράσεων από
εξωτερικό αξιολογητή.

20

Βλ. ιστοσελίδα: www.ideke.edu.gr
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
3.1. Μάθηση ενηλίκων
Στο πρώτο κεφάλαιο (1.1.) της παρούσας µελέτης προσδιορίστηκαν οι έννοιες
της µάθησης και της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και το πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Είναι σκόπιµο, στο σηµείο αυτό, πριν την αναφορά σε θέµατα σχετικά µε
τη διεργασία µάθησης των ενηλίκων, να προσδιοριστεί και η έννοια της
«ενηλικιότητας» (adulthood). Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία (Brookfield, 1986,
Knowles, 1998, Rogers, 1999, Jarvis, 2004 κ.ά.), διαπιστώνουµε σύγκλιση απόψεων21
στο ότι η ενήλικη κατάσταση δεν προσδιορίζεται µε βάση το τυπικό κριτήριο της
ηλικίας, το οποίο άλλωστε διαφοροποιείται ανάλογα µε τις δοµές κάθε κοινωνίας και
τις χρονικές περιόδους 22. Ο Rogers (1999, σ. 60-64 & 75-77) συνδέοντας το θέµα της
ενηλικιότητας µε την εκπαιδευτική διεργασία, αποδίδει στην πρώτη τα στοιχεία της
ωριµότητας, ευθυκρισίας και διάθεσης για αυτοπροσδιορισµό, τα οποία θα πρέπει να
εκδηλώνονται στη διάρκεια των µαθησιακών δραστηριοτήτων, χωρίς όµως αυτό να
σηµαίνει ότι όλοι οι ενήλικοι συµπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Με την έννοια
αυτή, η ενηλικιότητα θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως ιδανικό και όχι ως
κεκτηµένο. Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο Steven Brookfield (1986), σηµαντικός
µελετητής της εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση ενήλικης
συµπεριφοράς σε επίπεδο αυτοδιάθεσης στη µαθησιακή διεργασία δεν αποτελεί
χαρακτηριστικό όλων των ενηλίκων, οι οποίοι πολλές φορές συµπεριφέρονται
εντελώς αντίθετα. Τα προαναφερθέντα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι

21

βασικό

Παρατίθενται ορισµένες αντιπροσωπευτικές απόψεις θεωρητικών του πεδίου, περί ενηλικιότητας:
«Η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτοµο αντιµετωπίζεται από τους άλλους ως κοινωνικά ώριµο και
ταυτόχρονα θεωρείται ότι έχει κατακτήσει αυτό το επίπεδο» Jarvis, 1983, στο: Κόκκος, 1999, σ. 31.
« Η ενηλικιότητα µπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος ύπαρξης που δίνει κύρος και δικαιώµατα στα
άτοµα, ενώ ταυτόχρονα τα επιφορτίζει µε καθήκοντα κει ευθύνες» Tight, 1996, ό.π.
«Γινόµαστε ενήλικοι από κοινωνική άποψη, όταν αρχίζουµε να αναλαµβάνουµε ρόλους ενηλίκων,
όπως οι ρόλοι του πλήρως απασχολούµενου, του συζύγου, γονέα, πολίτη που ψηφίζει
κλπ…..Γινόµαστε ενήλικοι από ψυχολογική άποψη, όταν φτάνουµε στην αυτοαντίληψη ότι εµείς
είµαστε οι υπεύθυνοι για τη ζωή µας, ότι είµαστε αυτοπροσδιοριζόµενοι» Knowles, 1998, σ. 64.
22
Ενήλικος, σύµφωνα µε τον ορισµό της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι κάποιος/α που η κοινωνία τον/την θεωρεί
ενήλικο και αναγνωρίζει τον εαυτό του αλλά και αναγνωρίζεται από τους άλλους ως τέτοιος. Στις
δυτικές κοινωνίες η περίοδος της ενηλικίωσης χαρακτηρίζεται από: πλήρη ανάπτυξη/ωριµότητα,
αυτονοµία και αίσθηση προοπτικής (Rogers, 2001, στο: Κόκκος, 2002, σ.85-88).
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κριτήριο για να ενταχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων είναι η εκπαιδευτική µεθοδολογία που ακολουθεί και η οποία προκειµένου
να συνάδει µε το ιδανικό της ενηλικιότητας θα πρέπει να συνδυάζει «ελεύθερη
ανάπτυξη» και «πειθαρχηµένη δράση» για αποτελεσµατική µάθηση (Rogers, 1999, σ.
78).
Οι γενικότερες θεωρίες για τη µάθηση, παρότι συνιστούν ευρύτατο πεδίο µε
αντιφατικές απόψεις (Rogers, 1999, σ. 137 &163), εντούτοις συγκλίνουν στο ότι
αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη, ότι τα ατοµικά χαρακτηριστικά καθορίζουν την
προσωπική µάθηση, ότι είναι περισσότερο αποτελεσµατική όταν συνδέεται µε
ενδιαφέροντα και επιθυµίες, καθώς και όταν περιλαµβάνει αξιοποίηση εµπειριών και
ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων (Κόκκος-Λιοναράκης, 1998 & Κόκκος,
1999). Ο τρόπος που οι εκπαιδευόµενοι κατανοούν τη διεργασία της µάθησης
καθορίζει και τον τρόπο που την προσεγγίζουν. Καθώς αναπτύσσονται, οι
εκπαιδευόµενοι προσεγγίζουν διαφορετικά τη µάθηση (Jaques, 2004). Έτσι, µεταξύ
ανηλίκων και ενηλίκων εκπαιδευοµένων υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο µε
τον οποίο µαθαίνουν και αντιλαµβάνονται τη µάθηση. Οι ενήλικοι εµφανίζουν
ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βλ. κεφ. 3.2), τα οποία τους διαφοροποιούν από
τα παιδιά και καθορίζουν την εκπαιδευτική διεργασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Ωστόσο, οι θεωρίες για τη διερεύνηση της µαθησιακής διεργασίας των
ενηλίκων αποτελούν «αχανές πεδίο» (Rogers, 1999, σ. 112), στο οποίο συναντώνται
αντιφατικές απόψεις, αλλά και κοινά σηµεία. Σηµαντικοί θεωρητικοί και µελετητές
έχουν

ερευνήσει

µε

ποικίλες

µεθόδους

και

προσεγγίσεις

(ψυχολογική,

κοινωνιολογική) διαφορετικές πτυχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η συνοπτική

αναφορά στις απόψεις τους, που ακολουθεί στη συνέχεια, έχει ως στόχο τον
εντοπισµό των σηµείων σύγκλισης, που οδηγούν στη διατύπωση συγκεκριµένων
προϋποθέσεων αποτελεσµατικής µάθησης των ενηλίκων (βλ. κεφ. 3.3), µε βάση τις
οποίες καθορίζεται η εκπαιδευτική µεθοδολογία για τη διδασκαλία των ενηλίκων και
σκιαγραφείται ο ρόλος του εκπαιδευτή (βλ. κεφ. 4).
Οι Malcolm Knowles και Carl Rogers23 αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στον
εαυτό, τονίζουν την ενίσχυση της αυτοπραγµάτωσης του ατόµου µέσω της
εκπαίδευσης. Ο Paulo Freire24 θεωρεί την εκπαίδευση ως απελευθερωτική
διαδικασία, µέσω της οποίας επέρχεται η συνειδητοποίηση των κοινωνικών
23
24

Βλ. Knowles, 1998 και C. Rogers, 1969, στο: Jarvis, 2004 και στο: Α. Rogers. 1999.
Βλ. Φρέιρε, 1977.
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προβληµάτων και η δράση για κοινωνική αλλαγή. Οι Dewey, Kolb, Perkins, Boud
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επικεντρώνονται στη σηµασία του στοχασµού στη διεργασία της µάθησης και στην
αξία της εµπειρικής εκπαίδευσης, ενώ ο Mezirow26 ασχολείται ιδιαίτερα µε το
κοινωνικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, δίνοντας έµφαση στη διεργασία του κριτικού
στοχασµού και αναστοχασµού, µέσω του οποίου µετασχηµατίζονται αξίες και
πεποιθήσεις. Τέλος, ο Jarvis27 ασχολείται ιδιαίτερα µε τις επιδράσεις του κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επίδρασή του στη κριτική
συνειδητοποίηση. Οι προαναφερθείσες θεωρητικές προσεγγίσεις αντανακλούν την
ανθρωπιστική θεώρηση του συνόλου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η βιωµατική
µάθηση28 κατέχει κεντρικό ρόλο σε όλες, αναγνωρίζοντας τόσο τη σηµασία της
µαθησιακής διεργασίας ως απάντησης σε ένα πρόβληµα ή µία ανάγκη, όσο και την
αξία της εµπειρίας ως αφετηρίας για τη διεργασία του αναστοχασµού (Jarvis, 2004).
Καθώς

µάθηση

και

διδασκαλία

είναι

συνυφασµένες,

η

διδασκαλία

που

επικεντρώνεται στον εκπαιδευόµενο και αποβλέπει στην ενεργητική του συµµετοχή
είναι ο προτεινόµενος τρόπος για την αποτελεσµατική µάθηση των ενηλίκων
εκπαιδευοµένων, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξή τους και την προσωπική τους
ολοκλήρωση

µέσω αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτής δεν νοείται ως

µεταβιβαστής γνώσεων και αξιών -δασκαλοκεντρικό πρότυπο- αλλά ως εµψυχωτής29,
συντονιστής και «διευκολυντής» στη µαθησιακή διεργασία.
3.2. Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευοµένων
Η σύνδεση της υπάρχουσας θεωρίας µε την τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική
της εκπαίδευσης ενηλίκων, είχε ως αποτέλεσµα τη διατύπωση µεθοδολογικών αρχών
για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί µελετητές
του πεδίου ασχολήθηκαν µε τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
ενήλικων εκπαιδευοµένων που τους διαφοροποιούν από τους ανηλίκους. Από την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Brookfield, 1986 – Knowles, 1998 – Rogers A.,

25

Βλ. στο: Jarvis, 2004 και στο υποστηρικτικό υλικό από το σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών της
Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2004.
26
Βλ. ό.π.
27
Βλ. Jarvis, 2004.
28
Ο όρος «βιωµατική µάθηση» προσδιορίζει τη διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι είτε
µοιράζονται τις εµπειρίες τους είτε συµµετέχουν στην αναπαράσταση µιας κατάστασης, αληθινής ή
φανταστικής, την οποία εισάγει ο εκπαιδευτής µε τη µορφή γεγονότος ή περιστατικού (π.χ. παιχνίδι
ρόλων, άσκηση προσοµοίωσης). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση όλων των
παραµέτρων του αντικειµένου της µάθησης (Κόκκος, 2004).
29
Βλ. Κόκκος, 2003.
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1999 & 2001, Jarvis, 2004, Κόκκος-Λιοναράκης, 1998, Κόκκος, 1999), εντοπίζονται
τα εξής χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων:
Α) Συµµετέχουν στην εκπαίδευση µε δεδοµένες προθέσεις και προσδοκίες
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχοντας
κάποια εσωτερική αίσθηση ανάγκης. Έρχονται, λοιπόν, στην εκπαίδευση µε
συγκεκριµένους στόχους (επαγγελµατικούς, κοινωνικούς, προσωπικής ανάπτυξης,
απόκτησης κύρους κ.ά.). Σε ορισµένες περιπτώσεις η αίσθηση ανάγκης των
εκπαιδευοµένων µπορεί να είναι συγκεχυµένη ή αόριστη ή ακόµα ενδέχεται να
συµµετέχουν υποχρεωτικά στην εκπαίδευση ή λόγω οικονοµικών κινήτρων (π.χ.
επιδότηση). Επειδή συνήθως η συµµετοχή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα σηµαίνει
παραµερισµό άλλων ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι
έχουν συγκεκριµένες προσδοκίες από την εκπαίδευση, οι οποίες σχετίζονται µε την
ικανοποίηση των προαναφερθέντων στόχων, ενώ σε µεγάλο βαθµό καθορίζονται από
τις στάσεις τους (θετικές ή αρνητικές) απέναντι σε αυτή. Αν στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτευχθεί ο εντοπισµός και η ικανοποίηση των αναγκών
των εκπαιδευοµένων, ενισχύεται το κίνητρο για µάθηση, ενώ η αξιοποίηση των
θετικών στάσεων και ο µετασχηµατισµός των αρνητικών συντελεί στην επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων. Επιπλέον, η εκπαίδευση ανταποκρίνεται καλύτερα στις
απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων, όταν λαµβάνεται υπόψη το
γεγονός ότι οι ενήλικοι βρίσκονται σε εξελισσόµενη διεργασία ανάπτυξης (αλλαγές
και εξελίξεις συµβαίνουν στη ζωή τους, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, όπως π.χ.
φυσική κατάσταση, διανοητικό επίπεδο, συναισθήµατα, σχέσεις, ενδιαφέροντα,
επαγγελµατική ζωή) και η εκπαιδευτική εµπειρία αποτελεί µέρος αυτής της
συνεχιζόµενης διεργασίας.
Β) ∆ιαθέτουν γνώσεις και εµπειρίες καθώς και διαµορφωµένες αντιλήψεις
Οι ενήλικοι διαθέτουν συγκεκριµένο φάσµα γνώσεων και εµπειριών -διαφορετικό για
τον καθένα- και επιθυµούν το περιεχόµενο της εκπαίδευσής τους να συνδέεται µε
αυτές και να τις αξιοποιεί. Η απόρριψη της εµπειρίας του συχνά εκλαµβάνεται από
τον εκπαιδευόµενο ως προσωπική απόρριψη και οδηγεί σε αρνητικές αντιδράσεις και
στάσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολλές φορές όµως, οι
προηγούµενες εµπειρίες, οι υπάρχουσες γνώσεις και οι διαµορφωµένες αντιλήψεις
και

στάσεις

ενδέχεται

να

µην

είναι

κατάλληλες

ή

χρήσιµες

για

την

πραγµατοποιούµενη εκπαίδευση και να λειτουργούν ως τροχοπέδη στη γνώση.
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Απαιτείται τότε να συντελεστεί η διεργασία της «αποµάθησης»30, προτού
προσεγγιστεί το νέο διδακτικό αντικείµενο.
Γ) Έχουν διαµορφώσει προσωπικούς τρόπους µάθησης
Κάθε ενήλικος εκπαιδευόµενος έχει διαµορφώσει το δικό του «µοντέλο» µάθησης. Σε
µια εκπαιδευτική οµάδα ενηλίκων απαντώνται πολλά και διαφορετικά µαθησιακά
µοντέλα, αλλά και διαφορετικοί ρυθµοί µάθησης, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη και να οδηγούν στη χρήση κατάλληλης εκπαιδευτικής µεθόδου και τεχνικών
που θα έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ατοµικής και συλλογικής διεργασίας
µάθησης.
∆) Είναι εξ ορισµού ενήλικοι και τείνουν προς τον αυτοκαθορισµό
Ως ενήλικοι επιθυµούν και επιδιώκουν τον αυτοκαθορισµό, τη χειραφέτηση και την
ενεργητική συµµετοχή στη διαµόρφωση των καταστάσεων που τους αφορούν. Το
γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διάθεσή τους για ενεργητική συµµετοχή και στο πεδίο
της εκπαίδευσης. Επιθυµούν να ζητείται η γνώµη τους και να συµµετέχουν σε όλα τα
στάδια ενός προγράµµατος εκπαίδευσης (σχεδιασµός, συνθήκες υλοποίησης,
εκπαιδευτική διαδικασία), ενώ συχνά αµφισβητούν το περιεχόµενο και τις
διαδικασίες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν. Αρκετές
φορές όµως, οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι απεµπολούν την ενηλικιότητά τους,
υιοθετούν παθητικό ρόλο και αναµένουν να αντιµετωπιστούν και να καθοδηγηθούν
ως παιδιά στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας,.
Ε) Αντιµετωπίζουν εµπόδια στη µάθηση
Η µαθησιακή πορεία των ενηλίκων δεν είναι απρόσκοπτη, αλλά συναντά πλήθος
εµποδίων τα οποία, αν δεν αντιµετωπιστούν µε κατάλληλο τρόπο, µπορεί να
καταστήσουν αναποτελεσµατική την εκπαίδευση ή ακόµα και να προκαλέσουν τη
διακοπή της. Τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι
µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
•

Εµπόδια

που

οφείλονται

στην

κακή

οργάνωση

του

εκπαιδευτικού

προγράµµατος (στόχοι, συντονισµός, χώροι, εποπτικά µέσα κ.ά.).
•

Εµπόδια που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα
των ενηλίκων εκπαιδευοµένων.

30

Η διεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη, γιατί συχνά πρόκειται για γνώσεις και
πεποιθήσεις βαθιά ριζωµένες, µε ιδιαίτερη συναισθηµατική επένδυση και φόρτιση, συνεπώς κάθε
απόπειρα µετασχηµατισµού τους µπορεί να εκληφθεί από τους εκπαιδευόµενους ως απειλή για την
αυτοπεποίθησή τους και να πλήξει την αυτοεκτίµησή τους (Κόκκος, 1999, σ. 56-57).
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•

Εσωτερικά

εµπόδια

που

σχετίζονται

µε

την

προσωπικότητα

των

εκπαιδευοµένων. Πιο συγκεκριµένα, προϋπάρχουσες εµπειρίες, γνώσεις,
στάσεις και αξίες στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι έχουν επενδύσει
συναισθηµατικά, µε αποτέλεσµα να προσκολλώνται σε αυτές, καθώς και
ψυχολογικοί παράγοντες (άγχος που οφείλεται σε πολλά αίτια, όπως φόβος
αποτυχίας, κριτικής, γελοιοποίησης, αβεβαιότητα για το αν θα ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης). Η ύπαρξη εσωτερικών εµποδίων στη
µάθηση οδηγεί πολλές στην ανάπτυξη εκ µέρους των εκπαιδευοµένων
µηχανισµών άµυνας που εκδηλώνονται άλλοτε µε ήπιο τρόπο (π.χ.
αρνητισµός, εκλογίκευση, µετατόπιση συζήτησης) και άλλοτε εντονότερα
(άµεση ή έµµεση παραίτηση από την εκπαιδευτική διαδικασία).
Από

τα προαναφερθέντα καταδεικνύεται ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

ενηλίκων η µαθησιακή διεργασία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων σε
αλληλεξάρτηση, των οποίων ο ρόλος και η λειτουργία δεν έχει εύκολα προβλέψιµη
έκβαση ούτε και εξασφαλισµένα αποτελέσµατα. Όλα τα χαρακτηριστικά των
ενηλίκων µπορεί να έχουν διττό ρόλο στη µαθησιακή πορεία, λειτουργώντας άλλοτε
ως καταλύτες για αποτελεσµατική µάθηση και άλλοτε ως τροχοπέδη (Rogers, 1999 Κόκκος, 1999), ενώ η ποικιλία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των ενήλικων
εκπαιδευοµένων και των µαθησιακών διαδικασιών τους (Rogers, 2002). Είναι
προφανές ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων, πρέπει να έχει γνώση των χαρακτηριστικών
των ενηλίκων για να µπορεί να κατανοεί καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες τους ως
εκπαιδευοµένων και να συνειδητοποιεί το «προφίλ» και τις απαιτήσεις του ρόλου που
αναλαµβάνει.
3.3. Προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης ενηλίκων
Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στα κεφάλαια 3.1. και 3.2. και
ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία (Noye & Piveteau, 1999 - Courau, 2000 & 2002 Jaques, 2004 - Γαλάνης, 1993 – Κόκκος, 2001 και βιβλιογραφικές αναφορές στο κεφ.
3.2.) διαπιστώνεται ότι αποτελεσµατική µάθηση των ενηλίκων µπορεί να
εξασφαλισθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
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α) επίκεντρο της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόµενοι:
•

Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Για το σκοπό αυτό είναι καθοριστικής
σηµασίας η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων για
το σχεδιασµό του προγράµµατος, καθώς και η αποσαφήνιση των στόχων του
προγράµµατος στην εναρκτήρια συνάντηση, προκειµένου να διαπιστωθεί
κατά πόσο ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων.

•

Λαµβάνονται υπόψη οι προτιµώµενοι τρόποι µάθησης των εκπαιδευοµένων
στην οργάνωση της διδασκαλίας.

•

Αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι εµπειρίες των εκπαιδευοµένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

•

∆ιερευνώνται τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι
και αναζητούνται τρόποι υπέρβασής τους.

•

Η εκπαίδευση έχει εθελοντικό χαρακτήρα, αφού κάθε είδους πίεση προς τους
ενηλίκους για συµµετοχή σε µία εκπαιδευτική διαδικασία έχει σχεδόν πάντα
αρνητικά αποτελέσµατα.

•

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι άψογα οργανωµένο σε όλα τα επίπεδα
(σχεδιασµός, εκπαιδευτική διαδικασία, υλοποίηση).

β) ενθαρρύνεται και επιδιώκεται η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων:
•

Οι

εκπαιδευόµενοι

συµµετέχουν

ενεργητικά

στη

διαµόρφωση

του

προγράµµατος εκπαίδευσης, στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και
στη διευθέτηση διαφόρων πρακτικών θεµάτων που προκύπτουν στη διάρκεια
της

εκπαίδευσης

(π.χ.

διαµόρφωση

χώρων,

καθορισµός

ωραρίου

συναντήσεων, χρήση οπτικοακουστικών µέσων).
•

Χρησιµοποιούνται ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία (όπως εργασία σε οµάδες, ασκήσεις, συζήτηση, ανάλυση µελετών
περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, «καταιγισµός ιδεών» κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό
ευνοείται η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης και η ευρετική πορεία προς τη
γνώση, έτσι ώστε µετά το τέλος της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόµενος να
µπορεί να συνεχίσει µόνος τη µαθησιακή του πορεία
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γ) επιδιώκεται η δηµιουργία µαθησιακού κλίµατος που χαρακτηρίζεται από
ουσιαστική επικοινωνία, πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαίο σεβασµό:
•

Καλλιεργούνται

αµφίδροµες

σχέσεις

µεταξύ

εκπαιδευτών

και

εκπαιδευοµένων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, σεβασµό,
αποδοχή.
•

Καλλιεργούνται σχέσεις συνεργασίας, αµοιβαίου σεβασµού και εµπιστοσύνης
µεταξύ των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι λειτουργούν ως οµάδα31.

Το µαθησιακό περιβάλλον που δηµιουργείται µε την τήρηση των παραπάνω
προϋποθέσεων συνεπάγεται συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτή. Ο
ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και οι προδιαγραφές για την επιτυχή άσκησή του
αναλύονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
4. Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
4.1. Περιγραφή του ρόλου
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στα κεφάλαια 1 και 3, ο ρόλος του εκπαιδευτή
ενηλίκων διαγράφεται σύνθετος και απαιτητικός. Με δεδοµένη την εκπαιδευτική
µεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων
(κάθε οµάδα ενηλίκων είναι µοναδική, αλλά και µέσα στην ίδια οµάδα υπάρχουν
διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά των µελών της) το παραδοσιακό
δασκαλοκεντρικό «µοντέλο» εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές και ακατάλληλο. Ο
δάσκαλος-αυθεντία, ο «µεταδότης» προκαθορισµένων γνώσεων, παραχωρεί τη θέση
του στον εµψυχωτή, που σχεδιάζει και συντονίζει την εκπαιδευτική διεργασία,
δοµώντας σχέσεις, διαγιγνώσκοντας ανάγκες, εµπλέκοντας ενεργητικά τους
εκπαιδευόµενους (Knowles, 1998, σ. 198-201). Ο εκπαιδευτής ενηλίκων µπορεί να
είναι ταυτόχρονα εµψυχωτής, συντονιστής, διαµεσολαβητής, παρακινητής, σύµβουλος,
εµπνευστής, υποκινητής, εισηγητής, αλλάζοντας διαδοχικά ρόλους, ανάλογα µε τις
ανάγκες της οµάδας του, διδάσκων και διδασκόµενος στο πλαίσιο µιας δυναµικής
εκπαιδευτικής διεργασίας32. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα φαινόµενα που
σχετίζονται µε τη δυναµική των σχέσεων που αναπτύσσονται στην οµάδα και να
31

Βλ. Douglas, 1997 - Courau, 2000 - Jaques, 2004 - Γεώργας, 1986 - Γαλάνης, 1993 & Γκιάστας,
2003.
32
Βλ. Rogers, 1999 σ. 215-235 - Jarvis, 2004 σ. 236 - Courau, 2000 - Noye & Piveteau, 1999 σ. 167185 - Κόκκος, 1999.
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επικοινωνεί αποτελεσµατικά, προκειµένου να συµβάλλει στη δηµιουργία κατάλληλου
µαθησιακού κλίµατος. Και βέβαια, να έχει σαφή επίγνωση των ορίων της
παρέµβασής του, των προσωπικών του δυνατοτήτων και του γεγονότος ότι οι
επιλογές του στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθορίζονται από την «αξιωµατική
θέση» που έχει διαµορφώσει33.
Οι εξελίξεις στο χώρο της δια βίου µάθησης επηρεάζουν το ρόλο του
εκπαιδευτή ενηλίκων. Στα κείµενα της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. κεφ. 1.2.)

επισηµαίνονται ιδιαίτερα οι λειτουργίες του ως συµβούλου και διαµεσολαβητή που
προσφέρει βοήθεια και ενίσχυση στη µαθησιακή πορεία των εκπαιδευοµένων. Με
βάση τα χαρακτηριστικά της οικονοµίας της γνώσης, στις λειτουργίες του εκπαιδευτή
ενηλίκων θα µπορούσαν να προστεθούν και άλλες, όπως του ερευνητή, του
εκπαιδευτή άλλων εκπαιδευτών, του συγγραφέα διδακτικού υλικού, του οργανωτή
και διαχειριστή εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.ά. (Jarvis, 2003). Όµως οι πολιτικές
και στρατηγικές στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι µεταβαλλόµενες και
εξαρτώµενες από πλήθος παραγόντων και συµφερόντων. Για το λόγο αυτό, οι
εκπαιδευτές ενηλίκων, όντας ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις (Ντεµουντέρ, 2003, σ.
92) οφείλουν να κρατούν «κριτική απόσταση και από την επίσηµη πολιτική και από τις
κολακείες της εµπορευµατοποίησης, επικεντρώνοντας αυστηρά το ενδιαφέρον τους στις
ανάγκες των σπουδαστών τους...» και έχοντας ως κύριο µέληµά τους να αναπτύξουν
µε τους εκπαιδευόµενους µια σχέση «…βαθύτατα ηθική που να αναγνωρίζει τον άλλον
ως ένα υποκείµενο µε το δικό του δικαίωµα απέναντι στο οποίο ο διδάσκων έχει
ευθύνες και δεν είναι µόνο ένα αντικείµενο κυβερνητικής πολιτικής ή εµπορικής
σκοπιµότητας» (Steele, 2003).
4.2. Απαιτούµενα προσόντα
Για να µπορεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
ρόλου του χρειάζεται να διαθέτει συγκεκριµένα προσόντα. Στη βιβλιογραφία
απαντώνται διάφορες προσπάθειες καθορισµού των προσόντων αυτών µε
διαφορετικούς τρόπους. Ο Campbell (1977, στο: Jarvis, 2004, σ.254-255) διακρίνει
τρεις οµάδες ικανοτήτων που πρέπει να χαρακτηρίζουν το ιδανικό εκπαιδευτή
ενηλίκων. Η πρώτη αφορά την πεποίθησή του για τη δυνατότητα ανάπτυξης των
ενηλίκων που εκφράζεται έµπρακτα µέσω της επέκτασης της δικής του εκπαίδευσης,

33

Βλ. Κόκκος, 1999, στο: Βαϊκούση και συν., 1999, σ. 58-68.
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την ενθάρρυνση της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης και την αποδοχή των ιδεών των
άλλων, καθώς και τη δυναµική θεώρηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η
δεύτερη οµάδα, αναφέρεται κυρίως στην ικανότητα του εκπαιδευτή να συντονίζει
αποτελεσµατικά οµάδες, αλλά και στις ικανότητες ανάπτυξης προγραµµάτων και
συντονισµού πολύπλοκων διοικητικών δραστηριοτήτων. Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει
την κατανόηση των συνθηκών µάθησης των ενηλίκων, των κινήτρων τους και των
χαρακτηριστικών τους. Βασικό συνεκτικό στοιχείο όλων των κατηγοριών αποτελεί η
κατανόηση του εαυτού του και η θεµελίωση προσωπικής φιλοσοφίας. Παρεµφερής
είναι και η ανάλυση του Tought (1979, στο: Jarvis, 2004, σ. 255), ο οποίος
περιγράφει τον εκπαιδευτή ως «ζεστό άνθρωπο, που µπορεί να αγαπάει, πιστεύει στην
ικανότητα του εκπαιδευόµενου, είναι πάντα έτοιµος να µπει σε πραγµατικό διάλογο µε
τον εκπαιδευόµενο, έχει ισχυρό κίνητρο να προσφέρει βοήθεια, είναι µια ανοικτή και
αναπτυσσόµενη προσωπικότητα». Τέλος, ο κατάλογος των Mocker και Noble (1981,
στο: Jarvis, 2004, σ. 255-256) περιλαµβάνει 24 ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο
εκπαιδευτής ενηλίκων:
1. Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τους εκπαιδευόµενους
2. Να αναπτύσσει αποτελεσµατικές σχέσεις εργασίας µε αυτούς
3. Να ενδυναµώνει τις θετικές τους διαθέσεις
4. Να δηµιουργεί κλίµα που ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους
5. Να δηµιουργεί θεµέλια αµοιβαίου σεβασµού
6. Να

προσαρµόζει

το

ρυθµό

της

µάθησης

στις

δυνατότητες

των

εκπαιδευοµένων
7. Να προσαρµόζει τη διδασκαλία στα χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά
και στα χαρακτηριστικά της οµάδας
8. Να αντιλαµβάνεται τη διαφορά ανάµεσα στην εκπαίδευση των παιδιών και
στην εκπαίδευση των ενηλίκων
9. Να οργανώνει συνθήκες εκπαίδευσης που αναπτύσσουν τη εµπιστοσύνη των
εκπαιδευοµένων
10. Να ενισχύει το ενδιαφέρον τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
11. Να προσαρµόζει το πρόγραµµα στις µεταβαλλόµενες ανάγκες τους
12. Να διαµορφώνει το χώρο έτσι ώστε να δηµιουργείται άνετο µαθησιακό
περιβάλλον
13. Να αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εκπαιδευοµένων
14. Να προσαρµόζει τη µάθηση στο επίπεδό τους
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15. Να συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει τα βασικά σηµεία κάθε µαθήµατος
16. Να συµµετέχει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας
του έργου του
17. Να δίνει στους εκπαιδευόµενους συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά µε την
πρόοδό τους
18. Να επικεντρώνεται στις θεµατικές περιοχές που έχουν ζωτική σηµασία γι’
αυτούς
19. Να συντονίζει και να επιβλέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
20. Να εφαρµόζει τις αρχές µάθησης που ταιριάζουν σε ενηλίκους
21. Να δείχνει έµπρακτα τη διάθεσή του για καινοτοµία και πειραµατισµό,
προσεγγίζοντας µε νέους τρόπους τα αντικείµενα
22. Να παρακινεί τους εκπαιδευόµενους να µελετούν µόνοι τους, αυτοδύναµα
23. Να αξιοποιεί τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν διαµορφώσει
άλλοι εκπαιδευτές
24. Να συνδέει τη µαθησιακή διαδικασία µε τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων.
Οι παραπάνω απόψεις αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιστική παράδοση στην
εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία άλλωστε κυριαρχεί και στις απόψεις σηµαντικών
µελετητών του πεδίου (όπως οι Knowles, Brrokfield, Freire, Rogers, Jarvis). Στο ίδιο
πνεύµα κινούνται και οι προσεγγίσεις που εντοπίστηκαν στην ελληνική βιβλιογραφία
(Κόκκος, 1999 – Βεργίδης, 2002α)34. Τέλος, έχουν διατυπωθεί και απόψεις που
εστιάζουν κυρίως σε θέµατα διδακτικών ικανοτήτων35, αντιµετωπίζοντας τον
εκπαιδευτή ενηλίκων περισσότερο ως επαγγελµατία παρά ως εµψυχωτή της µάθησης,

34

Σύµφωνα µε τον Κόκκο (1999, σ. 91-92) ο εκπαιδευτής ενηλίκων νοιάζεται και αποδέχεται τους
εκπαιδευόµενους, επικοινωνεί ουσιαστικά, συντονίζει χωρίς να ποδηγετεί, εφαρµόζει ευέλικτα µεγάλο
φάσµα εκπαιδευτικών τεχνικών, είναι ανοικτός στην εκπαιδευτική διεργασία, έχει αυτογνωσία,
αυτοαξιολογείται και αυτοανελίσσεται. Ο Βεργίδης (2002α, σ. 5-6) ορίζει ως βασικά προσόντα του
εκπαιδευτή ενηλίκων τα ακόλουθα: 1) να σχεδιάζει αποτελεσµατικά τις διδακτικές ενότητες που
αναλαµβάνει, 2) να χρησιµοποιεί κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και µέσα, 3) να γνωρίζει τις αρχές
και τη µεθοδολογία της δυναµικής της οµάδας, της επικοινωνίας και της εµψύχωσης, 4) να έχει διάθεση
και ικανότητα αυτοαξιολόγησης, 5) να κατανοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
εκπαιδευοµένων ως ενηλίκων, να τους εµπιστεύεται και να τους καθιστά συµµέτοχους της µαθησιακής
διαδικασίας. Επίσης συµπεριλαµβάνει στα προσόντα και τη γνώση εκ µέρους του εκπαιδευτή του
σκοπού των προγραµµάτων κατάρτισης, τη συµβολή του στην προώθηση των καταρτιζοµένων στην
αγορά εργασίας και την αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της κατάρτισης, όταν
απασχολείται σε φορείς που προσφέρουν κατάρτιση.
35
«Γνώση του αντικειµένου, ικανότητα χειρισµού του αντικειµένου, γενικές ικανότητες διδασκαλίας,
ικανότητες συντονισµού της τάξης, ακαδηµαϊκή καταλληλότητα, υπευθυνότητα στην εργασία,
διοικητική ικανότητα, συστηµατικότητα, ανεπίσηµο-ευέλικτο στυλ» σε συνδυασµό µε κοινωνικές
ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας αποτελούσαν κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών-συµβούλων στο
Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε έρευνα των Gibbs & Durbridge (1976, στο: Jarvis, 2004, σ. 255).

35

οι οποίες ωστόσο παρέχουν χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε τις απαιτούµενες γνώσεις
και δεξιότητες σε σχέση µε τα επιµέρους αντικείµενα διδασκαλίας.
Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα, το «προσοντολόγιο» του εκπαιδευτή
ενηλίκων θα πρέπει να περιλαµβάνει:
Α) Γνώσεις:
•

Αρχών και µεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων

•

∆υναµικής της οµάδας

•

Αρχών αποτελεσµατικής επικοινωνίας

•

∆ιαδικασιών αξιολόγησης

•

Αντικειµένου διδασκαλίας

Β) ∆εξιότητες36:
•

Σχεδιασµού διδακτικών ενοτήτων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της
εκπαίδευσης ενηλίκων

•

Χρήσης ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών

•

Χειρισµού της δυναµικής της οµάδας (προς όφελος της εκπαιδευτικής
διεργασίας και της δηµιουργίας κατάλληλου µαθησιακού κλίµατος)

•

Αποτελεσµατικής επικοινωνίας (για την καλλιέργεια αµφίδροµων σχέσεων
και τη δηµιουργία κατάλληλου µαθησιακού κλίµατος)

•

Αξιολόγησης

της

εκπαιδευτικής

αξιολόγησης

των

αποτελεσµάτων

διεργασίας
της

τόσο

στο

εκπαίδευσης

επίπεδο

όσο

και

της
της

αυτοαξιολόγησης37
Γ) Στάσεις:
•

«Αξιωµατική θέση» υπέρ της συµµετοχικής και ενεργητικής εκπαίδευσης

•

Σεβασµός και αποδοχή των εκπαιδευοµένων

•

Πεποίθηση για τις δυνατότητες ανάπτυξης των ενηλίκων

•

∆ιαρκής προσωπική εκπαίδευση

•

Αυτογνωσία

36

Παρά τις διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις των εννοιών «δεξιότητες» και «ικανότητες» που
εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία (Jarvis, 2004, Goleman, 1995, Descy & Tessaring στο: Καρατζά,
2005), στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται ο όρος «δεξιότητες», προκειµένου να υπάρχει συνάφεια
µεταξύ των αποτελεσµάτων της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών και του
περιεχοµένου της εκπαίδευσής τους (εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε
επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, Βλ. στο: Κόκκος, 1998).
37
Η διαδικασία της αξιολόγησης συµπεριλαµβάνεται στο σχεδιασµό διδακτικών ενοτήτων (βλ.
Γιαννακοπούλου. & Μαυρογιώργος, ΕΚΕΠΙΣ, 2003). Αναφέρεται όµως ως διακριτή δεξιότητα για να
αποδοθεί η καθοριστικής σηµασίας λειτουργία της στο έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων.
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Χωρίς να µειώνεται η σηµασία των γνώσεων και δεξιοτήτων -που
προαναφέρονται- στη διαµόρφωση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, εντούτοις
πρέπει να τονισθεί αφενός η σηµασία των στάσεων κάθε εκπαιδευτή απέναντι στην
εκπαίδευση ενηλίκων και αφετέρου η σηµασία της ύπαρξης προσωπικών ικανοτήτων
(Jarvis, 2004), αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων38. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων
προκειµένου να κατανοεί σε βάθος τους ενηλίκους και να τους υποστηρίζει στη
µαθησιακή τους πορεία «εκτός από την αναγκαία γνώση και εµπειρία» χρειάζεται να
διαθέτει και ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά: «γνώση της εκπαιδευτικής διεργασίας,
κατάλληλη νοοτροπία και στάση, καθώς και εκπαιδευτικές και προσωπικές ικανότητες»
(Jarvis, 2004, σ. 158). Αν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η εκπαίδευση
θεωρηθεί ως ανθρωπιστική διεργασία, τότε η ανθρώπινη υπόσταση των
συµµετεχόντων κατέχει ύψιστη θέση στη διεργασία της µάθησης και η διδασκαλία
προσδιορίζεται «ως διεργασία που βασίζεται στη σχέση» (Jarvis, 2004, σ. 169).
Εποµένως, «ο ρόλος του εκπαιδευτή και οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιεί δεν
πρέπει να υπονοµεύουν την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη υπόσταση των
εκπαιδευοµένων, αλλά πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυσή της: οτιδήποτε λιγότερο από
αυτό, αποτελεί κατάχρηση της θέσης του εκπαιδευτή, αφού είναι ανήθικο και δεν
ανταποκρίνεται στα υψηλά ιδανικά της εκπαίδευσης» (Jarvis, 2004, σ. 155). Επιπλέον,
η λειτουργία στο πλαίσιο µιας οµάδας, προϋποθέτει αναπτυγµένες προσωπικές
ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες, ιδιαίτερα από το συντονιστή της. Ο τρόπος µε
τον οποίο κάθε εκπαιδευτής ως άτοµο προσχωρεί και εντάσσεται σε οµάδες ποικίλλει
και εξαρτάται από τις στάσεις και τις αντιλήψεις του για την έννοια της οµάδας
(Πολέµη-Τοδούλου, 2003 στο: Αγγέλη, 2005), ενώ οι προσωπικές ικανότητες και οι
κοινωνικές δεξιότητες που διαθέτει καθορίζουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις,
επιτρέποντάς του ή όχι να πετυχαίνει κοινωνική επαφή, να δίνει ώθηση και έµπνευση
στους άλλους, να πείθει και να επηρεάζει, να κάνει τους άλλους να νοιώθουν άνετα
(Goleman, 1998, σ.169). Ο Goleman (1998 & 2000), επισήµανε το ρόλο των
προσωπικών ικανοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη αφενός
αποτελεσµατικών διαπροσωπικών σχέσεων και αφετέρου στην επίτευξη υψηλών
επιδόσεων στην εργασία. Προσδιορίζοντας τη «συναισθηµατική νοηµοσύνη» ως µια
38

Στα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ∆ια Βίου Μάθηση (Λευκή Βίβλος, 1996, Σύνοδος της
Λισσαβόνας, 2000), υπάρχουν αναφορές σχετικά µε την ανάπτυξη των «κοινωνικών δεξιοτήτων» των
πολιτών, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου αυτοί να προσαρµόζονται επιτυχώς στις σύγχρονες
κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις. Οι κοινωνικές δεξιότητες προσδιορίζονται κυρίως σε επίπεδο
διαχείρισης ανθρώπινων σχέσεων, συνεργασίας και οµαδικής εργασίας, δηµιουργικότητας,
αυτοδιαχείρισης, επίλυσης προβληµάτων, χωρίς πάντως να δίδεται ο ακριβής ορισµός τους.

37

σειρά από ικανότητες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο (χειρισµός εαυτού,
χειρισµός σχέσεων)39 εντόπισε τη σηµασία τους για τις διαπροσωπικές σχέσεις,
καθώς οι ελλείψεις τέτοιων ικανοτήτων οδηγούν σε κοινωνικές αποτυχίες. Επισήµανε
το γεγονός ότι ακόµα και οι διανοητικά ευφυέστεροι µπορεί να αποτυγχάνουν στις
σχέσεις τους, αν έχουν χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη, καθώς ο ∆είκτης
Νοηµοσύνης (IQ) και ο ∆είκτης Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης δεν συµβαδίζουν
απαραίτητα (Goleman, 1998).

Επιπλέον, η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει

µεγαλύτερη σηµασία από το ∆είκτη Νοηµοσύνης για τη διακεκριµένη επίδοση σε
οποιαδήποτε εργασία, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι στο υψηλότερο σηµείο της κλίµακας
του ∆Ν υπάρχει συχνά έλλειψη κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Έτσι συχνά,
οι επιστήµονες από το χώρο των θετικών επιστηµών (όπως «τεχνοκράτες», «άνθρωποι
της πληροφορικής», «µηχανικοί» κ.ά.) «είναι γνωστοί για τα υψηλά επίπεδα των
τεχνικών προσόντων τους, αλλά και για το ότι δεν τα πάνε καλά µε τους ανθρώπους»,
καθώς «συνήθως δεν διαθέτουν κάποιες ικανότητες όπως η ενσυναίσθηση, αλλά ούτε
και κοινωνικές δεξιότητες» (Goleman, 2000, σ.57-80). Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ο
υψηλότερος βαθµός ενσυναίσθησης των γυναικών (Goleman, 1998, σ.149 &
Goleman, 2000, σ.450-454) τις «πριµοδοτεί» έναντι των ανδρών ως προς τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη. Τα προαναφερθέντα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η
επιτυχής άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων προϋποθέτει συνδυασµό
γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αλλά και προσωπικών ικανοτήτων και κοινωνικών
δεξιοτήτων.
Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι η ηλικία των εκπαιδευτών δεν αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στις περιπτώσεις των νεαρότερων εκπαιδευτών (που η
πλειονότητα των εκπαιδευοµένων τους είναι µεγαλύτερης ηλικίας από τους ίδιους),
αρκεί βεβαίως να είναι ικανοί στο αντικείµενό τους (Jarvis, 2004, σ.239). Παραµένει
όµως ανοικτό το ερώτηµα σε σχέση µε το βαθµό ωριµότητας που απαιτείται για να
συντονίσει κάποιος την εκπαιδευτική διεργασία των ενηλίκων και να αντεπεξέλθει
στις απαιτήσεις της. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι το «περιβάλλον» του εκπαιδευτικού
39

Οι πέντε διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και οι είκοσι πέντε συναισθηµατικές ικανότητες
είναι σύµφωνα µε τον Goleman (2000, σ. 53-55) οι ακόλουθες: Προσωπική ικανότητα (χειρισµός
εαυτού): αυτοεπίγνωση (επίγνωση συναισθηµάτων, αυτοαξιολόγηση, αυτοπεποίθηση), αυτορύθµιση
(αυτοέλεγχος, αξιοπιστία, ευσυνειδησία, προσαρµοστικότητα, καινοτοµία), κίνητρα συµπεριφοράς
(τάση προς επίτευξη, δέσµευση, πρωτοβουλία, αισιοδοξία). Κοινωνική ικανότητα (χειρισµός
σχέσεων): ενσυναίσθηση (κατανόηση των άλλων, προσανατολισµός στην παροχή υπηρεσιών, ενίσχυση
της ανάπτυξης των άλλων, σωστός χειρισµός της διαφορετικότητας, πολιτική αντίληψη), κοινωνικές
δεξιότητες (επιρροή, επικοινωνία, ηγεσία, καταλυτική δράση για αλλαγή, χειρισµός διαφωνιών,
καλλιέργεια δεσµών, σύµπραξη και συνεργασία, οµαδικές ικανότητες).
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φορέα επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτή (Γκιάστας, 2003, Jaques,
2004), αφού κάθε εκπαιδευτικός οργανισµός λειτουργεί υπό συγκεκριµένο πλαίσιο
-που συχνά διαφέρει κατά πολύ µεταξύ φορέων- στο οποίο ο εκπαιδευτής οφείλει να
προσαρµόζεται40.
4.3. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων
Οι αυξηµένες απαιτήσεις του έργου του εκπαιδευτή ενηλίκων, καθιστούν την
εκπαίδευσή του επίπονο εγχείρηµα. Εκτός από την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων, σηµαντικό µέληµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πρέπει να είναι η
καλλιέργεια στάσεων που απορρέουν από τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, γιατί
αποτελούν προϋπόθεση για συµµετοχικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ο σχεδιασµός
προγραµµάτων εκπαίδευσης για όλους γενικά τους εκπαιδευτές µε βάση έναν
κατάλογο απαιτούµενων προσόντων και θεωρητικών γνώσεων δεν είναι επαρκής.
Ένα

πρόγραµµα

εκπαίδευσης

εκπαιδευτών

θα

πρέπει

να

περιλαµβάνει

διαπραγµάτευση του περιεχοµένου ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη (Jarvis, 2004), να
αποτελεί κάθε φορά «ένα νέο εγχείρηµα και όχι απλή επανάληψη ενός
προγενέστερου προγράµµατος» (Legge, 1891 στο Jarvis, 2004, σ.258), αλλά ακόµα
και σε αυτή την περίπτωση ισχύει µόνο για τις συνθήκες της εποχής του. ∆εδοµένου
ότι «οι εκπαιδευτές στην πράξη σκέφτονται συνεχώς και αστραπιαία, παράγοντας συχνά
νέες δεξιότητες καθώς αντιδρούν στη µοναδικότητα κάθε κατάστασης» (Schon, 1983
στο: Jarvis, 2004, σ.118) και δεδοµένων των ολοένα υψηλότερων προδιαγραφών στο
χώρο της δια βίου µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι προφανές ότι πολλά
ερωτήµατα τίθενται για το περιεχόµενο και τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού
προγράµµατος που θα εξασφάλιζε επαρκή προετοιµασία των εκπαιδευτών σε όλα τα
επίπεδα. Επειδή το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευοµένων (βλ. κεφάλαια 3.2. & 3.3.), η διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων αποτελεί προϋπόθεση για το
σχεδιασµό αποτελεσµατικών προγραµµάτων εκπαίδευσής τους. Ο Ντεµουντέρ (2003)

40

«Ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται να αντιµετωπίσει την κουλτούρα κάθε ‘οργανισµού’….(η οποία)
καθορίζει την ανάπτυξη και την επικοινωνία τους µε το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον,
οδηγώντας ορισµένους (‘οργανισµούς’) σε αυστηρά δοµηµένα και άκαµπτα σχήµατα, άλλους σε
έλλειψη συντονισµού και κατεύθυνσης και άλλους στην υλοποίηση νέων καινοτόµων δράσεων»
Τσιµπουκλή, 2005, σ. 108.
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παρουσιάζει πέντε προσεγγίσεις41 σχετικά µε το είδος της κατάρτισης των στελεχών
στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίες διερευνήθηκαν στη Γαλλία από το ερευνητικό
του εργαστήριο. Προτείνει ως καλύτερο «δρόµο» για το σχεδιασµό προγραµµάτων
εκπαίδευσης εκπαιδευτών την ανάλυση των αντικειµενικών αναγκών τους -οι οποίες
προσδιορίζονται από τις εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων- µε το
σκεπτικό ότι δεν υπάρχει κατάρτιση στελεχών ενηλίκων η οποία µεταφέρεται κάθε
φορά «µε το κλειδί στο χέρι». Το κεφάλαιο που ακολουθεί (5.2.) αναφέρεται στη
µεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.
Η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων και πιστοποίησής τους ως
επαγγελµατιών, οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων αντίστοιχων συστηµάτων στον
ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι, ορισµένες χώρες (Ισπανία, Φινλανδία, Γερµανία) έχουν
θεσπίσει κεντρικό σύστηµα πιστοποίησης µόνο όµως για τους εκπαιδευτές
ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων, σε άλλες πιστοποιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι
εκπαιδευτές ενηλίκων, µε τρόπο που διαφέρει από χώρα σε χώρα42, αλλού δεν
προβλέπονται τέτοιες διαδικασίες (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία), ενώ σε κάποιες άλλες
χώρες (Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Σουηδία), την εκπαίδευση και πιστοποίηση
αναλαµβάνουν διάφοροι φορείς, όπως επιµελητήρια, κρατικά ινστιτούτα, ΑΕΙ
(Κόκκος, 2004). Κοινό στοιχείο των ευρωπαϊκών συστηµάτων πιστοποίησης
αποτελεί το γεγονός ότι κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτών στη διαδικασία της
πιστοποίησης εκτός από την εξακρίβωση των γνώσεων (µέσω γραπτών εξετάσεων),
δίνεται έµφαση στην ικανότητα

σχεδιασµού διδακτικών ενοτήτων, χρήσης

κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, συντονισµού οµάδας και αυτοαξιολόγησης
(µέσω παρουσίασης διδασκαλίας και συνέντευξης σε επιτροπή).
Περισσότερα στοιχεία για το σχεδιασµό των προγραµµάτων εκπαίδευσης
εκπαιδευτών και για την ελληνική πραγµατικότητα παρατίθενται στο κεφάλαιο 6.

41

Οι προσεγγίσεις είναι οι εξής: α) προσέγγιση δια της προσφοράς υπαρχόντων προγραµµάτων
κατάρτισης, β) προσέγγιση δια της ανάλυσης της ζήτησης προγραµµάτων κατάρτισης από τα ίδια τα
στελέχη, γ) προσέγγιση δια της ανάλυσης συγκεκριµένων πρακτικών που αναπτύσσουν τα στελέχη της
εκπαίδευσης ενηλίκων, δ) προσέγγιση δια της ανάλυσης αναγκών των καταρτιζοµένων και ε)
προσέγγιση δια της ανάλυσης των αντικειµενικών αναγκών των στελεχών της εκπαίδευσης ενηλίκων
(Ντεµουντέρ, 2003, σ. 83-93)
42
Στην Αυστρία, µε συµµετοχή σε εξετάσεις µετά από εκπαίδευση διάρκειας 40 ωρών, στην
Πορτογαλία µε εξετάσεις στο Υπουργείο Εργασίας µετά από εκπαίδευση 90 ωρών, στη ∆ανία η
πιστοποίηση γίνεται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων µετά από πρόγραµµα εκπαίδευσης 14
εβδοµάδων θεωρητικής κατάρτισης και 4 εβδοµάδων πρακτικής άσκησης (Κόκκος, 2004 στο:
τετραµηνιαία έκδοση Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τεύχος 1, 2004).
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5. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
5.1.Προσδιορισµός εννοιών
Η έννοια της ανάγκης δεν επιδέχεται µονοσήµαντη ερµηνεία κατά τη χρήση
της στον καθηµερινό και επιστηµονικό λόγο. Πολλές φορές συγχέεται µε άλλες
έννοιες (αναγκαιότητα, επιθυµία, ζήτηση), ενώ ο προσδιορισµός της διαφοροποιείται
στο

πλαίσιο

διαφορετικών

θεωρητικών

προσεγγίσεων43.

∆ιάφορες

θέσεις

διατυπώθηκαν κατά καιρούς για την ιεράρχηση και τη σηµασία της ανάγκης για
γνώση44. Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι ασχολούνται µε µαθησιακά έργα (Tough,
1979, στο: Jarvis, 2004, σ.40) και το ότι ο ανθρώπινος οργανισµός γίνεται «εαυτός»
οικοδοµώντας «αντικειµενικό και ηθικό σύµπαν εννοιών» (Luckmann, 1967, στο:
Jarvis, 2004, σ. 40) υποδηλώνει ότι η ανάγκη για µάθηση είναι θεµελιώδης για τον
άνθρωπο και διατρέχει όλο το φάσµα της ζωής του, αρχίζοντας από την παιδική
ηλικία. Στην ενήλικη ζωή, η ανάγκη για µάθηση προκύπτει από τη συνειδητοποίηση
της ανεπάρκειας του «εσωτερικευµένου» σώµατος γνώσεων, όταν µια νέα εµπειρία
δεν ταιριάζει στο µέχρι τότε δεδοµένο σύστηµα αναφοράς (Schutz & Luckmann,
1974 στο: Jarvis, 2004, σ. 40). Έτσι λοιπόν, η εκπαίδευση -και µάλιστα σε όλη τη
διάρκεια της ζωής- µπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να ικανοποιήσει τη
θεµελιώδη ανάγκη για µάθηση, ιδιαίτερα σε περιόδους που τα δεδοµένα αλλάζουν
συνεχώς (Jarvis, 2004).
Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης ορίζεται στη διεθνή και ελληνική
βιβλιογραφία µε βάση δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (Καραλής, 2005α): ως η
απόσταση µεταξύ ενός επιθυµητού προτύπου και της υφιστάµενης κατάστασης και ως
το υποκειµενικό ενδιαφέρον και κίνητρο για συµµετοχή σε συγκεκριµένη
εκπαιδευτική διαδικασία45. Στο πλαίσιο της πρώτης από τις δύο προαναφερθείσες
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Όπως αναφέρει ο Βεργίδης (1999, σ.23-26), σύµφωνα µε την ψυχολογική προσέγγιση οι ανάγκες
ταξινοµούνται και ιεραρχούνται και η ικανοποίησή τους ακολουθεί την κλίµακα της ιεράρχησης: η
ικανοποίηση των βασικών αποτελεί προϋπόθεση για την ικανοποίηση των υψηλότερων (βλ.
«πυραµίδα» αναγκών, Maslow, 1968 στο: Βεργίδης, 1999, σ.24 & Jarvis, 2004, σ.38). Στο πλαίσιο της
ψυχο-κοινωνιολογικής προσέγγισης, η ανάγκη ορίζεται ως συνειδητοποίηση µιας έλλειψης σε σχέση µε
ένα γενικό κανόνα ή πρότυπο. Η πολιτιστική προσέγγιση δίνει έµφαση στη σηµασία των πεποιθήσεων
και αξιών στη διαµόρφωση των αναγκών, ενώ κατά την οικονοµική προσέγγιση οι ανάγκες προκύπτουν
από την παραγωγή και ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε το σύστηµα διανοµής των προϊόντων. Τέλος,
στο πλαίσιο της δοµολειτουργικής προσέγγισης, οι ανάγκες δηµιουργούνται και εκφράζονται, όταν κάτι
ενδοψυχικό, διαπροσωπικό ή στο περιβάλλον αλλάζει και το άτοµο πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή
την αλλαγή τροποποιώντας τη συµπεριφορά ή την κατάστασή του (Claparede, 1953, στο: Βεργίδης,
1999, σ.26).
44
Βλ. Argyle, 1974 - Houston, 1979 - Child, 1977, στο: Jarvis, 2004, σ.38-42.
45
Οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν τροφοδοτήσει το διάλογο µεταξύ ερευνητών και συγγραφέων
σχετικά µε τη διαφορά µεταξύ ανάγκης και επιθυµίας, στην οποία παραπέµπει η δεύτερη προσέγγιση,
καθώς το ενδιαφέρον και το κίνητρο δεν συνιστούν απαραιτήτως ανάγκη (Καραλής, 2005α).
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προσεγγίσεις κινούνται οι ορισµοί της έννοιας «εκπαιδευτική ανάγκη» που
απαντώνται στην ελληνική βιβλιογραφία. Ο Χασάπης (2000, σ.31) την ορίζει ως τη
διαφορά µεταξύ αναγκαίας και διαθέσιµης γνώσης, δεξιότητας και στάσης.
Προσδιορίζοντας τους επί µέρους όρους, αναφέρει ότι η γνώση ορίζεται διαφορετικά
στο πλαίσιο της κάθε θεωρίας µάθησης, ενώ ως δεξιότητα µπορεί να θεωρηθεί γενικά
η ικανότητα

εκτέλεσης νοητικών και κινητικών ενεργειών. Τέλος, ως στάση

θεωρείται η εσωτερική κατάσταση που καθορίζει τις προσωπικές επιλογές και
προτιµήσεις46. Ο Βεργίδης, (1999) ορίζοντας την έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης
στο πλαίσιο των διαφορετικών προσεγγίσεων (ψυχο-κοινωνική, οικονοµική κ.ά),
εστιάζεται επίσης στο στοιχείο της συνειδητοποίησης της έλλειψης απέναντι σε
κάποιο πρότυπο, επισηµαίνοντας την υποκειµενική αλλά και την αντικειµενική
διάσταση που µπορεί να έχει µια εκπαιδευτική ανάγκη (π.χ. συνειδητοποίηση µιας
έλλειψης σε προσωπικό επίπεδο ή συνειδητοποίηση µιας έλλειψης λόγω αλλαγών
π.χ. στην αγορά εργασίας). Επιχειρώντας µια σφαιρικότερη και διευρυµένη θεώρηση
της έννοιας, προτείνει τον ακόλουθο ορισµό: «εκπαιδευτικές ανάγκες δηµιουργούνται
όταν στις ενδοψυχικές ή διαπροσωπικές αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή των
ανθρώπων ή/και στις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον τους η εκπαίδευση αποτελεί
µια απάντηση που συµβάλλει στην προσαρµογή τους στη νέα κατάσταση» (Βεργίδης,
1999, σ.26). ∆ιακρίνει τρεις κατηγορίες αναγκών: συνειδητές και ρητές, συνειδητές
και µη ρητές, λανθάνουσες (και προφανώς µη ρητές). Η κατηγοριοποίηση αυτή
συνδέεται µε τη συνειδητοποίηση ή µη της «έλλειψης», ενώ διαφαίνεται ότι σε
πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να µην εκφράζονται ρητά, παρά
τον υψηλό βαθµό συνειδητοποίησής τους εκ µέρους του πληθυσµού-στόχου. Είτε
αφορούν µεµονωµένα άτοµα είτε οµάδες ατόµων, οι εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως
συνάγεται από όλα τα προαναφερθέντα, προκύπτουν εντός του εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου και συνδέονται µε τη διαρκή προσπάθεια των ανθρώπων για
ανάπτυξη και ολοκλήρωση.
Με βάση τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν στο στοιχείο
της έλλειψης και στο επίπεδο συνειδητοποίησής της, επιχειρείται η διερεύνηση
εκπαιδευτικών αναγκών στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης. Οι εκπαιδευτικές
46

Οι παρακάτω αντίστοιχοι ορισµοί έχουν πιο χρηστικό χαρακτήρα:
Γνώση: η κατάληξη µιας ερευνητικής διαδικασίας που έχει ως αποτέλεσµα την κατανόηση µιας
έννοιας, ενός συνόλου εννοιών ή ενός φαινοµένου (Καραλής, 2005α)
Στάση: ένα σύνολο βαθιά ριζωµένων αξιών και αντιλήψεων τις οποίες υιοθετούν τα άτοµα και µε
βάση αυτό καθορίζεται η συµπεριφορά τους (Κόκκος, 1999)
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ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ των
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που έχουν αποκτήσει (µέσω εκπαίδευσης και
εµπειρίας) και των απαιτούµενων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της εκπαίδευσης
ενηλίκων και τις εξελίξεις στο χώρο της δια βίου µάθησης. Ο βαθµός
συνειδητοποίησής τους, προκύπτει από τη σύγκριση των πραγµατικών αναγκών και
της προσωπικής άποψης των εκπαιδευτών γι’ αυτές (βλ. κεφ. 8).
5.2. Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
Στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών
αναγκών είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της ποιότητας σχεδιασµού και
υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Χασάπης, 2000), καθώς η συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων σε ένα πρόγραµµα και η αποτελεσµατικότητά του εξαρτώνται από
τον επιτυχή εντοπισµό των εκπαιδευτικών αναγκών και τη σύνδεση των στόχων του
προγράµµατος µε αυτές (Rogers, 1999). Στη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών
αναγκών σηµαντικό στοιχείο αναδεικνύεται το «πλαίσιο αναφοράς» (Καραλής,
2005α) ή «πεδίο αναφοράς» (Χασάπης, 2000), το οποίο αποτελεί το σύνολο
δραστηριοτήτων, το πεδίο στο οποίο ο πληθυσµός στόχος θα απασχοληθεί (π.χ.
εκπαίδευση ενηλίκων-πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες).
«Ως διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών ορίζεται η συστηµατική
ερευνητική διαδικασία του προσδιορισµού των εκπαιδευτικών αναγκών ενός
πληθυσµού-στόχου σε σχέση µε ένα δεδοµένο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία της
διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών καταλήγει στον προσδιορισµό του εκπαιδευτικού
περιεχοµένου µιας παρέµβασης, που αναφέρεται στο συγκεκριµένο πληθυσµό-στόχο και
στοχεύει στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων ελλειµµάτων του σε σχέση µε το πλαίσιο
αναφοράς» (Καραλής, 2005α, σ. 15). Τα ελλείµµατα µπορεί να προκύπτουν είτε λόγω
αλλαγής της θέσης των ατόµων εντός του πεδίου αναφοράς (π.χ. εκπαιδευτής
ενηλίκων σε προγράµµατα για το γενικό πληθυσµό ο οποίος πρόκειται να ασχοληθεί
µε ειδικές κοινωνικές οµάδες) είτε λόγω µεταβολών οργανωτικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών του πλαισίου αναφοράς (π.χ. αλλαγή θεσµικού πλαισίου λόγω
εξελίξεων στο χώρο της δια βίου µάθησης) (Χασάπης, 2000, σ. 19). Η ανάλυση των
στοιχείων που προκύπτουν από τη διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών
αναγκών καθορίζουν το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής παρέµβασης (π.χ.
περιεχόµενο προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων). Σχηµατικά, αυτό
αποτυπώνεται ως εξής (Καραλής, 2005α, σ. 16):
43

Εκπαιδευτικό περιεχόµενο = απαιτήσεις πλαισίου αναφοράς –

κατάσταση

πληθυσµού στόχου
Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών της ΓΓΕΕ-Ι∆ΕΚΕ
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, ενώ τα συµπεράσµατά της
ενδεχοµένως θα αξιοποιηθούν για τον καλύτερο σχεδιασµό των σεµιναρίων
εκπαίδευσης εκπαιδευτών του φορέα.
Σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας κατά τη διερεύνηση εκπαιδευτικών
αναγκών είναι η αποτύπωση όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν τις δύο
βασικές συνιστώσες, το πλαίσιο αναφοράς και τον πληθυσµό-στόχο και είναι τα εξής
(Χασάπης, 2000- Καραλής, 2005α):
Α. Πλαίσιο αναφοράς
- Αποτύπωση και αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας του
πλαισίου αναφοράς, καταγραφή στόχων, περιεχοµένου και αποτελεσµάτων των
βασικών δραστηριοτήτων (βλ. κεφ. 2)
- Καταγραφή βασικών µεθόδων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, καθώς και
των απαιτούµενων προσόντων όσων απασχολούνται σε αυτά (βλ. κεφ.3 & 4)
- Εντοπισµός και περιγραφή εξωγενών παραγόντων που διαφοροποιούν ή πρόκειται να
διαφοροποιήσουν στο άµεσο µέλλον τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του πλαισίου
αναφοράς (βλ. κεφ. 1)
Β. Πληθυσµός-στόχος
- ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία)
- Εκπαιδευτικό επίπεδο
- Σχετική προηγούµενη εκπαίδευση και εµπειρία.
(Τα στοιχεία που αφορούν τον πληθυσµό-στόχο παρουσιάζονται στα κεφ. 8.4, 9 &
10.1).
Βασικά κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας στη διερεύνηση σχετικά µε το
πλαίσιο αναφοράς και τον πληθυσµό-στόχο είναι: η επάρκεια του προσδιορισµού
τους, η πληρότητα στην καταγραφή και την ανάλυση των στοιχείων και βέβαια η
καταλληλότητα των µεθόδων και των µέσων της ερευνητικής προσέγγισης (Χασάπης,
2000). Το γεγονός ότι η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών προσεγγίζεται ως
ερευνητική διαδικασία έχει ως επακόλουθο να ισχύουν και να εφαρµόζονται οι
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βασικοί κανόνες που διέπουν την οργάνωση και διεξαγωγή µιας έρευνας (µέθοδοι και
τεχνικές, δεοντολογία). Η επιλογή της προσέγγισης (ποσοτική ή ποιοτική) στο
πλαίσιο της οποίας θα καθοριστούν η µέθοδος και οι τεχνικές της έρευνας
καθορίζεται από την κατηγορία των εκπαιδευτικών αναγκών47. Επειδή όµως η
διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αφορά πολλαπλά επίπεδα, καθώς αυτές δεν
εντάσσονται πάντοτε αποκλειστικά σε µία εκ των κατηγοριών ενώ κατά τη
διερεύνησή τους παράλληλα εξετάζονται τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του
πληθυσµού-στόχου, η πολύ-µεθοδική ερευνητική προσέγγιση εξασφαλίζει έγκυρα
αποτελέσµατα,

µειώνοντας

τον

κίνδυνο

διαστρεβλωµένων

συµπερασµάτων

(Βεργίδης, 1999). Με την τριγωνοποίηση -δηλαδή τη χρήση δύο ή περισσοτέρων
µεθόδων συλλογής στοιχείων (Cohen & Manion, 1997, σ.321-340)- ερµηνεύεται πιο
ολοκληρωµένα η πολυπλοκότητα των φαινοµένων και των σχέσεων. Οι συχνότερα
χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και τεχνικές για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
είναι το ερωτηµατολόγιο, η συνέντευξη, η παρατήρηση, η µελέτη και ανάλυση
συναφών κειµένων-τεκµηρίων, αλλά και οι ιστορίες ζωής (Χασάπης, 2000- Βεργίδης,
1999 & 2003 - Καραλής, 2005α).
Η µεθοδολογία της παρούσας διερεύνησης αναγκών παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 8.
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Στην περίπτωση των συνειδητών και ρητών αναγκών ενδείκνυται η περιγραφική δειγµατοληπτική
µέθοδος µε ερωτηµατολόγια ή κατευθυνόµενες συνεντεύξεις και µε στατιστικές µεθόδους ανάλυσης,
δηλαδή η πλέον διαδεδοµένη µορφή ποσοτικής εµπειρικής έρευνας (Cohen & Manion, 1997- Κυριαζή,
2002- Βεργίδης, 1999 & 2003). Εάν πάλι εκτιµηθεί ότι οι ανάγκες του πληθυσµού-στόχου εντάσσονται
στην κατηγορία των µη ρητών ή λανθανουσών, τότε η χρήση ποιοτικών µεθόδων και τεχνικών είναι η
πλέον ενδεδειγµένη (Mason, 2003- Βεργίδης, 1999 & 2003).
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες48 που πραγµατοποιήθηκαν στον
ευρωπαϊκό και στο διεθνή χώρο, οι εκπαιδευτές ενηλίκων µπορεί να είναι πλήρους ή
µερικής απασχόλησης είτε ακόµα να ασχολούνται εθελοντικά µε την εκπαίδευση
ενηλίκων. Οι περισσότεροι όµως από αυτούς δεν θεωρούν τους εαυτούς τους
επαγγελµατίες του πεδίου, αλλά ως επαγγελµατίες του χώρου βασικών σπουδών τους
(π.χ. µηχανικοί, φιλόλογοι)49. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η
εκπαίδευση ενηλίκων δεν χαρακτηρίζεται από άµεση πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, αµέσως µετά την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση, αφού τουλάχιστον
µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για πλήρη επαγγελµατική εκπαίδευση.
Έτσι, τα στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων προέρχονται από άλλους κλάδους και η
ενασχόλησή τους µε την εκπαίδευση ενηλίκων ξεκινά στην ηλικία των 35,5 ετών
κατά µέσο όρο (Verner, 1964, στο: Jarvis, 2004, σ. 238). Κατά συνέπεια, η
εκπαίδευσή τους αποτελεί ακόµα ένα ζητούµενο, ενώ τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά
προγράµµατα εµφανίζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς την εµβέλεια
και την τυπική κατοχύρωση που παρέχουν όσο και ως προς το περιεχόµενό τους50,
δίνοντας έµφαση πάντως σε θέµατα καινοτόµων εκπαιδευτικών µεθόδων,
σχεδιασµού-οργάνωσης και επικοινωνίας-σχέσεων (Jarvis, 2004, σ. 241-262).
Στην Ελλάδα, µέχρι το 2000 δεν προβλεπόταν καµία διαδικασία πιστοποίησης
και εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. ∆ιάφοροι φορείς (ΚΕΚ, Υπουργεία,
Οργανισµοί, ΝΕΛΕ κ.ά.) προσλάµβαναν και εκπαίδευαν εκπαιδευτές για τις ανάγκες
των προγραµµάτων τους. Το 2000, µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας
(115911/18-10-2000) προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης που αφορούσαν
48

Βλ. εκτενή αναφορά πορισµάτων ερευνών και εκθέσεων φορέων σχετικά µε θέµατα επαγγελµατικής
απασχόλησης, προφίλ (φύλο, ηλικία, προσόντα) και εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο: Jarvis, 2004, κεφ.
8.
49
Σύµφωνα µε τον ορισµό του Hall, το επάγγελµα ορίζεται ως «κοινωνικός ρόλος που αναλαµβάνουν
τα ενήλικα µέλη της κοινωνίας, ο οποίος άµεσα ή/και έµµεσα αποδίδει κοινωνικά και οικονοµικά
αποτελέσµατα και αποτελεί µείζον επίκεντρο στη ζωή τους» (Hall, 1969, στο: Jarvis, 2004, σ. 233-234).
50
Βλ. σχετικές µελέτες του CEDEFOP στο: Ζιώµας, Καραλής, Κόκκος, Χρυσάκης, 2002. Βλ. επίσης
Κόκκος,2004 στο: τετραµηνιαία έκδοση της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τεύχος 1,
2004 & στο: Κόκκος, 2005.
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όµως µόνο προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, συγχρηµατοδοτούµενα από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ενώ αργότερα, αποφασίστηκε να εκπαιδευτούν µέσα
στο 2004 όλοι οι εκπαιδευτές και να πιστοποιηθούν όσοι αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις της εκπαίδευσης 51. Συνεπώς, τα στοιχεία που υπάρχουν από έρευνες και
µελέτες σχετικά µε την ελληνική πραγµατικότητα για το προφίλ και την εκπαίδευση
των εκπαιδευτών αφορούν κυρίως το πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης. Τα
χαρακτηριστικά των 11.000 εκπαιδευτών που εντάχθηκαν στο Μητρώο Εκπαιδευτών
του ΕΚΕΠΙΣ είναι τα ακόλουθα (Βεργίδης, 2002β – Κόκκος, επιµ., 2002):
•

24% έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, 67% πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, 9%
απολυτήριο δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

•

27% είναι 25-34 χρόνων, 41% είναι 35-44 χρόνων και 32% άνω των 45.

•

76% είναι άνδρες και 24% γυναίκες

•

40% είναι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι κατανέµονται σε ποικίλα
επαγγέλµατα

•

33% διαµένουν στο νοµό Αττικής, 12% στο νοµό Θεσσαλονίκης και η
διασπορά των υπολοίπων στις περιοχές της χώρας ακολουθεί περίπου την
αντίστοιχη διασπορά του πληθυσµού.

Από τις µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα µας σχετικά µε τα προσόντα
των εκπαιδευτών ενηλίκων, δίνοντας συγκεκριµένα συµπεράσµατα, αξίζει να
αναφερθεί το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικές βελτίωσης της
εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιφερειακά πλαίσια» (SAEDA, 2000). Στο πλαίσιό του
διερευνήθηκαν οι απόψεις στελεχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευοµένων
σε τέσσερις περιφέρειες της Ευρώπης (Languedoc, Catalogna, Valle d’Aosta, ∆υτ.
Ελλάδα) σχετικά µε το βαθµό εξειδίκευσης και τον επαγγελµατισµό των
εκπαιδευτών. Στην ελληνική περιφέρεια συγκεντρώθηκε µικρότερος βαθµός (1,7 µε
«πολύ ικανοποιητικό» το 3) από ό,τι στις τρεις άλλες.
Σηµαντική επίσης είναι και η «Μελέτη για τον προσδιορισµό των γνώσεων και
δεξιοτήτων των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτών» (Ζιώµας, Καραλής, Κόκκος,
Χρυσάκης, 2002). Στόχος της ήταν ο συσχετισµός των προσόντων των ελλήνων

51

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασµός του προγράµµατος εκπαίδευσης και του
εκπαιδευτικού υλικού και η εκπαίδευση 250 εκπαιδευτών που θα εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές του
Μητρώου, ανατέθηκαν µετά από διεθνή διαγωνισµό σε σύµπραξη, µε συντονιστή φορέα το ΕΑΠ και
εταίρους το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το ΚΕΚ «Μέντωρ-Εκπαιδευτική». Η
εκπαίδευση είναι 300 ωρών, από τις οποίες 225 θα διεξαχθούν µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιπες 75 µε την «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλία (Κόκκος, 2004).

47

εκπαιδευτών ενηλίκων της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µε τα
απαιτούµενα σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, προκειµένου να προκύψουν οι ελλείψεις
τους και το περιεχόµενο των προγραµµάτων εκπαίδευσής τους. Παρότι η µελέτη
ασχολείται µε τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριµένης κατηγορίας
εκπαιδευτών, εντούτοις παρουσιάζει ενδιαφέρον από πλευράς µεθοδολογίας, ενώ στα
συµπεράσµατά της αποτυπώνεται σηµαντικό τµήµα της ελληνικής πραγµατικότητας
στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη µελέτη συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για
προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη, στοιχεία από τη βάση δεδοµένων του ΕΑΠ σχετικά µε τις απόψεις
και στάσεις εκπαιδευτών, καθώς και τα αποτελέσµατα συνεντεύξεων (από
αντιπροσωπευτικό δείγµα 34 εκπαιδευτών και από 7 επίλεκτους εκπαιδευτές). Τα
κυριότερα πορίσµατά της είναι τα ακόλουθα:
Α) Τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του
ΕΚΕΠΙΣ έχουν ως εξής: σε ποσοστό 7,7% έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικές
πανεπιστηµιακές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων ή/και αντίστοιχα σεµινάρια άνω
των 100 ωρών, 3,4% έχουν εµπειρία άνω των τριών ετών σε ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες (κατά τεκµήριο είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι σε ζητήµατα
επικοινωνίας και σχέσεων εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων), 2,4% έχουν µεταπτυχιακές
σπουδές στην παιδαγωγική. Μόνο ποσοστό 0,03 συγκεντρώνει και τα τρία παραπάνω
χαρακτηριστικά, ενώ σε ποσοστό που κυµαίνεται από 0,3 έως 0,6 συγκεντρώνουν δύο
ειδών χαρακτηριστικά. Προκύπτουν λοιπόν ενδείξεις ότι ελάχιστοι διαθέτουν τα
βασικά τυπικά προσόντα που σχετίζονται µε το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Επιπλέον, τίθεται το εύλογο ερώτηµα, αν όσοι διαθέτουν κάποια από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά έχουν διδακτική και επικοινωνιακή ικανότητα.
Β) Από τα συµπεράσµατα µελετών που πραγµατοποιήθηκαν από διαφόρους φορείς
(ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., Ε.Ι.Ε., Ε.Τ.Ε., Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SAEDA,
Πανεπιστήµιο Πατρών, ΕΑΠ) διαπιστώνεται ότι οι έλληνες εκπαιδευτές δεν έχουν
στην πλειοψηφία τους τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για την
αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου τους και υπάρχει έντονη ανάγκη εκπαίδευσής
τους. Οι ελλείψεις εντοπίζονται σε τρία βασικά ζητήµατα: χρήση συµµετοχικών
τεχνικών εκπαίδευσης, επικοινωνία και δυναµική οµάδας, αυτοαξιολόγηση. Οι
έµπειροι εκπαιδευτές σε σχέση µε τους αρχάριους αναφέρονται σε µεγαλύτερο βαθµό
σε θέµατα προώθησης της ενεργητικής συµµετοχής και στη χρήση συµµετοχικών
τεχνικών. Ωστόσο, παρότι φαίνεται ότι η εκπαιδευτική εµπειρία αποτελεί παράγοντα
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ανάπτυξης των αντιλήψεων των εκπαιδευτών, δεν διερευνήθηκε κατά πόσο η
εκπαιδευτική τους πρακτική ανταποκρίνεται στις δηλώσεις τους.
Γ) Τα προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα
µας τα τελευταία χρόνια από φορείς συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης,
τραπεζικούς οργανισµούς και πανεπιστήµια, έχουν συνεχώς αυξανόµενη διάρκεια και
δίνουν έµφαση σε θέµατα εκπαιδευτικών τεχνικών και πρακτικής άσκησης των
εκπαιδευτών σε αυτές, καθώς και σε θέµατα επικοινωνίας και δυναµικής οµάδας. Το
περιεχόµενο αυτό ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες ελλείψεις των εκπαιδευτών.
∆) Η ανάλυση του περιεχοµένου των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν έδωσε
τα ακόλουθα αποτελέσµατα σχετικά µε τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των
εκπαιδευτών:
•

στην πλειοψηφία τους εµφανίζουν ελλείψεις ιδιαίτερα σε θέµατα κατανόησης
των χαρακτηριστικών και αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευοµένων και σε
θέµατα ανάπτυξης της ενεργητικής τους συµµετοχής και των κοινωνικών τους
δεξιοτήτων, στη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών τακτικών, στο σχεδιασµό
διδακτικών ενοτήτων, στα ζητήµατα επικοινωνίας και συντονισµού οµάδας,
ενώ έχουν σε µεγάλο βαθµό επίγνωση των ελλείψεων αυτών (όλοι οι
ερωτηθέντες, εκτός από δύο, αναγνώρισαν την ανάγκη κάλυψης των
ελλείψεών τους µε την παρακολούθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, ενώ οι
θεµατολογικές προτιµήσεις τους επικεντρώνονται σε µεγάλο βαθµό στα
σηµεία που εντοπίστηκαν οι αδυναµίες τους) (βλ. και Κόκκος, 2005, σ. 136).

•

περισσότερες πιθανότητες να είναι επαρκείς στο έργο τους φαίνεται να έχουν
οι εκπαιδευτές -και κυρίως οι εκπαιδεύτριες- που συνδυάζουν υψηλό
µορφωτικό επίπεδο, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, µε εµπειρία από
συστηµατική ενασχόληση µε την εκπαίδευση ενηλίκων (ως εκπαιδευτές και
σχεδιαστές προγραµµάτων και διδακτικού υλικού) και µε παρακολούθηση
εξειδικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

•

Όσοι ασχολούνται µε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες έχουν ή απέκτησαν
αυξηµένη ευαισθησία σε θέµατα κατανόησης αναγκών εκπαιδευοµένων, αλλά
και σχέσεων εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων.

Σε πρόσφατη µελέτη (Γεωργιακώδης, 2005) µε θέµα την ποιοτική αξιολόγηση
των υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στα µητρώα
εκπαιδευτών ΣΕΚ του ΕΚΕΠΙΣ µέχρι τις αρχές του 2004, διαπιστώθηκε ότι οι
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περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ πολλοί
διαθέτουν και µεταπτυχιακές σπουδές. Μόνο 27,1% εξ αυτών διαθέτουν
παιδαγωγικές γνώσεις και ελάχιστοι γνώσεις που συνδέονται µε την εκπαίδευση
ενηλίκων. Οι περισσότεροι διαθέτουν επαγγελµατική και διδακτική εµπειρία, ενώ
υπάρχει άµεση ανάγκη εκπαίδευσής τους, καθώς είναι σαφέστατη η έλλειψη γνώσης
και µεθοδολογίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος, στα συµπεράσµατα µελέτης
(Αγγέλη, 2005), στην οποία συσχετίζονται τα επαγγελµατικά προσόντα εκπαιδευτών
ενηλίκων µε την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική
διεργασία, αναφέρεται ότι η συµπεριφορά των εκπαιδευτών (που ευνοεί ή όχι την
ενεργητική συµµετοχή) σχετίζεται µε τα τυπικά τους προσόντα, αλλά κυρίως µε τις
βαθύτερες στάσεις και τα ουσιαστικά τους προσόντα. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών
που αποτέλεσαν αντικείµενο της έρευνας (23 εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτές και δύο
εκπαιδευτές-σύµβουλοι που συµµετείχαν το 2003 στο Εθνικό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών που επιλέχθηκαν από το ΕΚΕΠΙΣ για να
εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές του µητρώου ΣΕΚ) αντιµετωπίζει δυσκολίες στην
επικοινωνία µε τους εκπαιδευόµενους. Οι δύο εκπαιδευτές-σύµβουλοι, παρότι
βρίσκονται στην κορυφή της κλίµακας των ελλήνων εκπαιδευτών ενηλίκων σύµφωνα
µε τα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας, δεν διαθέτουν εξειδικευµένες
σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ διαπιστώνεται ανάγκη περαιτέρω
εµβάθυνσης (κατά προτίµηση βιωµατικής) σε ζητήµατα επικοινωνίας, συντονισµού
και εµψύχωσης της οµάδας. Τα ελαφρώς αυξηµένα προσόντα της εκπαιδεύτριαςσυµβούλου αποδίδονται, εκτός από το φύλο52, στις σπουδές της µε ανθρωπιστικόπαιδαγωγικό χαρακτήρα και την αντίστοιχη επαγγελµατική της εµπειρία.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν εµφανώς ελλείψεις σε θέµατα τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων στη χώρα µας, καθώς και σε
θέµατα εκπαίδευσής τους. Το γεγονός οφείλεται κυρίως στο ότι το πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει επαρκώς τα ποιοτικά του
χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν ικανοποιητικώς αναπτυγµένες
δοµές και λειτουργίες για την εξέλιξη των εκπαιδευτών (έρευνα, επιστηµονικοί
φορείς, πανεπιστηµιακές σπουδές, πιστοποιηµένα προγράµµατα κ.ά.) (Κόκκος, 2005,
σ. 134-136).
52

Βλ. Αγγέλη, 2005, σ. 42: «Η αυξηµένη ευαισθησία των γυναικών σε ζητήµατα κατάρτισης
υποδηλώνεται και από πορίσµατα της µελέτης των Κόκκου και Χριστοφιλοπούλου, 1995» και βλ.
επίσης σχετική αναφορά στη σ. 34 της παρούσας εργασίας.
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7. ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.-Ι.∆.ΕΚ.Ε. ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥΣ
Στα αρχεία του φορέα δεν εντοπίστηκαν πρόσφατα ή παλαιότερα στατιστικά
στοιχεία σχετικά µε τους εκπαιδευτές (προσόντα, ειδικότητες, φύλο, ηλικία) που
απασχολούνται στα προγράµµατα του φορέα. Από τις αιτήσεις των υποψηφίων
εκπαιδευτών για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Πρόγραµµα εκµάθησης
ελληνικής γλώσσας σε Μετανάστες (βλ. έντυπο αίτησης στο δικτυακό τόπο του φορέα)
προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται είναι, εκτός από τα τυπικά προσόντα
(πτυχίο, µεταπτυχιακό, διδακτορικό, άλλη τυπική εκπαίδευση εκτός ΑΕΙ-ΤΕΙ), η
διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (µη συµπεριλαµβανοµένης της
τυπικής εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων) σε γενικό πληθυσµό και σε ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες, η διδακτική εµπειρία εκτός εκπαίδευσης ενηλίκων, η
παρακολούθηση σεµιναρίων σχετικών µε την εκπαίδευση ενηλίκων και το διδακτικό
αντικείµενο, οι εισηγήσεις-δηµοσιεύσεις, η έρευνα, η συγγραφή βιβλίων, η γνώση
ξένων γλωσσών και χειρισµού Η/Υ.
Η ΓΓΕΕ, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, ασχολήθηκε και
ασχολείται ιδιαίτερα µε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών της, απαραίτητη
προϋπόθεση προκειµένου αυτοί να αναλάβουν τµήµατα µάθησης53. Τα αντίστοιχα
σεµινάρια περιλαµβάνουν θέµατα µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, θέµατα
µεθοδολογίας του ειδικού αντικειµένου εκπαίδευσης και χρήσης/αξιοποίησης του
αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιαίτερη είναι η µέριµνα για την επιµόρφωση
των εκπαιδευτών που θα διδάξουν σε ειδικές κοινωνικές οµάδες. Στα σεµινάρια
χρησιµοποιούνται συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και έχουν εκπονηθεί κατά
καιρούς αξιόλογα εκπαιδευτικά «πακέτα»54 για διάφορα θέµατα Με τις παλαιότερες
συνθήκες, το «µοντέλο» σχεδιασµού προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών
σύµφωνα µε το προφίλ και τις θεωρητικές γνώσεις που ορίζονται από τη
βιβλιογραφία λειτούργησε ικανοποιητικά, αφού στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι
εκπαιδευτές δε διέθεταν εµπειρία ούτε ιδιαίτερες γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Με τα σηµερινά όµως δεδοµένα (ανάπτυξη πολλών και διαφορετικού τύπου
προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτική εµπειρία και εκπαίδευση
εκπαιδευτών από διαφόρους φορείς, εκπαίδευση ενηλίκων ως επιστηµονικό πεδίο σε
πανεπιστήµια) είναι προφανές ότι η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών είναι
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Βλ. Καραλής, 2005β.
βλ. παρουσίαση από στέλεχος της Γ.Γ.Ε.Ε. του περιεχοµένου και των µεθόδων εκπαίδευσης
εκπαιδευτών της ΓΓΛΕ, καθώς και παράδειγµα εκπαιδευτικού «πακέτου», Μουζάκης, 2003 στο:
Βεργίδης (επιµ.), 2003, σ.41-44.
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προαπαιτούµενο για το σχεδιασµό των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών
του φορέα.
Παρότι η ΓΓΕΕ έδωσε βαρύνουσα σηµασία στην ανίχνευση αναγκών των
εκπαιδευοµένων κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων της, εντούτοις δεν έχει
επιχειρηθεί η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών του φορέα. Η
παρούσα µελέτη, της οποίας η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
στα επόµενα κεφάλαια, φιλοδοξεί να συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

8. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας βασίστηκε στη
µελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη µεθοδολογία της διερεύνησης εκπαιδευτικών
αναγκών (βλ. κεφ. 5.2.) και της έρευνας γενικότερα (Unrug de, 1974 • Landsheere de,
1977 & 1996 • Javeau, 1978 • Cohen & Manion, 1994 • Faulkner & συν., 1999 • Bell,
2001 • Κυριαζή, 2002 • Mason, 2003 • Παπαγεωργίου (επιµ.), 2004 • Φίλιας, 2004).
Υπό το πρίσµα των προαναφερθέντων, προσδιορίστηκε ο σκοπός της, διατυπώθηκαν
τα ερευνητικά ερωτήµατα, επιλέχτηκε η µεθοδολογία και καταβλήθηκε κάθε δυνατή
προσπάθεια να τηρηθούν όλοι οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την ερευνητική
διαδικασία.
8.1. Σκοπός και προσδοκώµενα αποτελέσµατα
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών -σε θέµατα
αρχών και µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων- των εκπαιδευτών ενηλίκων της
ΓΓΕΕ/Ι∆ΕΚΕ, οι οποίοι απασχολούνται σε δύο βασικά εκπαιδευτικά προγράµµατα,
τα «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και το «Πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόµενους Μετανάστες», που υλοποιούνται από το φορέα
στο νοµό Αττικής (βλ. κεφ. 2.2.2. & 2.2.3.). Θα διερευνηθεί ποιες είναι οι
εκπαιδευτικές ανάγκες των εν λόγω εκπαιδευτών, πώς διαµορφώνονται και ποιος ο
βαθµός συνειδητοποίησής τους, ανάλογα µε την επιµόρφωση και τη διδακτική
εµπειρία των εκπαιδευτών στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο που
διδάσκουν, καθώς και ανάλογα µε το είδος των σπουδών τους (ανθρωπιστικέςπαιδαγωγικές-κοινωνικές ή θετικές επιστήµες).
Κριτήριο επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος υπήρξαν αφενός οι εξελίξεις
στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου µάθησης και οι επιπτώσεις τους
στο ρόλο και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και αφετέρου η απουσία αντίστοιχης
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διερεύνησης στο πλαίσιο του φορέα, γεγονός που απασχολεί ιδιαίτερα στελέχη και
εκπαιδευτές. Τέλος, το προσωπικό ενδιαφέρον και ο προβληµατισµός σχετικά µε το
θέµα, λόγω εικοσαετούς συστηµατικής ενασχόλησης µε την εκπαίδευση ενηλίκων
(ως στέλεχος του εν λόγω φορέα µε κύριες αρµοδιότητες το σχεδιασµό
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την εκπαίδευση εκπαιδευτών).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν κατ’ αρχάς από τη
ΓΓΕΕ-Ι∆ΕΚΕ για το σχεδιασµό σεµιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, σε συνδυασµό
µε

τα

συµπεράσµατα

από

την αξιολόγηση

αντίστοιχων

σεµιναρίων που

διοργανώνονται από το φορέα. Μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν και σε άλλους
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν σχετικά
προγράµµατα, αφού θα αποτελούν καταγεγραµµένες ανάγκες επιµόρφωσης
εκπαιδευτών ενηλίκων διαφορετικών ειδικοτήτων, ενός εθνικού φορέα που είναι
κατεξοχήν αρµόδιος για θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, αποτελούν
ενδεικτική καταγραφή -πολύ περιορισµένης κλίµακας αφού αφορούν µόνο τους
εκπαιδευτές του νοµού Αττικής- του προφίλ των εκπαιδευτών (τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, φύλο, ηλικία) που απασχολούνται στο φορέα. Τέλος, παρότι τα
συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας δεν είναι γενικεύσιµα λόγω των περιορισµών
της (βλ. κεφ. 8.5.), µπορούν εντούτοις να συσχετισθούν µε όσα απαντώνται στη
βιβλιογραφία (κεφ. 4) και µε τα πορίσµατα συναφών ερευνητικών προσεγγίσεων
(κεφ. 6), σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού εκπαιδευτή ενηλίκων.

8.2. Τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι υποθέσεις εργασίας
Η µελέτη της βιβλιογραφίας (βλ. κεφ. 3, 4 & 5) σε συνδυασµό µε προσωπική
προβληµατική βάσει εµπειρικών δεδοµένων (βλ. κεφ. 6 & 7) οδήγησαν στη
διατύπωση των ακόλουθων ερευνητικών ερωτηµάτων:
Α. Έχουν οι εκπαιδευτές της ΓΓΕΕ-Ι∆ΕΚΕ συγκεκριµένες επιµορφωτικές ανάγκες και
ποιες είναι αυτές;
Β. Οι παράγοντες:
1. επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας
2. διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας
3. είδος σπουδών (ανθρωπιστικές/παιδαγωγικές/κοινωνικές ή θετικές επιστήµες)
επηρεάζουν τη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων;
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Γ. Οι παράγοντες:
1. επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας
2. διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας
3. είδος σπουδών (ανθρωπιστικές/παιδαγωγικές/κοινωνικές ή θετικές επιστήµες)
επηρεάζουν το βαθµό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών εκ µέρους
των εκπαιδευτών;
Αναλυτικότερα, ως προς καθέναν από τους παραπάνω παράγοντες,
επισηµαίνονται τα εξής:
1. Επιµόρφωση:
Η επιµόρφωση55 στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας
ενισχύουν τον εκπαιδευτή σε επίπεδο γνώσεων (βλ. κεφ. 4.2.) και αυξάνουν τις
πιθανότητες να είναι επαρκής στο ρόλο του (βλ. κεφ. 6). Επιπρόσθετα, υποδηλώνουν
θετική εκ µέρους του στάση υπέρ της διαρκούς προσωπικής εκπαίδευσης, αλλά και
την πεποίθησή του για τη δυνατότητα ανάπτυξης των ενηλίκων που εκφράζεται µέσω
επέκτασης της δικής του εκπαίδευσης (κεφ. 4.2.). Τέλος, ενισχύουν τον
προβληµατισµό και τη συνειδητοποίηση εκ µέρους του θεµάτων που σχετίζονται µε
την επιµόρφωσή του σε αντίστοιχα θέµατα.
2. ∆ιδακτική εµπειρία:
Η διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνει τις πιθανότητες του
εκπαιδευτή ενηλίκων να ανταποκρίνεται καλύτερα στο ρόλο του (κεφ. 6). Η
διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας προσµετράται στα τυπικά προσόντα
των εκπαιδευτών ενηλίκων κατά την επιλογή των εκπαιδευτών της ΓΓΕΕ (βλ.κεφ. 7).
Επίσης, η διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο και γενικότερα «η επαρκής
επαγγελµατική εµπειρία αποτελεί πρόσθετο κριτήριο εκτός από τις παιδαγωγικές
γνώσεις και δεξιότητες…για να ενταχθεί ένας εκπαιδευτής στο µητρώο (του
ΕΚΕΠΙΣ) (Γεωργιακώδης, 2005). Επιπλέον, η παρατεταµένη και πολύπλευρη
ενασχόληση µε την εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης των
αντιλήψεων των εκπαιδευτών (βλ. Ζιώµας, Καραλής
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& συν., 2002) και σε

Ο όρος χρησιµοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και όχι διεθνώς, γειτνιάζει µε την έννοια της
περαιτέρω κατάρτισης και αφορά καταρτιζόµενους οι οποίοι στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει µια
περίοδο κατάρτισης (Χασάπης, 1995 στο: Κόκκος, 1999, σ.30). Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, στην
παρούσα έρευνα, ως επιµόρφωση θεωρήθηκαν εκτός από τα σεµινάρια και την αυτοµόρφωση, οι
µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς η πλειονότητα των εκπαιδευτών τις πραγµατοποίησε πολύ αργότερα
από την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών. Επίσης, προσµετρήθηκαν και οι µεταπτυχιακές σπουδές
σε εξέλιξη, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι υποδηλώνουν θετική στάση υπέρ της διαρκούς προσωπικής
εκπαίδευσης.
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συνδυασµό µε τη διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας, αυξάνει τον
προβληµατισµό και τη συνειδητοποίηση εκ µέρους τους θεµάτων που σχετίζονται µε
την εκπαιδευτική τους πρακτική.
3. Είδος σπουδών:
Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

«γειτνιάζει» µε αντικείµενα όπως η

παιδαγωγική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, ο
επαγγελµατικός προσανατολισµός κ.ά. (Κόκκος, 2004). Οι σπουδές στα παραπάνω
και σε συναφή αντικείµενα περιλαµβάνουν θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας,
δυναµικής της οµάδας, επικοινωνίας κ.ά. που η γνώση τους ενδυναµώνει τον
εκπαιδευτή ενηλίκων κατά την άσκηση του ρόλου του. Εποµένως οι εκπαιδευτές µε
σπουδές σε ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήµες έχουν
περισσότερες πιθανότητες να είναι επαρκείς στις απαιτήσεις του ρόλου τους (βλ.
επίσης κεφ. 4.2. & 6 της παρούσας εργασίας), άρα να έχουν λιγότερες και
διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση µε τους συναδέλφους τους από το
χώρο των θετικών επιστηµών56. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών
αυτών λόγω σπουδών σε θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε την εκπαιδευτική
διεργασία (δυναµική οµάδας, επικοινωνία και ανθρώπινες σχέσεις), σε συνδυασµό µε
τις αυξηµένες προσωπικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες που συχνά
διαθέτουν σε σχέση µε τους εκπαιδευτές από θετικές επιστήµες (βλ. Goleman, 1998
& 2000 στο κεφ. 4.2.), ενισχύει τη συνειδητοποίηση εκ µέρους τους θεµάτων που
σχετίζονται µε την επάρκειά τους ως εκπαιδευτές και την προσωπική τους
επιµόρφωση.
Από τα ερευνητικά ερωτήµατα προκύπτουν οι ακόλουθες υποθέσεις εργασίας:
•

Οι εκπαιδευτές µε επιµόρφωση και διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων και στο αντικείµενο που διδάσκουν έχουν εξειδικευµένες
εκπαιδευτικές ανάγκες και σαφή επίγνωση αυτών (συνειδητές).
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Η κατάταξη των εκπαιδευτών στις δύο κατηγορίες (ανθρωπιστικές-παιδαγωγικές-κοινωνικές και
θετικές επιστήµες) έγινε σύµφωνα µε την ισχύουσα κατηγοριοποίηση γνωστικών αντικειµένων στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας µας (βλ. ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ: www.ypepth.gr). Οι εκπαιδευτές
που συνδυάζουν σπουδές σε θετικές επιστήµες µε σπουδές σε παιδαγωγικές επιστήµες εντάχθηκαν
στην πρώτη κατηγορία. Επισηµαίνεται ότι η κατάταξη των εκπαιδευτών έγινε σύµφωνα µε τις βασικές
σπουδές τους, αφού σε πολλές περιπτώσεις το αντικείµενο διδασκαλίας ήταν διαφορετικό από τη
βασική επαγγελµατική δραστηριότητα του εκπαιδευτή, σύµφωνα µε τις σπουδές του (π.χ. εκπαιδευτές
πληροφορικής στο ΚΕΕ, ήταν φιλόλογοι ή µαθηµατικοί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή δάσκαλοι).
Η ενασχόληση µε την εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούσε παράλληλη επαγγελµατική δραστηριότητα
για την πλειοψηφία των εκπαιδευτών που συµµετείχαν στην έρευνα, πλην ορισµένων που δεν είχαν
άλλη απασχόληση κατά την περίοδο διεξαγωγής της.
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•

Οι εκπαιδευτές χωρίς (ή µε ελάχιστη) επιµόρφωση και διδακτική εµπειρία
στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο που διδάσκουν έχουν
αυξηµένες εκπαιδευτικές ανάγκες τις οποίες όµως δεν µπορούν να
προσδιορίσουν επακριβώς (λανθάνουσες-µη συνειδητές)57.

•

Οι εκπαιδευτές µε σπουδές σε ανθρωπιστικές/παιδαγωγικές/κοινωνικές
επιστήµες, έχουν λιγότερες και διαφορετικές ανάγκες επιµόρφωσης από τους
εκπαιδευτές µε αντίστοιχα προσόντα, που προέρχονται από το χώρο των
θετικών επιστηµών. Επιπλέον, οι πρώτοι έχουν σαφέστερη επίγνωση των
εκπαιδευτικών τους αναγκών σε σχέση µε τους δεύτερους.

8.3. Η µεθοδολογία
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το µοντέλο της ποιοτικής
προσέγγισης που επιτρέπει τη βαθύτερη ανάλυση και την ερµηνεία γεγονότων,
καταστάσεων και συµπεριφορών, καθώς επιδιώκεται η κατανόηση διαδικασιών µέσω
αναλυτικής επαγωγής. Χρησιµοποιήθηκαν οι ερευνητικές µέθοδοι/τεχνικές58 της
εστιασµένης συνέντευξης και της µη συµµετοχικής παρατήρησης.
Με ατοµικές εστιασµένες συνεντεύξεις διερευνήθηκαν οι πραγµατικές
ανάγκες των εκπαιδευτών (διερεύνηση και έλεγχος γνώσεων, διερεύνηση στάσεων),
αλλά και η άποψή τους γι’ αυτές (ποιες ανάγκες θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν). Οι
άξονες των συνεντεύξεων (βλ. κεφ. 8.6.1. & Παράρτηµα 1) καθορίστηκαν µετά από
πιλοτική δοκιµή. Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν µε την έγκριση των
ερωτώµενων, προκειµένου να υπάρξει αξιόπιστη καταγραφή των απαντήσεων. Η
επεξεργασία των δεδοµένων που προέκυψαν από τη συνέντευξη έγινε µε τη µέθοδο
της ανάλυσης περιεχοµένου (βλ. εκτενή ανάλυση στο: Unrug de, 1974), µέσω της
οποίας προέκυψαν οι κατηγορίες δεδοµένων και στοιχείων και οι µεταξύ τους
συσχετισµοί «υπό το φως των στόχων της έρευνας» (Cohen & Manion, 1994, σ. 394).
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Οι εν λόγω εκπαιδευτές έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι επαρκείς στο ρόλο τους, ενώ οι
ευκαιρίες για προβληµατισµό εκ µέρους τους σε θέµατα σχετικά µε την εκπαιδευτική τους πρακτική
είναι επίσης λιγότερες, γεγονός που είναι εις βάρος της συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους
αναγκών.
58
Οι µέθοδοι και οι τεχνικές αποτελούν τρόπους έρευνας και απόκτησης γνώσης. Παρά τη γενικότερη
συµφωνία ως προς το ότι η µέθοδος αναφέρεται σε υψηλότερης αφαίρεσης διεργασίες, ενώ η τεχνική
σε απτές, συγκεκριµένες εφαρµογές ερευνητικής πρακτικής, δεν υπάρχει ενιαία κατάταξη ορισµένων
ερευνητικών διαδικασιών σε µεθόδους και άλλων σε τεχνικές (Λαµπίρη-∆ηµάκη, 2003 στο: Καραλής,
2005)
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Στη συνέχεια, µε τη µέθοδο της παρατήρησης επετεύχθη η συλλογή
δεδοµένων

(δεξιότητες και στάσεις εκπαιδευτών) τα οποία διασταυρώθηκαν µε

εκείνα που είχαν προκύψει από τις συνεντεύξεις (π.χ. χρησιµοποιεί τις εκπαιδευτικές
τεχνικές που δήλωσε ότι προτιµά στη συνέντευξη; οι εκπαιδευτικές του ανάγκες,
όπως προκύπτουν από την εκπαιδευτική του πρακτική και η άποψή του γι’ αυτές
συµπίπτουν;). Η παρατήρηση αφορούσε το ρόλο του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διεργασίας και συγκεκριµένα την εφαρµογή στην πράξη εκ µέρους του
των αρχών και της διδακτικής µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. ∆εν
εξετάστηκε η επάρκεια του εκπαιδευτή στο αντικείµενο που διδάσκει (π.χ. µε ποιο
τρόπο επεξεργάζονται τις ασκήσεις στο µάθηµα της γλώσσας οι εκπαιδευόµενοι και
όχι αν οι ασκήσεις είναι οι πλέον κατάλληλες για τη διδασκαλία του υπό εξέταση
γραµµατικού φαινοµένου). Αν και αποτελεί καθοριστικής σηµασίας παράµετρο του
ρόλου του, εντούτοις δεν µπορούσε να συµπεριληφθεί ως αντικείµενο µελέτης στην
παρούσα έρευνα (βλ. και κεφ. 8.5.). Η παρατήρηση είχε την ίδια χρονική διάρκεια
(τρίωρη εκπαιδευτική συνάντηση µε ένα ή δύο διαλείµµατα συνολικής διάρκειας
περίπου 20΄ και πραγµατοποιήθηκε την ίδια χρονική στιγµή κάθε τµήµατος µάθησης,
δηλαδή στο µέσον περίπου του συνολικού αριθµού των εκπαιδευτικών συναντήσεων,
σε τµήµατα µε µικρές αποκλίσεις στον αριθµό των εκπαιδευοµένων (Landsheere de,
1977, σ. 47-61). Η διαµόρφωση φύλλου παρατήρησης (βλ. κεφ. 8.6.2 & Παράρτηµα
2) έγινε µετά από πιλοτική παρατήρηση, στη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν
σηµειώσεις πεδίου, ενώ ακολούθησε και πιλοτική δοκιµή του τελικού φύλλου.
Εκτός από τη «µεθοδολογική τριγωνοποίηση» (Cohen & Manion, 1994, σ.
321-328) που εξασφαλίστηκε µε τη χρήση των δύο µεθόδων που προαναφέρθηκαν,
καταβλήθηκε προσπάθεια και για την επίτευξη «ερευνητικής τριγωνοποίησης» (βλ.
ό.π.), µε τη συµµετοχή δεύτερου παρατηρητή, γεγονός που κατέστη δυνατό σε
ορισµένες µόνον περιπτώσεις (βλ. κεφ. 8.5.). Βεβαίως, στη φάση της πιλοτικής
δοκιµής των ερευνητικών «εργαλείων» συµµετείχαν συνάδελφοι µε αντίστοιχη
εµπειρία. Οι συνθήκες της ερευνητικής διαδικασίας, η προσωπικότητα των
ερωτώµενων, οι περιορισµοί και οι προσωπικές δυνατότητες του ερευνητή
επηρεάζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδοµένων. Παρότι η πλήρης
επίγνωση και εκτίµηση της επίπτωσης όλων των προαναφερθέντων παραµέτρων στην
εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας είναι ζητούµενο που δύσκολα
επιτυγχάνεται, σε όλη τη διάρκεια της έρευνας έγινε προσπάθεια, στο µέτρο του
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δυνατού, για την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων που διασφαλίζουν την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας.
8.4. Το δείγµα της έρευνας
Το δείγµα διαµορφώθηκε µε δειγµατοληψία σκοπιµότητας (Cohen & Manion,
1994, σ. 130) ή όπως αλλιώς αναφέρεται στη βιβλιογραφία «θεωρητική ή σκόπιµη»
δειγµατοληψία (Mason, 2003 σ. 202-209), µε κριτήρια, χαρακτηριστικά που
ανταποκρίνονταν στις υποθέσεις εργασίας της έρευνας και διευκόλυναν την
επεξεργασία των ερευνητικών ερωτηµάτων (βλ. κεφ. 8.2.), ενώ

παράλληλα

ανταποκρίνονταν και στις προδιαγραφές της ακολουθούµενης µεθοδολογίας (βλ. στο
κεφ. 8.3.τις προδιαγραφές παρατήρησης). Αποτελείται από 30 εκπαιδευτές της ΓΓΕΕΙ∆ΕΚΕ που απασχολούνται στο νοµό Αττικής, εκ των οποίων: 12 είναι εκπαιδευτές
Πληροφορικής στα ΚΕΕ, 12 είναι εκπαιδευτές γραµµατισµού και ελληνικής γλώσσας
(5 στα ΚΕΕ

και 8 στο Πρόγραµµα Μεταναστών), 5 διδάσκουν σε τµήµατα

ελεύθερου χρόνου και δηµιουργικής απασχόλησης των ΚΕΕ (µουσική, εικαστικά,
φωτογραφία, τοπική ιστορία και εφηµερίδα). Από τους 5 εκπαιδευτές γραµµατισµού
των ΚΕΕ, οι 2 διδάσκουν και σε τµήµατα ελεύθερου χρόνου (τοπική ιστορία). Στο
δείγµα συµπεριελήφθησαν εκπαιδευτές µε επιµόρφωση και διδακτική εµπειρία στην
εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενό τους, καθώς και εκπαιδευτές που δεν έχουν
(ή έχουν ελάχιστη) αντίστοιχα

(βλ. επίσης κεφ. 10.1.). Ως προς το είδος των

σπουδών τους, οι 23 εκπαιδευτές προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικώνπαιδαγωγικών-κοινωνικών επιστηµών και οι 7 από το χώρο των θετικών επιστηµών.
Η άνιση εκπροσώπηση των δύο κατηγοριών σπουδών στο δείγµα, οφείλεται σε
δυσκολίες και περιορισµούς που προέκυψαν στη διάρκεια της έρευνας (βλ. κεφ. 8.5.).
Την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (Ιανουάριο-Μάρτιο 2005) στα τέσσερα
ΚΕΕ του νοµού Αττικής (Αθήνας, Ηλιούπολης, Πειραιάς, Ανατ. Αττικής)
λειτουργούσαν 114 τµήµατα στα οποία απασχολούνταν 78 εκπαιδευτές (επί συνόλου
684 στα 24 ΚΕΕ της χώρας, µε 419 εκπαιδευτές)59. Παράλληλα, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος για Μετανάστες λειτουργούσαν στην Αττική 30 τµήµατα µε 18
εκπαιδευτές (επί συνόλου 76 τµηµάτων και 48 εκπαιδευτών πανελλαδικά), στους
χώρους των ΚΕΕ, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα αρχεία του φορέα. Τέλος, τα
τµήµατα Πληροφορικής των ΚΕΕ Αττικής υπερβαίνουν το 55% του συνόλου, ενώ
59

Βλ. περιοδική ενηµερωτική έκδοση της οµάδας έργου των ΚΕΕ, τεύχος 1, 2005, σ. 13.
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ακολουθούν τα τµήµατα γραµµατισµού και ελεύθερου χρόνου (τα περισσότερα από
τα τελευταία γίνονται σε ΚΑΠΗ).
8.5. ∆υσκολίες και περιορισµοί κατά την ερευνητική διαδικασία
Στη διάρκεια της έρευνας, οι κυριότερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν και
οδήγησαν σε περιορισµούς κυρίως στη συλλογή των δεδοµένων ήταν οι ακόλουθες:
•

∆εν υπήρξε δυνατότητα πρόσβασης στα βιογραφικά των εκπαιδευτών του
φορέα, παρά την αντίθετη αρχική συνεννόηση. Παραχωρήθηκαν µόνον
καταστάσεις µε τα ονοµατεπώνυµά τους και τους αριθµούς τηλεφώνων. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την απουσία στατιστικών στοιχείων για το
«προφίλ» των εκπαιδευτών, είχε επιπτώσεις στον καθορισµό και την έκταση
του δείγµατος (χρειάστηκε τηλεφωνική επικοινωνία µε όλους) και έφερε
αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα της έρευνας.

•

Η έρευνα περιορίστηκε στο νοµό Αττικής. Οι λόγοι που επέβαλαν τον
περιορισµό αυτό ήταν: προσωπικές δυσκολίες (επαγγελµατικές κ.ά.
υποχρεώσεις, κόστος µετακινήσεων), οι προαναφερθείσες δυσκολίες στον
καθορισµό του δείγµατος και το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης.

•

Η παρουσία παρατηρητών από το φορέα στα τµήµατα µάθησης, οι οποίοι
αξιολογούσαν

ενδεικτικά

την

εκπαιδευτική

διεργασία,

λειτούργησε

απαγορευτικά για περαιτέρω παρατήρηση από άλλον παρατηρητή. Έτσι, σε
ορισµένες περιπτώσεις, χρειάστηκε εκ νέου επιλογή ατόµων που θα
πληρούσαν τις προδιαγραφές της δειγµατοληψίας.
•

∆εν

υπήρξε

δυνατότητα

δεύτερης

παρατήρησης

σε

κάθε

οµάδα

εκπαιδευοµένων, γεγονός που θα εξασφάλιζε µεγαλύτερη αξιοπιστία στη
συλλογή των δεδοµένων, κυρίως λόγω περιορισµών χρόνου (εκπαιδευτικές
συναντήσεις που αναβλήθηκαν, µειωµένος αριθµός εκπαιδευοµένων από
απουσίες), σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές που έπρεπε να τηρηθούν κατά
την παρατήρηση.
•

Το γεγονός ότι τα τµήµατα είναι ολιγοµελή (10-12 άτοµα στις περισσότερες
περιπτώσεις), δεν διευκόλυνε την παρουσία και δεύτερου παρατηρητή, παρά
µόνον σε ορισµένες περιπτώσεις, σε συνεννόηση µε τον εκπαιδευτή.

•

Η θέση της ερευνήτριας στο φορέα ενδεχοµένως να δηµιούργησε υπόνοιες ότι
στην πραγµατικότητα αξιολογεί την εκπαιδευτική διεργασία.
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•

Τέλος, από το συγκεκριµένο πλαίσιο της έρευνας (διπλωµατική εργασία
µεταπτυχιακού

επιπέδου)

επιβάλλονται

περιορισµοί

στην

ερευνητική

διαδικασία. Ως εκ τούτου επελέγησαν προς διερεύνηση ορισµένοι παράγοντες
(βλ. στο κεφ. 8.2., επιµόρφωση, διδακτική εµπειρία, είδος σπουδών
εκπαιδευτών), ενώ άλλοι εξίσου σηµαντικοί (όπως π.χ. το φύλο των
εκπαιδευτών) δεν ήταν δυνατόν να συµπεριληφθούν στην παρούσα µελέτη.
Ωστόσο καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια υπέρβασης των προαναφερθέντων
δυσκολιών και περιορισµών ώστε, µετά τους κατάλληλους µεθοδολογικούς
αναπροσανατολισµούς, τα αποτελέσµατα της έρευνας να είναι πλήρη και
αντιπροσωπευτικά,

παρότι

δεν µπορούν να

είναι

γενικεύσιµα

λόγω

των

προαναφερθέντων περιορισµών.
8.6. Τα «εργαλεία» συλλογής δεδοµένων
8.6.1. Η συνέντευξη
Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε άξονες 10 ερωτήσεις, οι οποίες
παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. Πριν από τις βασικές ερωτήσεις (άξονες),
προηγήθηκαν 6 προκαταρκτικές ερωτήσεις, µε τις οποίες διερευνήθηκαν τα τυπικά
προσόντα των εκπαιδευτών (επιµόρφωση και διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων και στο αντικείµενο, είδος σπουδών, σύµφωνα µε τα ερευνητικά
ερωτήµατα, κεφ. 8.2.) και στοιχεία σχετικά µε το «προφίλ» των εκπαιδευτών του
φορέα (π.χ. φύλο, ηλικία, σύµφωνα µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στο κεφ.
8.1.).
Με τις βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης διερευνήθηκαν οι γνώσεις και οι
στάσεις των εκπαιδευτών σε βασικά θέµατα της εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. κεφ. 4),
προκειµένου να εντοπιστούν οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, καθώς επίσης και η
άποψή τους γι’ αυτές. Πιο συγκεκριµένα:
•

Με τις ερωτήσεις 1-5 διερευνήθηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτών σε θέµατα
αρχών και διδακτικής µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων (προϋποθέσεις
αποτελεσµατικής

µάθησης

ενηλίκων,

εκπαιδευτικές

τεχνικές,

πρώτη

εκπαιδευτική συνάντηση, σχεδιασµός διδακτικών ενοτήτων). Επιπλέον, µε τις
ερωτήσεις 3 και 5 (για τις οποίες υπάρχει «ιδανική απάντηση» στη
βιβλιογραφία) βαθµολογήθηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτών (τεστ γνώσεων
από τα αποτελέσµατα του οποίου, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του
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φύλλου παρατήρησης, προσδιορίστηκαν τα ουσιαστικά προσόντα των
εκπαιδευτών).
•

Με την ερώτηση 6 διερευνήθηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτών σε θέµατα
δυναµικής οµάδας.

•

Με την ερώτηση 7 διερευνήθηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτών σε θέµατα
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διεργασίας.

•

Με τις ερωτήσεις 8 & 9 διερευνήθηκε η άποψη των εκπαιδευτών για τις
εκπαιδευτικές τους ανάγκες και την επάρκειά τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.
Από τη διασταύρωση των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές µε τις
απαντήσεις στις υπόλοιπες ερωτήσεις της συνέντευξης (σε συνδυασµό µε τα
αποτελέσµατα του φύλλου παρατήρησης, βλ. κεφ. 8.6.2.) προσδιορίστηκε ο
βαθµός συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών εκ µέρους των
εκπαιδευτών.

•

Η ερώτηση 10 είχε ως σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση όλων των ανωτέρω,
αλλά και γενικότερων θεµάτων σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων που
απασχολούν τους εκπαιδευτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναφερθούν
είτε σε θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο της συνέντευξης είτε σε άλλα,
σχετικά µε την εκπαιδευτική τους εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

•

Μέσω όλων των ερωτήσεων «ανιχνεύτηκαν» παράλληλα και οι στάσεις των
εκπαιδευτών απέναντι στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Για την ποσοτικοποίηση των δεδοµένων κατασκευάστηκαν οι ακόλουθες
κλίµακες:
Βαθµολόγηση τυπικών προσόντων των εκπαιδευτών
α. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
α.1. Στην εκπαίδευση ενηλίκων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

α.1.1. Σεµινάρια

3

α.1.2. Μεταπτυχιακές σπουδές

3

2
2

α.1.3. Μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη

1

α.1.4. Αυτοµόρφωση

1
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1

α.2. Στο αντικείµενο διδασκαλίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

α.2.1. Σεµινάρια

3

α.2.2. Μεταπτυχιακές σπουδές

3

2

1
2

α.2.3. Μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη

1

α.2.4. Αυτοµόρφωση

1

Στην κατηγορία α.1.1.: 3 βαθµοί δόθηκαν σε εκπαιδευτές µε σεµινάρια εντός και εκτός φορέα, 2 σε
εκπαιδευτές µε περισσότερα από ένα σεµινάρια του φορέα και 1 σε εκπαιδευτές που παρακολούθησαν
µόνο ένα σεµινάριο του φορέα.
Στην κατηγορία α.2.1.: 3 βαθµοί δόθηκαν σε εκπαιδευτές µε πολλά σεµινάρια ή µεταπτυχιακή
επιµόρφωση, 2 σε εκπαιδευτές µε περιορισµένο αριθµό σεµιναρίων, 1 σε εκπαιδευτές µε σεµινάρια µόνο
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Στην κατηγορία α.1.2. και α.2.2.: 3 βαθµοί δόθηκαν σε εκπαιδευτές µε διδακτορικό και 2 βαθµοί σε
εκπαιδευτές µε µεταπτυχιακό σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και του αντικειµένου διδασκαλίας
αντίστοιχα.

β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

β.1. Στην εκπαίδευση ενηλίκων

3

2

1

β.2. Στο αντικείµενο

3

2

1

Στην κατηγορία β.1. : 3 βαθµοί δόθηκαν σε εκπαιδευτές µε διδακτική εµπειρία και εκτός φορέα, 2 σε
εκπαιδευτές που συµµετείχαν σε περισσότερα από ένα προγράµµατα του φορέα (π.χ. Σ∆Ε, ΚΕΕ) και 1 σε
εκπαιδευτές που συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα του φορέα. ∆εν προσµετρήθηκε ως διδακτική εµπειρία η
συµµετοχή στα προγράµµατα του φορέα κατά την περίοδο 2004-2005.
Στην κατηγορία β.2. : 3 βαθµοί δόθηκαν σε εκπαιδευτές µε µεγάλη διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο
διδασκαλίας τους, 2 βαθµοί σε εκπαιδευτές µε µέτρια διδακτική εµπειρία και 1 βαθµός σε εκπαιδευτές µε
µικρή διδακτική εµπειρία.

Βαθµολόγηση γνώσεων των εκπαιδευτών στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η βαθµολόγηση των γνώσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων έγινε µε βάση δύο
ερωτήσεις της συνέντευξης, για τις οποίες υπήρχαν συγκεκριµένες «ιδανικές»
απαντήσεις σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία60. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν οι 3 και 5,
σύµφωνα µε την αρίθµηση των αξόνων της συνέντευξης (βλ. Παράρτηµα 1) και
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Βλ. Ζιώµας, Καραλής, Κόκκος, Χρυσάκης,2002 & Γιαννακοπούλου, ΕΚΕΠΙΣ, 2003.
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αφορούσαν την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση και το σχεδιασµό διδακτικών
ενοτήτων. Οι «ιδανικές» απαντήσεις ήταν οι εξής:
Ερώτηση 3
Τα βασικά στοιχεία της εναρκτήριας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι:
α. Αυτοπαρουσίαση του εκπαιδευτή
β. Παρουσίαση των εκπαιδευοµένων, καθώς και των στόχων και προσδοκιών τους
γ. ∆ιερεύνηση υπαρχουσών γνώσεων και εµπειριών των εκπαιδευοµένων
δ. Παρουσίαση των στόχων και του αντικειµένου του προγράµµατος
ε. ∆ιαπραγµάτευση των στόχων αυτών µε τους εκπαιδευόµενους, προκειµένου να
προκύψει

ένα

«εκπαιδευτικό

συµβόλαιο»

σχετικά

µε

τη

διεξαγωγή

του

προγράµµατος61 .
Ερώτηση 5
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασµού µιας διδακτικής ενότητα είναι τα εξής:
α. ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών και εκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευοµένων
β. Προσδιορισµός εκπαιδευτικών στόχων (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων)
γ. Προσδιορισµός ύλης που θα καλυφθεί σε κάθε ενότητα σε συνάρτηση µε το
διαθέσιµο χρόνο
δ. Προσδιορισµός κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, εποπτικών µέσων και
διδακτικού υλικού (σε συνάρτηση µε τα στοιχεία α-γ)
ε. Προσδιορισµός µεθόδου και µέσων αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της
διδακτικής ενότητας62.
Κάθε στοιχείο των «ιδανικών απαντήσεων» βαθµολογήθηκε µε µία µονάδα. Έτσι,
προέκυψε η ακόλουθη κλίµακα:

61

Η παρουσίαση και η διαπραγµάτευση των στόχων απαντώνται ως ενιαίο στοιχείο στη βιβλιογραφία,
όµως θεωρήθηκαν ως διακριτά στοιχεία για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, καθώς υπήρξαν
πολλοί εκπαιδευτές οι οποίοι αναφέρθηκαν µόνον στα πέντε πρώτα (παρουσίαση στόχων χωρίς
διαπραγµάτευση).
62
Στη βιβλιογραφία (Γιαννακοπούλου, ΕΚΕΠΙΣ, 2003) υπάρχει και το στοιχείο της «συνέργειας µε
άλλους εκπαιδευτές για να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η οµοιογένεια της µαθησιακής διαδικασίας»,
όµως δεν αναφέρεται, καθώς στα τµήµατα µάθησης που συµπεριελήφθησαν στην παρούσα έρευνα
δίδασκε µόνον ένας εκπαιδευτής.
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ερώτηση 3

/5

Ερώτηση 5

/5
ΣΥΝΟΛΟ

/10

Μέτρηση βαθµού συνειδητοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών
Από τη διασταύρωση των απόψεων των εκπαιδευτών περί των εκπαιδευτικών τους
αναγκών (απαντήσεις στις ερωτήσεις 8 & 9 της συνέντευξης) µε τα ουσιαστικά τους
προσόντα (γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων από τις ερωτήσεις 3 & 5 και
εκπαιδευτική πρακτική από το φύλλο παρατήρησης), αλλά και µε τις απαντήσεις τους
στις

υπόλοιπες

ερωτήσεις

της

συνέντευξης,

προσδιορίστηκε

ο

βαθµός

συνειδητοποίησης εκ µέρους τους των εκπαιδευτικών τους αναγκών, σύµφωνα µε την
ακόλουθη κλίµακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

Εντοπίζουν τις βασικότερες από τις πραγµατικές εκπαιδευτικές τους

3

ανάγκες και προσδιορίζουν εξειδικευµένα θέµατα επιµόρφωσής τους
Εντοπίζουν ορισµένες από τις πραγµατικές τους ανάγκες, κατανοώντας

2

την ανάγκη επιµόρφωσής τους, αλλά εστιάζουν σε γενικότερα θέµατα
∆εν εντοπίζουν τις πραγµατικές τους ανάγκες ή θεωρούν ότι δεν έχουν

1

ανάγκη επιµόρφωσης σε κανένα θέµα

8.6.2. Το φύλλο παρατήρησης
Με το φύλλο παρατήρησης διερευνήθηκαν οι δεξιότητες των εκπαιδευτών σε θέµατα
αρχών και διδακτικής µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς επίσης και οι
στάσεις τους σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων.
Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας (βλ. κεφ. 3 & 4) και από τις σηµειώσεις πεδίου
κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης της παρατήρησης προέκυψαν οι ακόλουθες
κατηγορίες του φύλλου παρατήρησης:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:
1. «∆οµή» εκπαιδευτικής συνάντησης:
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στην εισαγωγή σαφείς διδακτικούς στόχους στους
εκπαιδευόµενους, κάνει τη σύνδεση µε προηγούµενα µαθήµατα, ανακεφαλαιώνει στο
τέλος, συνδέοντας µε το επόµενο µάθηµα. Οι στόχοι υλοποιούνται µέσα στο
διαθέσιµο χρόνο της εκπαιδευτικής συνάντησης.
2. Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές:
Ο εκπαιδευτής χρησιµοποιεί επιτυχώς (ως προς την επιλογή και την τήρηση των
προδιαγραφών) αποκλειστικά και µόνον εκπαιδευτικές τεχνικές που ευνοούν την
ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική διεργασία.
3. Λειτουργία - Συντονισµός οµάδας:
Το τµήµα λειτουργεί ως οµάδα. Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται µεταξύ τους,
επικοινωνούν

αποτελεσµατικά,

εκφράζονται

ελεύθερα,

υπάρχει

ατµόσφαιρα

αποδοχής, σεβασµού και ισότιµης «συνδιαλλαγής». Ο εκπαιδευτής συντονίζει
αποτελεσµατικά την οµάδα, εµψυχώνει, ενθαρρύνει, µπορεί να αντεπεξέρχεται δε
διάφορες καταστάσεις (π.χ. «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, διαφωνίες, συγκρούσεις)
παρεµβαίνοντας κατάλληλα σε κάθε περίπτωση, ώστε να µην υπάρχουν κωλύµατα
στην εκπαιδευτική διεργασία.
4. Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος εκπαιδευοµένων:
Ο εκπαιδευτής µε κατάλληλες παρεµβάσεις τόσο στην εισαγωγή, αλλά και κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος, προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων
για το γνωστικό αντικείµενο. Παρουσιάζει το θέµα µε τέτοιον τρόπο ώστε οι
εκπαιδευόµενοι αµέσως να ενεργοποιούνται, να προσηλώνονται σε αυτό, να κάνουν
ερωτήσεις, να επιθυµούν να προχωρήσουν παρακάτω και να µάθουν περισσότερα, να
συµµετέχουν µε ενθουσιασµό σε πρακτικές εφαρµογές, χωρίς το ενδιαφέρον τους να
µειώνεται στη διάρκεια του µαθήµατος.
5.

Σύνδεση

γνώσεων

µε

ανάγκες,

εµπειρίες

και

ενδιαφέροντα

των

εκπαιδευοµένων:
Ο εκπαιδευτής συνδέει το γνωστικό αντικείµενο µε τις ανάγκες, τις εµπειρίες και τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Χρησιµοποιεί κατάλληλα παραδείγµατα (π.χ. από
το χώρο εργασίας των εκπαιδευοµένων), ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό
προσαρµοσµένο για τη συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευοµένων, παρουσιάζει ένα νέο
γνωστικό αντικείµενο που οι εκπαιδευόµενοι είχαν ζητήσει.
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6. Αξιοποίηση γνώσεων και εµπειριών των εκπαιδευοµένων:
Ο εκπαιδευτής αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων στη
διάρκεια του µαθήµατος. ∆ίνει το λόγο σε εκπαιδευόµενους για να παρουσιάσουν
κάτι σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο στο οποίο έχουν γνώσεις, µε αφορµή τις
εµπειρίες εκπαιδευόµενων ξεκινά παρουσίαση νέου γνωστικού αντικειµένου,
αναζητά (µε ερωτήσεις ή ασκήσεις) υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευόµενων και τις
συνδέει µε το νέο γνωστικό αντικείµενο.
7. Αυτενέργεια:
Ο εκπαιδευτής «επιτρέπει» σε ορισµένες φάσεις της εκπαιδευτικής διεργασίας στους
εκπαιδευόµενους να πειραµατιστούν και να αυτενεργήσουν µέσα από κατάλληλες
εφαρµογές της θεωρίας. Τους δίνει επίσης ερεθίσµατα, µε ερωτήµατα ή ασκήσεις, να
προχωρήσουν περαιτέρω µόνοι τους.
8. ∆ιευκόλυνση κατανόησης:
Ο εκπαιδευτής κατανοεί αν οι εκπαιδευόµενοι τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και
ως οµάδα «καταλαβαίνουν», σε ποια σηµεία

δυσκολεύονται, πού χρειάζονται

περαιτέρω επεξηγήσεις και εξάσκηση, το συζητά µαζί τους και παρεµβαίνει
διορθωτικά. Αντιλαµβάνεται αν κάτι δεν έγινε κατανοητό, ακόµα και όταν δεν έχει
εκφραστεί απορία, είτε από τη γλώσσα του σώµατος είτε από τα αποτελέσµατα µιας
άσκησης ή ερώτησης. ∆ιευκολύνει την κατανόηση του θέµατος και την επιτυχή
ανταπόκριση της οµάδας στις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειµένου (π.χ. επιτυχής
εκτέλεση άσκησης στον Η/Υ ή γραµµατικής άσκησης, σωστές απαντήσεις σε
ερωτήµατα).
9. Εξατοµικευµένη προσέγγιση:
Ο εκπαιδευτής σεβόµενος τον προσωπικό ρυθµό και τρόπο µάθησης κάθε
εκπαιδευόµενου, παρεµβαίνει εξατοµικευµένα ώστε να εξασφαλίζεται ενιαίος ρυθµός
στο τµήµα µάθησης. Μετά την παρέµβασή του, όλοι οι εκπαιδευόµενοι, ακόµα και
αυτοί που στην αρχή συναντούσαν δυσκολίες, ολοκληρώνουν µε επιτυχία µία
άσκηση π.χ. ή απαντούν σωστά σε αντίστοιχη επόµενη ερώτηση.
10. Επικοινωνία:
Ο εκπαιδευτής µπορεί να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τους εκπαιδευόµενους.
Ακούει και κατανοεί, απαντά ικανοποιητικά σε ερωτήσεις, δίνει ανατροφοδότηση,
διευκολύνει το διάλογο, τόσο σε λεκτικό επίπεδο (καλός χειρισµός λόγου) όσο και
στο µη λεκτικό (αντίστοιχη γλώσσα σώµατος).
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11. Σχέσεις µε εκπαιδευόµενους:
Ο εκπαιδευτής νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευόµενους, σέβεται τις απόψεις
τους, είναι «ανοιχτός» και δείχνει κατανόηση, στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής
διεργασίας που ευνοεί την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη ισότιµων σχέσεων.
12. «Κοινωνικό κλίµα»63
Φιλική, ευχάριστη και ζεστή ατµόσφαιρα, χιούµορ και άνεση στη διάρκεια του
µαθήµατος, ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευοµένων (συζητήσεις και
παρέες στη διάρκεια της προσέλευσης και του διαλείµµατος τόσο µεταξύ
εκπαιδευοµένων αλλά και µεταξύ εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτή).
Κάθε κατηγορία βαθµολογήθηκε µε 1 βαθµό. Ο εκπαιδευτής που τηρεί τις
προϋποθέσεις όλων των κατηγοριών συγκεντρώνει 12 βαθµούς.
Το φύλλο παρατήρησης παρατίθεται στο Παράρτηµα 2.
Σηµείωση
1. ∆εν συµπεριλαµβάνεται ως κατηγορία στο φύλλο παρατήρησης η σύνδεση της θεωρίας
µε την πράξη, καθώς σε όλα τα τµήµατα καταλάµβανε τη µεγαλύτερη χρονική διάρκεια
της εκπαιδευτικής συνάντησης (π.χ. εξάσκηση στον Η/Υ, ασκήσεις γραµµατικής στα
τµήµατα γλώσσας, όπως επίσης και συγκεκριµένες πρακτικές δραστηριότητες στα
τµήµατα ελεύθερου χρόνου).
2. Η κατηγορία «Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές» προσµετρήθηκε στη βαθµολογία
µόνο στις περιπτώσεις των εκπαιδευτών που συνδύαζαν και χρησιµοποιούσαν
αποτελεσµατικά τέτοιες τεχνικές σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης και
όχι σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευόµενοι συµµετείχαν µόνο σε ορισµένες φάσεις της
εκπαιδευτικής

διεργασίας

(π.χ.

χρήση

εισηγήσεων

και

ερωτήσεις

από/προς

εκπαιδευόµενους). Στα τµήµατα πληροφορικής προσµετρήθηκαν στην κατηγορία οι
περιπτώσεις όπου η ενεργητική συµµετοχή και η συνεργασία των εκπαιδευοµένων ήταν
επιλογή του εκπαιδευτή και γινόταν µε καθορισµένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Οι
περιπτώσεις ατοµικής εξάσκησης εκπαιδευοµένων στον Η/Υ µε την καθοδήγηση του
εκπαιδευτή, η συνήθης δηλαδή πρακτική στα τµήµατα πληροφορικής, καθώς και οι
περιπτώσεις αναγκαστικής -λόγω περιορισµένης υποδοµής-

ή τυχαίας συνεργασίας

µεταξύ εκπαιδευοµένων δεν προσµετρήθηκαν.
3. Η κατηγορία «Λειτουργία-Συντονισµός οµάδας» αφορά τη λειτουργία του τµήµατος ως
οµάδα και τον αποτελεσµατικό συντονισµό της εκ µέρους του εκπαιδευτή, δεν
συµπεριλαµβάνει όµως και τη χρήση αποκλειστικά ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
63

Βλ. Jaques, 2004, σ.56.
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Υπήρξαν περιπτώσεις εκπαιδευτών, των οποίων το τµήµα λειτουργούσε ως οµάδα, ο
συντονισµός εκ µέρους τους ήταν επαρκής (εξασφάλιση συµµετοχής των µελών σε
δραστηριότητες, συντονισµός συζητήσεων στην ολοµέλεια), αλλά µε ρόλο του
εκπαιδευτή ως «ηγέτη/αρχηγού» της οµάδας.
4. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες («Σχέσεις µε εκπαιδευόµενους» και «Κοινωνικό κλίµα»)
διαφοροποιήθηκαν, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις τµηµάτων µάθησης στα οποία η
ατµόσφαιρα ήταν ευχάριστη και φιλική, όµως ο εκπαιδευτής δεν απείχε πολύ από τον
παραδοσιακό «αποκλειστικό κάτοχο της γνώσης». Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι
σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων ήταν ισότιµες, είχε δηµιουργηθεί και
καλό «κλίµα».

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Από την ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων και από την παρατήρηση της
εκπαιδευτικής διεργασίας, προέκυψαν τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στη
συνέχεια. Στο κεφάλαιο 9.1. παρουσιάζεται η βαθµολογία των εκπαιδευτών σύµφωνα
µε τις κλίµακες του κεφαλαίου 8.6.1. και σύµφωνα µε το φύλλο παρατήρησης (κεφ.
8.6.2.). Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας, στον οποίο οι εκπαιδευτές αναφέρονται µε
σειρά κατάταξης σύµφωνα µε τα ουσιαστικά τους προσόντα, ενώ αναφέρεται η
συνολική βαθµολογία καθενός, ο βαθµός συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών
αναγκών και το είδος των σπουδών. Η αναλυτική βαθµολογία κάθε εκπαιδευτή για
κάθε κατηγορία παρατίθεται στο Παράρτηµα 3. Στο κεφάλαιο 9.2. παρουσιάζονται
και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα της συνέντευξης, ανά ερώτηση. Κατά την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων, αλλά και στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των
συνεντεύξεων (Παράρτηµα 4) οι εκπαιδευτές αναφέρονται µε τον κωδικό Ε
(Εκπαιδευτής) και αύξοντα αριθµό (Ε1…Ε30).
9.1. Βαθµολογία εκπαιδευτών
Η σειρά κατάταξης των εκπαιδευτών σύµφωνα µε τα ουσιαστικά τους προσόντα και
η συνολική βαθµολογία τους στα τυπικά τους προσόντα, ο βαθµός συνειδητοποίησης
των εκπαιδευτικών τους αναγκών και το είδος των σπουδών τους διαµορφώνονται ως
εξής:
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
(ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠ.ΕΝΗΛ. &
ΕΚΠ.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

α.1.
(εκπ.ενηλ)

α.2.
(αντικ.)

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

β.1.
(εκπ.ενηλ)

β.2.
(αντικ.)

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΙ∆.
ΕΚΠ.
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ*

Ε30

20

4

6

3

3

3

ΑνθρωπιστικέςΠαιδαγωγικέςΚοινωνικές Επιστήµες

Ε1

20

4

3

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε18

20

2

3

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε28

20

2

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε16

19

3

5

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε11

19

2

3

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε29

19

3

3

2

2

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε2

19

3

3

2

1

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε13

18

3

5

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε22

18

3

3

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε8

18

2

2

3

3

2

Θετικές Επιστήµες

Ε3

17

2

5

3

3

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε5

17

2

3

2

2

2

Θετικές Επιστήµες

Ε19

16

2

3

2

2

3

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε10

15

3

2

3

3

2

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε4

15

1

2

2

3

2

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε17

15

4

3

2

2

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε7

14

1

2

3

2

Θετικές Επιστήµες

Ε24

13

1

3

2

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε27

12

1

3

1

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε12

10

3

3

1

Θετικές Επιστήµες

Ε23

10

1

3

1

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε6

9

1

3

3

1

Θετικές Επιστήµες

Ε9

8

2

3

3

1

Θετικές Επιστήµες

Ε15

8

1

1

3

2

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε14

7

1

1

1

1

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε26

6

1

2

1

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε21

6

1

1

1

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

Ε25

6

1

1

1

Ανθρ.-Παιδ. -Κοιν. Επ.

3

3

3

3

1
1

Ε20
4
1
1
Θετικές Επιστήµες
* Στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται η κατάταξη των εκπαιδευτών στις δύο κατηγορίες σπουδών.
Λεπτοµερής αναφορά στις σπουδές κάθε εκπαιδευτή γίνεται στο Παράρτηµα 3.
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9.2. Παρουσίαση αποτελεσµάτων συνέντευξης -Σχολιασµός
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτών στις βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης (βλ.
παράρτηµα 1) και ο σχολιασµός τους, σε συνδυασµό µε τα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα (όπως αποτυπώνονται στα υποκεφάλαια 9.1 & 9.2) παρατίθενται στη
συνέχεια:
.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτών στην ερώτηση σχετικά µε τους παράγοντες που
διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διεργασίας, ήταν οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

Καλό µαθησιακό «κλίµα»

15

19

Σύνδεση γνώσεων µε ανάγκες & ενδιαφέροντα

12

15,2

Κίνητρα - προθέσεις εκπ/νων

10

12,7

Εκπαιδευτής

9

11,4

Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος εκπ/νων

6

7,6

Αξιοποίηση γνώσεων & εµπειριών εκπ/νων στη

5

6,3

Ενεργητική συµµετοχή εκπ/νων

5

6,3

Πρακτική εξάσκηση εκπ/νων – σύνδεση θεωρίας

4

5

Κατανόηση εκ µέρους των εκπ/νων

3

3,8

Χώρος (αίθουσες, πρόσβαση)

3

3,8

Εποπτικά µέσα-υλικοτεχνική υποδοµή

3

3,8

Εκπαιδευτικό υλικό

2

2,5

«Περιβάλλον» εκπαιδευτικού οργανισµού

1

1,3

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκτός αίθουσας

1

1,3

79

100,0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

εκπ/νων

µαθησιακή διεργασία

µε πράξη

διδασκαλίας)
ΣΥΝΟΛΟ

70

Οι παραπάνω παράγοντες µπορούν να ενταχθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
1. παράγοντες που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική διεργασία (συνολικό
ποσοστό 64,5%)
2. παράγοντες που σχετίζονται µε τον εκπαιδευόµενο (12,7%)
3. παράγοντες που σχετίζονται µε τον εκπαιδευτή (11,4%)
4. παράγοντες που σχετίζονται µε την οργάνωση του προγράµµατος (11,4%).
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά κατηγορία παραγόντων έχει ως εξής:
1. Παράγοντες σχετικοί µε την εκπαιδευτική διεργασία
Οι παράγοντες που αναφέρονται στην εκπαιδευτική διεργασία συγκεντρώνουν στο
σύνολό τους το υψηλότερο ποσοστό (64,5%) των απαντήσεων των εκπαιδευτών,
καταδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδεται στην εκπαιδευτική διεργασία για τη
διευκόλυνση της µάθησης. Η ανάλυση στο εσωτερικό της κατηγορίας δίνει τα
παρακάτω αποτελέσµατα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

Καλό µαθησιακό «κλίµα»

15

29,5

Σύνδεση γνώσεων µε ανάγκες & ενδιαφέροντα

12

23,6

Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος εκπ/νων

6

11,8

Αξιοποίηση γνώσεων & εµπειριών εκπ/νων στη

5

9,8

Ενεργητική συµµετοχή εκπ/νων

5

9,8

Πρακτική εξάσκηση εκπ/νων – σύνδεση θεωρίας

4

7,9

Κατανόηση εκ µέρους των εκπ/νων

3

5,9

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκτός αίθουσας

1

1,7

51

100,0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

εκπ/νων

µαθησιακή διεργασία

µε πράξη

διδασκαλίας)
ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορίζοντας την έννοια του «καλού κλίµατος» οι εκπαιδευτές αναφέρονται στις
«σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων», «στις σχέσεις
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και τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευοµένων», στην «επιτρεπτικότητα», στη «φιλική
και ευχάριστη ατµόσφαιρα», στη «λειτουργία της οµάδας», που έχουν ως αποτέλεσµα
ο εκπαιδευόµενος να αισθάνεται ότι απολαµβάνει «σεβασµού και αποδοχής» και ότι
«αναγνωρίζεται ως προσωπικότητα». Υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι
παράγοντες

«κλίµα» και η «σύνδεση των γνώσεων µε τις ανάγκες και τα

ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων», ώστε «να είναι χρήσιµες στην καθηµερινή
ζωή». Παρότι επισηµαίνονται οι περισσότεροι από τους σηµαντικότερους
παράγοντες, δηλαδή η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων, η
αξιοποίηση των γνώσεων και εµπειριών τους, η ενεργητική τους συµµετοχή στη
µαθησιακή διεργασία, η πρακτική εξάσκηση για σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη
και η κατανόηση («να καταλαβαίνουν οι εκπαιδευόµενοι»), εντούτοις η ενεργητική
συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική διεργασία δεν θεωρείται από τους
εκπαιδευτές καθοριστικός παράγοντας, καθώς συγκεντρώνει αρκετά χαµηλό ποσοστό
(9,8%). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις στην επόµενη
ερώτηση, όπου στην ιεράρχηση των εν λόγω παραγόντων η «ενεργητική συµµετοχή»
συµπεριλαµβάνεται στις απαντήσεις µόνο 2 εκπαιδευτών (ποσοστό 5,4% επί του
συνολικού αριθµού απαντήσεων).
2. Παράγοντες σχετικοί µε τον εκπαιδευόµενο
Οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον εκπαιδευόµενο (ποσοστό 12,7%) αφορούν
«κίνητρα εσωτερικά και εξωτερικά», «προθέσεις», «προσωπικότητα» και «γνωστικό
επίπεδο» των εκπαιδευοµένων. Οι εκπαιδευτές που αναφέρθηκαν σε αυτούς, τόνισαν
τη σηµασία για τη µάθηση τόσο των προθέσεων του εκπαιδευόµενου («αν έρχεται
αποφασισµένος να µάθει»), όσο και της προσωπικότητάς του («να είναι φιλοµαθής,
να αγαπά τη γνώση»), αλλά και του γνωστικού του επιπέδου («όσο υψηλότερο είναι
το γνωστικό επίπεδο, τόσο ευκολότερα µαθαίνει»).
3. Παράγοντες σχετικοί µε τον εκπαιδευτή
Οι παράγοντες αυτοί (ποσοστό 11,7%) αφορούν την προσωπικότητα του εκπαιδευτή,
την κατάρτισή του και το ρόλο του στην εκπαιδευτική διεργασία. Οι εκπαιδευτές που
θεωρούν τον εκπαιδευτή ως παράγοντα που διευκολύνει τους ενηλίκους να
µαθαίνουν αναφέρθηκαν κυρίως στην «ετοιµότητα του εκπαιδευτή», στη «γνώση του
αντικειµένου που διδάσκει», στη «διδακτική του µεθοδολογία» και τη «διδακτική του
εµπειρία», καθώς επίσης και σε χαρακτηριστικά όπως «να έχει υποµονή», «να είναι
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καλός», «να είναι φιλικός και ζεστός µε τους εκπαιδευόµενους», «να κατανοεί την
ψυχολογία και τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων», «να τους ενθαρρύνει», «να έχει
ψυχή». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συντονισµός της οµάδας και η δηµιουργία
κατάλληλου µαθησιακού κλίµατος θεωρείται µόνον από λίγους και έµπειρους
εκπαιδευτές ως αποτέλεσµα γνώσεων δυναµικής της οµάδας και αρχών επικοινωνίας.
Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους εκπαιδευτές, παρότι αναφέρονται
στην κατάρτιση του εκπαιδευτή στο αντικείµενό του, θεωρούν τα προαναφερθέντα
περισσότερο ως προσωπικά «χαρίσµατα».
4.Παράγοντες σχετικοί µε την οργάνωση του προγράµµατος
Στους παράγοντες αυτούς (συνολικό ποσοστό 11,4%) συγκαταλέγονται:
•

Ο χώρος (3,8%), δηλαδή «οι αίθουσες διδασκαλίας» και «η εύκολη
πρόσβαση» σε αυτούς.

•

Τα εποπτικά µέσα και γενικότερα η υλικοτεχνική υποδοµή (3,8%)

•

Το εκπαιδευτικό υλικό (2,5%), το οποίο πρέπει «να είναι κατάλληλο και καλά
οργανωµένο »

•

Το «περιβάλλον» του εκπαιδευτικού οργανισµού (1,3%). Ο εκπαιδευτής
(συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία) που θεωρεί τον παράγοντα αυτόν
ως έναν από τους σηµαντικούς, αναφέρθηκε στις σχέσεις και το κλίµα που
υπάρχει, τονίζοντας ότι όλοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, στο πρόγραµµα
Μεταναστών που απασχολείται, «αισθάνονται κοµµάτι του προγράµµατος»
και δεν νοιώθουν ότι «τους πετάνε σε ένα τµήµα», όπως έχει διαπιστώσει σε
άλλες περιπτώσεις.

Από την ανάλυση των απαντήσεων, διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτές του φορέα έχουν
κατανοήσει τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης των
ενηλίκων. Η περιορισµένη όµως αναφορά στην ενεργητική συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική διεργασία, η οποία αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την αποτελεσµατική µάθηση των ενηλίκων, οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτές δεν συνειδητοποιούν τη σηµασία της,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις τους σε επόµενες ερωτήσεις (2, 4
& 5). Τέλος, επισηµαίνεται ότι από κανέναν εκπαιδευτή δεν αναφέρθηκαν τα εµπόδια
στη µάθηση που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι. Παρότι η ερώτηση
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αφορούσε τους παράγοντες που διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει, εντούτοις θα
µπορούσε να αναφερθεί ως τέτοιος παράγοντας, ο εντοπισµός εκ µέρους του
εκπαιδευτή και η διευκόλυνση για την άρση των εµποδίων στη µάθηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ιεραρχώντας τους παραπάνω παράγοντες, οι εκπαιδευτές θεωρούν σηµαντικότερους
τους ακόλουθους:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

Καλό µαθησιακό «κλίµα»

12

32,5

Εκπαιδευτής

9

24,3

Σύνδεση γνώσεων µε ανάγκες & ενδιαφέροντα

7

18,9

3

8,1

Ενεργητική συµµετοχή

2

5,4

Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος

2

5,4

∆ιευκόλυνση κατανόησης

2

5,4

37

100,0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

εκπ/νων
Αξιοποίηση γνώσεων & εµπειριών εκπ/νων στην
εκπαιδευτική διεργασία

ΣΥΝΟΛΟ

Τα αποτελέσµατα της ιεράρχησης των παραγόντων που διευκολύνουν τους ενηλίκους
να µαθαίνουν δίνουν «προβάδισµα» στους παράγοντες που σχετίζονται µε τη
µαθησιακή διεργασία, καθώς συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 75,7% έναντι του
64,5% που συγκέντρωναν στην προηγούµενη ερώτηση (στην οποία αναφέρονταν
χωρίς ιεράρχηση). Οι απαντήσεις των εκπαιδευτών, συγκρινόµενες µε αυτές που
έδωσαν στην προηγούµενη ερώτηση, οδηγούν σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Κατ’
αρχάς απουσιάζουν εντελώς οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον εκπαιδευόµενο και
οι παράγοντες που σχετίζονται µε την οργάνωση του προγράµµατος. Το «κλίµα»
παραµένει ο πρώτος σηµαντικότερος παράγοντας, ενώ ο εκπαιδευτής ιεραρχείται ως
δεύτερος (24,3%), αντί για τη σύνδεση των γνώσεων µε τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων (18,9%). Η ενεργητική συµµετοχή των
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εκπαιδευοµένων αναφέρεται µόνον από δύο εκπαιδευτές εκ των 5 που την ανέφεραν
και στην προηγούµενη ερώτηση.
Οι τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτές προσπαθούν να διευκολύνουν µέσα στα
τµήµατα τους εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν είναι οι παρακάτω:
•

Προσπαθούν να δηµιουργήσουν κατάλληλο µαθησιακό «κλίµα»: 15
εκπαιδευτές (ποσοστό 40,6% επί του συνολικού αριθµού απαντήσεων).
Πρόκειται για τους 12 εκπαιδευτές που ιεραρχούν ως σηµαντικότερο
παράγοντα το «κλίµα» και για 3 εκπαιδευτές που αναφέρθηκαν στο ρόλο του
εκπαιδευτή.

•

Χρησιµοποιούν ασκήσεις και παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή: 8
εκπαιδευτές (ποσοστό 21,6% επί του συνόλου των απαντήσεων).

•

∆ιαπραγµατεύονται µε τους εκπαιδευόµενους τις ανάγκες τους, προκειµένου
να καθορίσουν το περιεχόµενο της εκπαίδευσης: 7 εκπαιδευτές (ποσοστό
18,9%).

•

Χρησιµοποιούν πρακτικές εφαρµογές της θεωρίας: 2 εκπαιδευτές (ποσοστό
5,4%)

•

∆όθηκαν και µεµονωµένες απαντήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στα «κίνητρα»
που δίνονται στους εκπαιδευόµενους, στην «εξατοµικευµένη διδασκαλία»,
στη «δουλειά σε οµάδες», στις «επιπλέον δραστηριότητες εκτός τάξης», ενώ
ένας εκπαιδευτής πληροφορικής απάντησε ότι προσπαθεί να λειτουργεί µε
«την υπάρχουσα υποδοµή». Ο συγκεκριµένος εκπαιδευτής είχε αναφέρει ως
µοναδικό παράγοντα που βοηθά στη µάθηση την υλικοτεχνική υποδοµή.
(ποσοστό 2,7% για κάθε µεµονωµένη απάντηση).

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις στα δύο σκέλη της ερώτησης διαφαίνεται η
αδυναµία της πλειονότητας των εκπαιδευτών του φορέα να χρησιµοποιούν
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Την αδυναµία αυτή προσπαθούν να την
καλύψουν «εµπειρικά», έχοντας κατανοήσει ότι η δηµιουργία κατάλληλου
µαθησιακού κλίµατος και η σύνδεση του περιεχοµένου της εκπαίδευσης µε τα
ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των εκπαιδευόµενων διευκολύνουν τη µάθηση των
ενηλίκων. Οι απαντήσεις τους στην ερώτηση 4, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές τεχνικές
ενισχύει το συµπέρασµα αυτό.

75

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή της πρώτης εκπαιδευτικής
συνάντησης προέκυψαν τα εξής:
•

Όλοι οι εκπαιδευτές αυτοπαρουσιάζονται

•

28 εκπαιδευτές (ποσοστό 93,3% επί του συνολικού αριθµού εκπαιδευτών)
προχωρούν στη διαδικασία αλληλογνωριµίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων
(ένας εκπαιδευτής πληροφορικής δήλωσε ότι οι εκπαιδευόµενοι γνωρίζονταν
µεταξύ τους και δεν χρειάστηκαν συστάσεις, ενώ µία εκπαιδεύτρια σε ΚΑΠΗ
δήλωσε ότι οι εκπαιδευόµενοι «δεν ήθελαν να µιλήσουν για τον εαυτό τους,
κάτι που ακολούθησε σε επόµενες συναντήσεις»).

•

26 εκπαιδευτές (ποσοστό 86,7%) διερευνούν τις ανάγκες, το γνωστικό
επίπεδο, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. (Από τους
υπόλοιπους τέσσερις, οι τρεις παρουσιάζουν κατευθείαν τους στόχους, ενώ
µία εκπαιδεύτρια µένει µόνο στην παρουσίαση και την αλληλογνωριµία).

•

15 εκπαιδευτές (ποσοστό 50%) παρουσιάζουν τους στόχους και το
περιεχόµενο του προγράµµατος και προχωρούν σε συζήτηση/διαπραγµάτευση
µε τους εκπαιδευόµενους. Η έννοια του εκπαιδευτικού «συµβολαίου»
αναφέρθηκε άµεσα σε δύο περιπτώσεις: ως «συµβόλαιο» και ως «συµφωνία
για βασικά θέµατα λειτουργίας της οµάδας». Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν
αναφέρθηκε άµεσα, όµως φάνηκε ότι προκύπτει κοινή συµφωνία για τους
εκπαιδευτικούς στόχους, αλλά και για θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του
τµήµατος.

•

10 εκπαιδευτές (ποσοστό 33,4%) παρουσιάζουν τους στόχους χωρίς να
ακολουθήσει συζήτηση/διαπραγµάτευση. Μόνον 3 τονίζουν ότι προσπαθούν
µέσα από την παρουσίαση των στόχων «να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον
των εκπαιδευοµένων» και ένας ότι προσπαθεί «να τους εµψυχώσει για να
πετύχουν τους στόχους».

•

9 «αρχίζουν µάθηµα», εκ των οποίων οι 4 (ποσοστό 13,3%) κατευθείαν, χωρίς
να παρουσιάσουν τους διδακτικούς στόχους, 4 µετά την παρουσίασή τους και
1 µετά την παρουσίαση και διαπραγµάτευσή τους (οι 5 τελευταίοι
περιλαµβάνονται σε προηγούµενες κατηγορίες).
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•

1 εκπαιδεύτρια (ποσοστό 3,3%) περιορίζεται µόνο στη αυτοπαρουσίαση και
την αλληλογνωριµία των µελών της οµάδας, επισηµαίνοντας ότι θέλει στην
πρώτη συνάντηση να ανταλλάσσουν «µόνο προσωπικά στοιχεία, ανθρώπινα».

Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι οι µισοί εκπαιδευτές του φορέα γνωρίζουν τι
πρέπει να κάνουν στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος. Παρά το
γεγονός ότι σε πολύ µεγάλο ποσοστό (86,7%) προχωρούν στη διερεύνηση
προσδοκιών και αναγκών των εκπαιδευοµένων, εντούτοις δεν αξιοποιούν τη
διαδικασία αυτή στον καθορισµό των στόχων και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης.
Από την απάντηση όµως στην επόµενη ερώτηση, φαίνεται ότι τουλάχιστον
προσπαθούν να αξιοποιούν στην πράξη, έστω και χωρίς να το συζητήσουν µε τους
εκπαιδευόµενους στην πρώτη συνάντηση, τα αποτελέσµατα της διερεύνησης
αναγκών στη επιλογή περιεχοµένου (σύνδεση ασκήσεων µε ενδιαφέροντα και
ανάγκες των εκπαιδευοµένων). Επίσης από τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 1 και 2
είναι προφανής η σηµασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτές στη σύνδεση των γνώσεων
µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων.
Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι οι 15 εκπαιδευτές που έδωσαν πλήρη
απάντηση στην ερώτηση, συγκέντρωσαν από τις υψηλότερες βαθµολογίες στα
ουσιαστικά προσόντα

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Μόνον 12 εκπαιδευτές (ποσοστό 40%) κατανόησαν την ερώτηση σχετικά µε τις
εκπαιδευτικές τεχνικές και απάντησαν αναφέροντας συγκεκριµένες, ενώ δύο έδωσαν
και λεπτοµερές παράδειγµα. Οι τεχνικές παρατίθενται στη συνέχεια, ακριβώς όπως
αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτές και µε τη συχνότητα αναφοράς καθεµιάς:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

*Η

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ασκήσεις σε οµάδες (ή σε ζευγάρια)

8

Ατοµικές ασκήσεις

4

Παιχνίδι ρόλων

4

Εργασία σε οµάδες

4

Συζήτηση *

2

Πρακτικές ασκήσεις (ατοµικές & σε οµάδες)

1

Βιωµατικές ασκήσεις (ατοµικές & σε οµάδες)

1

Προσοµοίωση

1

∆ραµατοποίηση

1

συζήτηση αναφέρθηκε δύο φορές ως τεχνική, όµως φάνηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές τη

χρησιµοποιούσαν και τη θεωρούσαν ως «αυτονόητο» στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διεργασίας.

Έγινε επίσης αναφορά στο «οµαδοσυνεργατικό µοντέλο» και στην «καθοδηγούµενη
διδασκαλία». Προκύπτει εµφανώς η προτίµηση των συγκεκριµένων εκπαιδευτών σε
τεχνικές που ευνοούν την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. Σύµφωνα µε
το φύλλο παρατήρησης, 10 από τους 30 εκπαιδευτές χρησιµοποιούσαν ενεργητικές
εκπαιδευτικές τεχνικές στη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης. Από τους δύο
επιπλέον εκπαιδευτές που κατανόησαν την ερώτηση, ένας γνώριζε τις εκπαιδευτικές
τεχνικές αλλά δεν χρησιµοποιούσε ενεργητικές, ενώ µία εκπαιδεύτρια αναφερόταν
στην εκπαιδευτική της πρακτική σε άλλα τµήµατά της στο φορέα και όχι στο
συγκεκριµένο τµήµα στο ΚΕΕ (σε ΚΑΠΗ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένας από
τους παραπάνω εκπαιδευτές δεν αναφέρθηκε στους παράγοντες από τους οποίους
εξαρτάται η χρήση κάθε τεχνικής, σε θέµατα δηλαδή επιλογής και συνδυασµού
εκπαιδευτικών

τεχνικών,

αλλά

περιορίστηκαν

να

παραθέσουν

αυτές

που

χρησιµοποιούν. Το γεγονός ενδεχοµένως να οφείλεται στο ερωτηµατολόγιο, καθώς η
συγκεκριµένη ερώτηση «περιόριζε» το εύρος της απάντησης.
Από τους υπόλοιπους 18 εκπαιδευτές (ποσοστό 60%), πολλοί δεν κατάλαβαν
την ερώτηση και ζήτησαν διευκρινίσεις, ενώ ένας εκπαιδευτής αναφέρθηκε
κατευθείαν στα εκπαιδευτικά µέσα («χρησιµοποιώ υπολογιστή και προτζέκτορα»)
και µία εκπαιδεύτρια στο εκπαιδευτικό υλικό («επιλέγω κείµενα»). Από τις
απαντήσεις τους -κυρίως στις επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά µε τον
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τρόπο δουλειάς τους στο τµήµα- και τα σχετικά παραδείγµατα που δίνουν, προκύπτει
ότι χρησιµοποιούν τις εξής εκπαιδευτικές τεχνικές:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ασκήσεις ατοµικές

17

Ασκήσεις σε οµάδες

8

Συζήτηση

6

Ερωτήσεις-απαντήσεις

3

Εισήγηση

2

Επισκέψεις-ξεναγήσεις

1

Οµαδικά παιχνίδια

1

Άµεση αναφορά στις ασκήσεις γίνεται από τους εκπαιδευτές πληροφορικής και τους
εκπαιδευτές γλώσσας, οι οποίοι λόγω αντικειµένου τις χρησιµοποιούν για εξάσκηση
των εκπαιδευοµένων. Όµως οι ασκήσεις σε οµάδες δεν γίνονται σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες προδιαγραφές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά προκύπτουν άλλοτε από
την ανάγκη των εκπαιδευοµένων να συνεργάζονται µεταξύ τους («θέλουν να
συνεργάζονται µε τους διπλανούς και τους αφήνω») και άλλοτε επειδή οι
εκπαιδευτές, αντιλαµβανόµενοι τα οφέλη της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευοµένων,
τους προτρέπουν «να συνεργάζονται». Παρότι µόνον 2 εκπαιδευτές αναφέρθηκαν
άµεσα στην εισήγηση («παρουσιάζω το θέµα και µετά ακολουθούν ερωτήσεις και
συζήτηση»), ίσως η σηµαντικότερη διαφορά από τον τρόπο λειτουργίας µιας
οποιασδήποτε σχολικής ή φροντιστηριακής τάξης εκµάθησης γλώσσας και
πληροφορικής, να είναι το γεγονός ότι οι ασκήσεις βασίζονται σε θέµατα που
ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόµενους και συνδέονται µε καθηµερινές εµπειρίες τους,
κάτι που διαφαίνεται και από τις απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις (1, 2, 5 καθώς και
από την εκπαιδευτική πρακτική, όπως προκύπτει από το φύλλο παρατήρησης).
Τελικά, περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτές του φορέα (60%) δεν
έχουν γνώση των εκπαιδευτικών τεχνικών που ενδείκνυνται στην εκπαίδευση
ενηλίκων και προσπαθούν εµπειρικά να προσαρµόσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους
σε ενηλίκους, κυρίως µέσω προσαρµογής του περιεχοµένου στις ανάγκες και τα
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ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Όπως προκύπτει από τη διασταύρωση των
απαντήσεων µε τις απαντήσεις στην ερώτηση 8 (βλ. Πίνακα 7), σε µικρό ποσοστό
(15%) ζητούν επιµόρφωση στο συγκεκριµένο θέµα. Τέλος, σύµφωνα µε τις
απαντήσεις στην ερώτηση 9, µόνον 4 εκπαιδευτές θεωρούν ως «αδύνατο» σηµείο
τους τις ελλιπείς γνώσεις τους στην εκπαίδευση ενηλίκων, συµπεριλαµβανοµένων και
των εκπαιδευτικών τεχνικών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Στις απαντήσεις των εκπαιδευτών σχετικά µε το σχεδιασµό διδακτικών ενοτήτων
εντοπίστηκαν οι εξής παράµετροι:
•

Καθορισµός περιεχοµένου ανάλογα µε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το
ρυθµό µάθησης και το επίπεδο των εκπαιδευοµένων: 25 εκπαιδευτές (83,3%
επί του συνόλου των εκπαιδευτών)

•

Καθορισµός διδακτικών στόχων: 6 εκπαιδευτές (20% επί του συνολικού
αριθµού εκπαιδευτών)

•

Καταµερισµός ύλης (περιεχόµενο): 8 εκπαιδευτές (26,7% επί του συνόλου)

•

Σχεδιασµός ασκήσεων: 7 εκπαιδευτές (23,3% επί του συνόλου)

•

Σχέση ύλης-χρόνου: 9 εκπαιδευτές (30% επί του συνόλου)

•

Αναφορά σε εκπαιδευτικές τεχνικές: 3 εκπαιδευτές (10% επί του συνόλου)

•

«Άσχετες» απαντήσεις (κωδικοποίηση υλικού, αναπροσαρµογή υλικού κτλ): 5
εκπαιδευτές (16,7% επί του συνόλου).

Όλοι οι εκπαιδευτές -διαφαίνεται ακόµα και στις «άσχετες» απαντήσεις, παρότι δεν
έχει εκφραστεί σαφώς ώστε να προσµετρηθεί ως απάντηση- έχουν κατανοήσει τον
καθοριστικό ρόλο της διερεύνησης των αναγκών των εκπαιδευοµένων και
επισηµαίνουν το ρόλο του στον καθορισµό του περιεχοµένου της εκπαίδευσης. Οι
αδυναµίες όµως των εκπαιδευτών στο σχεδιασµό διδακτικών ενοτήτων είναι
εµφανείς, καθώς λίγοι εντοπίζουν µόνον µερικούς από τους βασικούς παράγοντες
(διδακτικούς στόχους το 20%, χρόνο το 30% κ.ά.), ενώ παράγοντες όπως ο
συνδυασµός και η επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών αναφέρονται τυχαία ή
προκύπτουν από τα συµφραζόµενα (σε ποσοστό 10%). Τέλος, η αξιολόγηση δεν
αναφέρεται από κανέναν εκπαιδευτή (βλ. & ερώτηση 7), ενώ ποσοστό 16,7% των
εκπαιδευτών δίνουν «άσχετες» µε την ερώτηση απαντήσεις. Σηµειώνεται επίσης ότι
κανένας εκπαιδευτής -ακόµα και αυτοί που συγκέντρωσαν υψηλές βαθµολογίες- δεν
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έδωσε επαρκή απάντηση, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτές του φορέα δεν
έχουν επαρκείς γνώσεις σε θέµατα σχεδιασµού διδακτικών ενοτήτων.
Στις απαντήσεις τους στην ερώτηση 8 (σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών),
κανένας από τους εκπαιδευτές δεν αναφέρθηκε αυτοτελώς στο θέµα του σχεδιασµού
διδακτικών

ενοτήτων,

ζητώντας

αντίστοιχη

επιµόρφωση.

Επίσης,

κανένας

εκπαιδευτής δεν θεωρεί αδυναµία του (σύµφωνα µε τις απαντήσεις στην ερώτηση 9)
την έλλειψη γνώσεων για το σχεδιασµό διδακτικών ενοτήτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτές στην ερώτηση σχετικά µε την
αντιµετώπιση περιπτώσεων «δύσκολων» εκπαιδευόµενων» ήταν οι ακόλουθες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

Προσέγγιση µέσα στην οµάδα

18

60

∆υσκολίες στην αντιµετώπιση του θέµατος

4

13,3

Συνδυασµός προσέγγισης (µέσα στην οµάδα και

3

10

∆εν τους παρουσιάστηκε αντίστοιχο πρόβληµα

3

10

Κατ’ ιδίαν προσέγγιση

2

6,7

30

100,0

«∆ΥΣΚΟΛΟΙ» ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ

κατ’ ιδίαν)

ΣΥΝΟΛΟ

Η προσέγγιση των «δύσκολων» εκπαιδευόµενων γίνεται από την πλειοψηφία
των εκπαιδευτών «µέσα στην οµάδα». «Κατ’ ιδίαν» προσεγγίζουν τους «δύσκολους»
εκπαιδευόµενους µόνον 5 εκπαιδευτές, εκ των οποίων οι 3 επιλέγουν την κατ’ ιδίαν
προσέγγιση, αν δεν λυθεί το θέµα µέσα στην οµάδα, ενώ δύο εκπαιδευτές δήλωσαν
ότι επιλέγουν αποκλειστικά την προσέγγιση σε προσωπικό επίπεδο. Από τις
απαντήσεις 4 εκπαιδευτών φάνηκε η αδυναµία τους στην αντιµετώπιση του θέµατος,
καθώς δήλωσαν ότι δεν παρεµβαίνουν καθόλου, αφήνοντας είτε την οµάδα να
ρυθµίσει το ζήτηµα («η οµάδα από µόνη της βάζει τα πράγµατα στη θέση τους»), είτε
τον εκπαιδευόµενο να «το καταλάβει από µόνος του», είτε δείχνοντας «αδιαφορία»

81

είτε «µένοντας εκτός κατάστασης». Τέλος, 3 εκπαιδευτές δήλωσαν ότι δεν
αντιµετωπίζουν

«κανένα

συνειδητοποιηµένοι

στα

πρόβληµα»,
τµήµατα»

καθώς
(δύο

οι

από

εκπαιδευόµενοι
αυτούς

ήταν

«έρχονται
εντελώς

«δασκαλοκεντρικοί» στην εκπαιδευτική τους πρακτική, ενώ ο τρίτος συγκέντρωσε
πολύ χαµηλή βαθµολογία).
Προσδιορίζοντας περαιτέρω τον τρόπο προσέγγισης των «δύσκολων»
εκπαιδευόµενων -εντός ή εκτός οµάδας- οι εκπαιδευτές δήλωσαν τα εξής: 17
προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο εκπαιδευόµενος
φέρεται µε το συγκεκριµένο τρόπο και να καθορίσουν ανάλογα τον τρόπο
παρέµβασής τους, 5 δήλωσαν επιπλέον ότι αντιµετωπίζουν τις καταστάσεις που
προκύπτουν «µε χιούµορ» και άλλοι 4 ότι φέρονται «διπλωµατικά», κρατώντας
«ουδέτερη στάση» ή προσπαθώντας να «αλλάξουν τη συζήτηση» για να «ξεχαστεί το
θέµα». Περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτές (17 στους 30, ποσοστό 56,6%)
εµφανίζονται

ιδιαίτερα

ευαισθητοποιηµένοι

στα

αίτια

που

προκαλούν

τη

συµπεριφορά του εκπαιδευόµενου, παρεµβαίνοντας ανάλογα. Οι εν λόγω εκπαιδευτές
αντιµετωπίζουν τα αντίστοιχα θέµατα κυρίως µέσα στην οµάδα και µερικοί σε
συνδυασµό µε κατ’ ιδίαν προσέγγιση.
Οι

πιο

πλήρεις

και

τεκµηριωµένες

απαντήσεις

(µε

συγκεκριµένα

παραδείγµατα) δόθηκαν από εκπαιδευτές µε διδακτική εµπειρία και επιµόρφωση στην
εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας. Ως προς τις ειδικότητες, οι
εκπαιδευτές αυτοί ήταν πληροφορικής (µε σπουδές σε ανθρωπιστικές-παιδαγωγικές
επιστήµες), εκπαιδευτές γλώσσας και ελεύθερου χρόνου. Από τα φύλλα παρατήρησης
προέκυψε ότι µόνο 15 από τα 30 τµήµατα λειτουργούσαν ως οµάδες. Το γεγονός
αυτό όµως δεν συνεπάγεται ότι όλοι οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτές έχουν
εξειδικευµένες γνώσεις δυναµικής οµάδας. Εκτός από ορισµένους που είχαν
παρακολουθήσει αντίστοιχα σεµινάρια, οι περισσότεροι λειτουργούσαν αρκετά καλά
ως συντονιστές, όντας ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα κυρίως λόγω συνδυασµού
διδακτικής εµπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο και σεµιναρίων
για την εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος, κανένας εκπαιδευτής δεν ζήτησε επιµόρφωση
σε αντίστοιχα θέµατα (βλ. ερώτηση 8).
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Στην ερώτηση σχετικά µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτές
αναφέρθηκαν σε συγκεκριµένες παραµέτρους που αξιολογούν:
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•

22 εκπαιδευτές δήλωσαν ότι αυτοαξιολογούνται (62,9 % επί του συνόλου των
απαντήσεων)

•

6 εκπαιδευτές (17,2%) δήλωσαν ότι αξιολογούν την απόδοση και το ρυθµό
µάθησης των τµηµάτων (3 εξ αυτών αξιολογούν µόνον αυτό, δεν
αυτοαξιολογούνται)

•

5 εκπαιδευτές (14,3%) δήλωσαν ότι αξιολογούν την επίτευξη των διδακτικών
στόχων (3 αξιολογούν µόνον αυτό, δεν αυτοαξιολογούνται)

•

1 εκπαιδευτής (2,8%) δήλωσε ότι αξιολογεί την αλλαγή στάσεων των
εκπαιδευοµένων

•

1 εκπαιδευτής (2,8%) απάντησε ότι δεν µπορεί να αξιολογήσει το
εκπαιδευτικό του έργο

Οι τρόποι µε τους οποίους αξιολογούν τις παραπάνω παραµέτρους χωρίζονται στις
εξής κατηγορίες:
•

12 εκπαιδευτές (ποσοστό 25,5% επί του συνολικού αριθµού απαντήσεων) από
τα «αποτελέσµατα των τµηµάτων», την «πρόοδο», τη «διαφοροποίηση του
επιπέδου», τις «επιδόσεις των εκπαιδευοµένων»

•

10 εκπαιδευτές (21,3%) από το «κλίµα» και τις «σχέσεις που αναπτύσσονται
στο τµήµα»

•

7 εκπαιδευτές (ποσοστό 14,9%) µε «συζήτηση µε τους εκπαιδευόµενους»

•

6 εκπαιδευτές (12,8%) δήλωσαν ότι «το καταλαβαίνουν από τη δική τους
διάθεση» και από τη «διάθεση των εκπαιδευοµένων»

•

4 εκπαιδευτές (8,5%) µέσα από «ασκήσεις επανάληψης-εµπέδωσης» και
«συγκεκριµένες ερωτήσεις»

•

3 εκπαιδευτές (6,4%) από τη συµµετοχή στο τµήµα

•

3 εκπαιδευτές (6,4%) χρησιµοποιούν συγκεκριµένα «εργαλεία» αξιολόγησης

•

1 εκπαιδευτής (2,1%) από την «ανταλλαγή απόψεων µε άλλους εκπαιδευτές»
(είχε δηλώσει και άλλους τρόπους)

•

1 εκπαιδευτής (2,1%) δεν δήλωσε κανέναν τρόπο αξιολόγησης.

Οι περισσότεροι λοιπόν από τους εκπαιδευτές του φορέα αυτοαξιολογούνται, ενώ
ορισµένοι αξιολογούν επιπλέον και την απόδοση των τµηµάτων, ενώ άλλοι και την
επίτευξη των διδακτικών στόχων. Οι τρόποι όµως µε τους οποίους κάνουν την
αξιολόγηση, παρότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται συνδυαστικά από τους
εκπαιδευτές, είναι περισσότερο εµπειρικοί και «πρόχειροι», καθώς µόνον τρεις
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χρησιµοποιούν συγκεκριµένα «εργαλεία» αξιολόγησης (µόνον ένας είναι από τους
εκπαιδευτές µε τις υψηλότερες βαθµολογίες). Είναι προφανής η αδυναµία των
εκπαιδευτών στο θέµα της συστηµατικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου,
γεγονός που διαπιστώνεται επίσης και από το ότι η αξιολόγηση δεν αναφέρεται από
κανέναν ως παράµετρος του σχεδιασµού διδακτικών ενοτήτων (ερώτηση 5).
Επιπλέον, κανένας εκπαιδευτής δεν ζητά επιµόρφωση σε σχετικά θέµατα (ερώτηση
8), ούτε συµπεριλαµβάνει την αξιολόγηση σε κάποια ευρύτερη κατηγορία θεµάτων
(π.χ. στα θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρονται η διδακτική
µεθοδολογία, χαρακτηριστικά ενηλίκων κ.ά.).

Τέλος, κανένας εκπαιδευτής δεν

αναφέρεται στην αξιολόγηση ως «αδύνατο» σηµείο του (ερώτηση 9).
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτές σχετικά µε το σεµινάριο
εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων που επιθυµούν να παρακολουθήσουν, είναι οι
ακόλουθες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

Εκπαίδευση ενηλίκων

14

21

«Πρακτικό» σεµινάριο

13

19,4

Εκπαιδευτικές τεχνικές-διδακτική αντικειµένου

10

15

Ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ εκπαιδευτών

8

12

Καλές πρακτικές - πρότυπο µάθηµα

7

10,4

Εκπαιδευτικό υλικό

4

6

Χωρισµός εκπαιδευτών ανά επίπεδο

3

4,4

∆εν χρειάζοµαι σεµινάριο

3

4,4

3

4,4

2

3

67

100,0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-βιντεοσκοπηµένο µάθηµα

Μεµονωµένα

θέµατα

(Τρίτη

ηλικία,

οξεία

αντιπαράθεση στην οµάδα, πολιτιστικά στοιχεία
λαών)
Απόψεις εκπαιδευοµένων
ΣΥΝΟΛΟ
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Οι παραπάνω απαντήσεις µπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες:
1. απαντήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του σεµιναρίου (συνολικό ποσοστό
68,8%)
2. απαντήσεις σχετικά µε τη δοµή και την οργάνωση του σεµιναρίου (26,8%).
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά κατηγορία έχει ως εξής:
1.Απαντήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του σεµιναρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

Εκπαίδευση ενηλίκων

14

30,4

Εκπαιδευτικές τεχνικές-διδακτική αντικειµένου

10

21,8

Ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ εκπαιδευτών

8

17,3

7

15,2

4

8,7

3

6,6

46

100,0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καλές

πρακτικές

-

πρότυπο

µάθηµα

-

βιντεοσκοπηµένο µάθηµα
Εκπαιδευτικό υλικό
Μεµονωµένα

θέµατα

(Τρίτη

ηλικία,

οξεία

αντιπαράθεση στην οµάδα, πολιτιστικά στοιχεία
λαών)
ΣΥΝΟΛΟ

Οι εκπαιδευτές που επιθυµούν να επιµορφωθούν σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων
αναφέρθηκαν περισσότερο στα «χαρακτηριστικά και την ψυχολογία των ενηλίκων
εκπαιδευοµένων», στις «τρέχουσες εξελίξεις στον τοµέα», στα «αποτελέσµατα
ερευνών για αποτελεσµατικότερη διδασκαλία σε ενηλίκους», καθώς και στις
«σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας ενηλίκων». Επισηµαίνεται η µεµονωµένη
αναφορά (συµπεριελήφθη στην κατηγορία) από τον εκπαιδευτή που συγκέντρωσε την
υψηλότερη βαθµολογία στην εκπαίδευση για την «αλλαγή στάσεων των εκπαιδευτών
ενηλίκων», ο οποίος τόνισε ότι πολλοί εκπαιδευτές «λένε ότι αποδέχονται τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων και στην πράξη κάνουν µόνο εισηγήσεις».
Οι «εκπαιδευτικές τεχνικές» και η «διδακτική αντικειµένου» αποτέλεσαν
διακριτή κατηγορία, αφενός γιατί πολλοί από τους εκπαιδευτές αναφέρθηκαν σε
αυτές χωρίς να τις εντάσσουν σαφώς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και
αφετέρου για να συνδεθούν τα αποτελέσµατα µε αυτά που προέκυψαν από την
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ερώτηση 4 (για τις εκπαιδευτικές τεχνικές). Από τους 10 εκπαιδευτές που
συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία, µόνον 2 ήταν άπειροι στην εκπαίδευση
ενηλίκων, αλλά µε διδακτική εµπειρία στο αντικείµενό τους. Οι υπόλοιποι ήταν
έµπειροι εκπαιδευτές, πολλοί µεταξύ αυτών χρησιµοποιούσαν ενεργητικές τεχνικές
στην εκπαιδευτική τους πρακτική, ενώ οι 4 ήταν µεταξύ αυτών που είχαν κατανοήσει
την ερώτηση σχετικά µε τις εκπαιδευτικές τεχνικές.
Η «ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εκπαιδευτών και η παρουσίαση «καλών
πρακτικών»

είναι

αίτηµα

κυρίως

έµπειρων

εκπαιδευτών.

«Πρότυπο»

και

«βινετοσκοπηµένο µάθηµα» ζητούν περισσότερο οι άπειροι εκπαιδευτές ως «οδηγό»
για να µπορέσουν να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους σε ενηλίκους. Οι εκπαιδευτές
που επιθυµούν να παρουσιαστεί στο σεµινάριο «κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό»
επισήµαναν τη συµβολή του στην αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του αντικειµένου
τους.
Από τα µεµονωµένα θέµατα, τα δύο διατυπώθηκαν από άπειρες εκπαιδεύτριες
(Τρίτη ηλικία και οξεία αντιπαράθεση στην οµάδα) για να αντεπεξέλθουν σε
αντίστοιχα ζητήµατα στο τµήµα τους, ενώ στοιχεία των πολιτισµών διαφόρων λαών
ζήτησε µία έµπειρη εκπαιδεύτρια του προγράµµατος µεταναστών, προκειµένου να
µπορεί να «να κατανοεί καλύτερα και να ‘τιµά’ τους εκπαιδευόµενους και να µην
τους ‘επιβάλλεται’ µε τον δικό της πολιτισµό». Τέλος, από τους τρεις εκπαιδευτές
που δεν επιθυµούν να παρακολουθήσουν «κανένα σεµινάριο» (βλ. Πίνακα 7) δύο
είναι µεγάλης ηλικίας και έµπειροι, ενώ ο τρίτος εντελώς άπειρος.
2.Απαντήσεις σχετικά µε τη δοµή και την οργάνωση του σεµιναρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(%)

«Πρακτικό» σεµινάριο

13

72,2

Χωρισµός εκπαιδευτών ανά επίπεδο

3

16,7

Απόψεις εκπαιδευοµένων

2

11,1

18

100,0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών που αναφέρθηκαν σε θέµατα δοµής του σεµιναρίου
ζητούν ένα «πρακτικό σεµινάριο». Προσδιορίζοντας την έννοια, εκδηλώνουν την
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επιθυµία τους «να κάνουν πράξη όσα λέει η θεωρία», «να δουλέψουν σε οµάδες»,
χωρίς να περιορίζονται µόνο στο να παρακολουθούν «ατελείωτες εισηγήσεις». Η
διατύπωση των σχετικών απαντήσεων -που δόθηκαν από έµπειρους αλλά και
άπειρους εκπαιδευτές- επιτρέπει να ερµηνευτούν κυρίως ως επιθυµία για σύνδεση
θεωρίας µε πράξη και όχι ως «πρακτικές συµβουλές» για καλύτερο µάθηµα. Τρεις
εκπαιδευτές από αυτούς που έχουν παρακολουθήσει και άλλα αντίστοιχα σεµινάρια
του φορέα θεωρούν απαραίτητο «να χωρίζονται οι εκπαιδευτές σε αρχάριους και
προχωρηµένους» και µετά τον εισαγωγικό κύκλο των αρχαρίων να συµµετέχουν
«από κοινού σε οµάδες». Τέλος, δύο έµπειροι εκπαιδευτές θεωρούν απαραίτητο στο
σεµινάριο «να συµµετέχουν και οι εκπαιδευόµενοι για να πουν τις απόψεις τους», σε
συνδυασµό

µε

προγραµµάτων

την
από

«παρουσίαση
τους

των

αποτελεσµάτων

εκπαιδευόµενους»

(αναφέρονται

αξιολόγησης
στην

των

εξωτερική

αξιολόγηση των προγραµµάτων).
Από όλα τα προαναφερθέντα, διαφαίνεται η επιθυµία των εκπαιδευτών να
παρακολουθήσουν ένα σεµινάριο µε το οποίο θα αποκτήσουν γνώσεις που θα τους
βοηθήσουν να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους στους ενηλίκους. Θέµατα σχετικά µε
το σχεδιασµό διδακτικών ενοτήτων, την αξιολόγηση και τη δυναµική οµάδας δεν
αναφέρθηκαν από κανέναν εκπαιδευτή. Κανένας εκπαιδευτής επίσης δεν ζήτησε
επιµόρφωση σε θέµατα σχετικά µε το γνωστικό του αντικείµενο, γεγονός που
σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτές θεωρούν τους εαυτούς τους επαρκώς καταρτισµένους
στον τοµέα αυτόν. Επιπλέον, είναι προφανής η επιθυµία των εκπαιδευτών να
αντιµετωπίζονται ως ενήλικοι από τους εκπαιδευτές του σεµιναρίου, καθώς επιζητούν
να συµµετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία. Τέλος επισηµαίνεται ότι οι
περισσότεροι εκπαιδευτές µε εµπειρία και επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
και ορισµένοι από αυτούς που έχουν διδακτική εµπειρία µόνο στο αντικείµενο
αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία προσδιορίζουν µε σαφήνεια, σε
αντίθεση µε τους υπόλοιπους, που στις περισσότερες περιπτώσεις εστιάζουν κυρίως
σε θέµατα διοργάνωσης του σεµιναρίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Στην ερώτηση σχετικά µε το «δυνατό» και «αδύνατο» σηµείο που εντοπίζουν στον
εαυτό

τους

ως

εκπαιδευτές

ενηλίκων,

διαµορφώθηκαν ως εξής:
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οι

απαντήσεις

των

εκπαιδευτών

«∆υνατό» σηµείο
•

16 εκπαιδευτές (ποσοστό 47% επί του συνολικού αριθµού απαντήσεων)
θεωρούν ως δυνατό τους σηµείο την «επικοινωνία», την «καλή σχέση µε τους
εκπαιδευόµενους» και γενικότερα το «καλό κλίµα µέσα στο τµήµα». Οι
περισσότεροι διέθεταν διδακτική εµπειρία και επιµόρφωση στην εκπαίδευση
ενηλίκων.

•

8 εκπαιδευτές (ποσοστό 23,5%), µε διδακτική εµπειρία στο αντικείµενό τους,
θεωρούν τη «γνώση του αντικειµένου», την «καλή προετοιµασία» και τη
«συνέπειά» τους ως δυνατό τους σηµείο.

•

3 εκπαιδευτές (ποσοστό 9%) αναφέρονται στην «υποµονή» που τους
χαρακτηρίζει (οι 2 µε εµπειρία στο αντικείµενο και 1 άπειρος).

•

2 έµπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευτές (ποσοστό 5,9%)
αναφέρουν ως δυνατό σηµείο την «κινητοποίηση και καλή λειτουργία της
οµάδας».

•

2 έµπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευτές (5,9%) αναφέρονται στην
«ευχαρίστηση που αντλούν από την ενασχόληση µε το αντικείµενο».

•

1 επίσης έµπειρος εκπαιδευτής (2,9%) αναφέρεται στην «καλλιέργεια της
υπάρχουσας εµπειρίας του».

•

1 εκπαιδευτής (2,9%) στη «µεταδοτικότητά» του (ο εκπαιδευτής µε τη
χαµηλότερη βαθµολογία).

•

1 άπειρος εκπαιδευτής (2,9%) αναφέρεται στο ότι δεν «ντρέπεται να το
παραδεχτεί στην οµάδα, όταν δεν ξέρει κάτι».
«Αδύνατο» σηµείο

•

17 εκπαιδευτές (έµπειροι και άπειροι) αναφέρθηκαν σε θέµατα που
σχετίζονται µε το χαρακτήρα τους:«είµαι οξύθυµος», «εκνευρίζοµαι εύκολα
και το δείχνω», «είµαι πολύ σοβαρός», «δεν επιβάλλοµαι όσο πρέπει»,
«νοιώθω ανασφαλής», «είµαι πολύ συναισθηµατική» κ.ά. (ποσοστό 56,7%).

•

4 εκπαιδευτές (13,3%) δήλωσαν αδυναµία σε θέµατα γνώσεων (εξελίξεις,
µεθοδολογία και εκπαιδευτικές τεχνικές) στην εκπαίδευση ενηλίκων. ∆ύο από
αυτούς διαθέτουν εµπειρία και γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων, απλά
θεωρούν ότι ποτέ δεν επαρκούν οι γνώσεις σχετικά µε το θέµα. Οι υπόλοιποι
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δύο, διδάσκουν πρώτη φορά σε ενηλίκους, έχουν όµως διδακτική εµπειρία στο
αντικείµενο.
•

3 εκπαιδευτές (2 χωρίς και 1 µε εµπειρία), δηλώνοντας το ίδιο «δυνατό» και
«αδύνατο» σηµείο, αναφέρθηκαν στην επικοινωνία και το καλό κλίµα που
µπορεί να λειτουργούν αρνητικά σε ορισµένες περιπτώσεις (ποσοστό 10%).

•

2 έµπειροι εκπαιδευτές (6,7%) -συγκέντρωσαν από τις υψηλότερες
βαθµολογίες- αναφέρθηκαν στο «δασκαλοκεντρικό τρόπο» που µερικές φορές
τους χαρακτηρίζει, παρότι είναι πεπεισµένοι για την αξία της ενεργητικής
συµµετοχής των εκπαιδευοµένων («επειδή δουλεύω χρόνια ως εκπαιδευτικός,
δεν έχω κάνει αποµάθηση, γι’ αυτό παρότι έχω πεισθεί για την αξία της
ενεργητικής συµµετοχής µερικές φορές παρασύροµαι και κάνω µακρές
εισηγήσεις», «ορισµένες φορές που οι εκπαιδευόµενοι δυσκολεύονται
λειτουργώ δασκαλοκεντρικά και λέω αµέσως την απάντηση, αντί να τους
αφήσω να προσπαθήσουν περισσότερο»).

•

2 έµπειροι εκπαιδευτές (6,7%) αναφέρθηκαν στην προετοιµασία τους για το
µάθηµα, την οποία θεωρούν ανεπαρκή, αποδίδοντάς την, η µεν εκπαιδεύτρια
στην «οργάνωση της προσωπικής ζωής και τις οικογενειακές υποχρεώσεις», ο
δε

εκπαιδευτής

(συγκέντρωσε

την

υψηλότερη

βαθµολογία)

στην

«υποσυνείδητη ικανότητα που αναφέρει η Courau», σύµφωνα µε την οποία
«έχεις 100 φωτοτυπίες, λες σήµερα επιλέγω να δουλέψω µε αυτή. Ενώ θα
µπορούσες να δουλέψεις καλύτερα, αν είχες το χρόνο και τη διάθεση και το
κέφι, να πεις: για αυτή την οµάδα, εγώ θα σχεδιάσω ένα καινούριο µάθηµα».
•

1 άπειρος εκπαιδευτής (ποσοστό 3,3%) προφανώς θεωρεί ότι η προσωπική
του απόδοση εξαρτάται από την οµάδα των εκπαιδευοµένων («εξαρτάται από
την οµάδα που έχεις κάθε φορά»).

•

1 έµπειρος εκπαιδευτής (ποσοστό 3,3%) δεν δήλωσε «αδύνατο» σηµείο («δεν
ξέρω…δεν µου ‘ρχεται κάποιο»).

Η επικοινωνία και το καλό «κλίµα» θεωρείται από τους περισσότερους εκπαιδευτές
ως «δυνατό» σηµείο τους, ενώ ακολουθούν η κατάρτιση στο αντικείµενο, η
προετοιµασία και η συνέπεια. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών εντοπίζουν «αδύνατα»
σηµεία στο χαρακτήρα τους, ενώ δόθηκαν εκ µέρους έµπειρων κυρίως εκπαιδευτών
και απαντήσεις που υποδηλώνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και προβληµατισµό για τη
διδακτική τους πρακτική.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Στην τελευταία ερώτηση απάντησαν οι 18 από τους 30 εκπαιδευτές. Οι 14
απάντησαν άµεσα στην ερώτηση, ενώ 4 αναφέρθηκαν σε σχετικά θέµατα στη
διάρκεια της συνέντευξης συµπεριλαµβάνοντάς τα στις απαντήσεις τους. 5
εκπαιδευτές αναφέρθηκαν σε θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, 4 σε θέµατα
εκπαιδευτικού υλικού, 4 στην ανοµοιογένεια της οµάδας ως προς το γνωστικό
επίπεδο και τα προβλήµατα που δηµιουργεί, 2 στην ανάγκη ύπαρξης «βοηθού
εκπαιδευτή», ενώ υπήρξαν και µεµονωµένες αναφορές σε θέµατα όπως «η
συστηµατική συνεργασία και ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ εκπαιδευτών», η ύπαρξη
«τράπεζας πληροφοριών», η «µικρή διάρκεια του τµήµατος» (εκπαιδευτής ελεύθερου
χρόνου, καθώς τα τµήµατα αυτά έχουν τη µικρότερη χρονική διάρκεια), η «κατανοµή
της ύλης στα διάφορα επίπεδα πληροφορικής» και «η πρόβλεψη για επισκέψεις σε
µουσεία,

για

αγορά

φτηνών

εισιτηρίων

για

συναυλίες…»

(εκπαιδεύτρια

προγράµµατος µεταναστών). Αξίζει να σηµειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτές
πληροφορικής στη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκαν σε προβλήµατα που
εντοπίζουν στην υλικοτεχνική υποδοµή, στο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και σε
προβλήµατα που προκύπτουν λόγω ανοµοιογένειας των τµηµάτων και προτείνουν να
γίνεται διαγνωστικό τεστ για την κατάταξη των εκπαιδευοµένων στα τρία επίπεδα.
6 εκπαιδευτές αναφέρθηκαν στην εµπειρία τους από τα τµήµατα ενηλίκων. Οι
5 ήταν εκπαιδεύτριες, φιλόλογοι, οι οποίες πρώτη φορά ασχολήθηκαν µε εκπαίδευση
ενηλίκων, είχαν όµως διδάξει σε παιδιά. Την περιέγραψαν ως «συγκλονιστική
εµπειρία», «πιο ευχάριστο και ξεκούραστο από το µάθηµα στα παιδιά», δήλωσαν ότι
πέρασαν καλά, ότι δούλεψαν «µε κέφι» και ότι θέλουν «να συνεχίσουν» γιατί τους
«ενθουσιάζει»

και

γιατί

«οι

ενήλικοι

εκπαιδευόµενοι

είναι

γενναιόδωροι,

ανοιχτόκαρδοι και έρχονται µε διάθεση να προσφέρουν περισσότερα από όσα θα τους
προσφέρεις εσύ». ∆ύο επεσήµαναν επιπλέον, ότι µέσα από τη διδασκαλία στα
τµήµατα «άλλαξαν οι αντιλήψεις τους για τα άτοµα τρίτης ηλικίας» και «για τους
µετανάστες». Τέλος, ως «ενδιαφέρουσα εµπειρία…παίρνεις και δίνεις…διευρύνεις
τις γνώσεις και τις αντιλήψεις σου», χαρακτήρισε τη συµµετοχή του στα τµήµατα
ένας εκπαιδευτής πληροφορικής, µε εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
10.1. Συµπεράσµατα
Από την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας προέκυψαν κατ’ αρχάς τα
εξής στοιχεία σχετικά µε το «προφίλ64» των 30 εκπαιδευτών που συµµετείχαν σε αυτή
(βλ. προσδοκώµενα αποτελέσµατα έρευνας στο κεφ. 8.1):
•

Εκτός από το βασικό πτυχίο, 9 εκπαιδευτές είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών, ενώ 6 έχουν και δεύτερο πτυχίο.

•

Εκτός από το σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών που διοργανώθηκε από το
φορέα (2004-2005) και το οποίο παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτές, 18
εκπαιδευτές έχουν παρακολουθήσει επιπλέον και άλλα σεµινάρια για την
εκπαίδευση ενηλίκων (σεµινάρια του φορέα προηγούµενων ετών ή άλλων
προγραµµάτων, σεµινάρια εκτός φορέα), ενώ 3 εκπαιδευτές δήλωσαν
επιπλέον προσωπική µελέτη για αντίστοιχα θέµατα (αυτοµόρφωση). Επίσης
22 εκπαιδευτές έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο που
διδάσκουν.

•

21 εκπαιδευτές έχουν διδάξει σε τµήµατα ενηλίκων (14 µε σηµαντική
εµπειρία), ενώ 9 δεν έχουν διδάξει ποτέ σε ενηλίκους. 25 εκπαιδευτές έχουν
σηµαντική έως µέτρια διδακτική εµπειρία στο αντικείµενό τους, ενώ 5 έχουν
ελάχιστη έως καθόλου. 7 εκπαιδευτές έχουν εµπειρία σε ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες.

•

Από τους εκπαιδευτές, οι 15 ήταν άνδρες (11 πληροφορικής, 2 ελεύθερου
χρόνου στα ΚΕΕ και 2 στο πρόγραµµα Μεταναστών) και οι 15 γυναίκες (1
πληροφορικής, 5 γραµµατισµού, 3 ελεύθερου χρόνου στα ΚΕΕ και 6 στο
πρόγραµµα Μεταναστών).

•

Ως προς την ηλικία τους, την οποία όλοι οι εκπαιδευτές δήλωσαν κατευθείαν,
χωρίς να περιοριστούν σε ηλικιακή κατηγορία σύµφωνα µε τη σχετική
ερώτηση, οι περισσότεροι είναι 30 έως 40 ετών (10 άτοµα 30-35 ετών και 10
36-40), 5 εκπαιδευτές είναι 24-29 ετών και 3 άνω των 50.

64

Για τη διαµόρφωση του «προφίλ» των εκπαιδευτών, διερευνήθηκαν επιπλέον: η διδακτική εµπειρία
σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, το φύλο και η ηλικία των εκπαιδευτών.

91

Από τη σύνδεση των αποτελεσµάτων της ερευνητικής διαδικασίας µε τα
ερευνητικά ερωτήµατα και τις υποθέσεις εργασίας (βλ. κεφ. 8.2.), προκύπτουν τα
ακόλουθα συµπεράσµατα:
Α. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών της ΓΓΕΕ/Ι∆ΕΚΕ εντοπίζονται κυρίως
σε θέµατα σχεδιασµού διδακτικών ενοτήτων, χρήσης ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών, αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, αλλά και σε θέµατα δυναµικής οµάδας
και διεξαγωγής της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης (βλ. κεφ. 9.2.).
Πιο συγκεκριµένα, στο σύνολό τους οι εκπαιδευτές έχουν κατανοήσει τις
περισσότερες από τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεσµατικής µάθησης των
ενηλίκων, µη συµπεριλαµβανοµένου όµως του σηµαντικότερου, δηλαδή της
ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική διεργασία, στον
οποίο λίγοι αναφέρονται και ελάχιστοι ιεραρχούν ως σηµαντικό. Το γεγονός αυτό
συνδέεται προφανώς µε τις σηµαντικές ελλείψεις στην επιλογή και χρήση
ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία αυτών.
Σοβαρές είναι επίσης οι ελλείψεις όλων των εκπαιδευτών στα θέµατα σχεδιασµού
διδακτικών ενοτήτων, καθώς και σε θέµατα µεθοδολογίας και διαδικασιών
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου. Χειρίζονται τα ζητήµατα συντονισµού
της οµάδας κυρίως εµπειρικά -επιτυχώς σε ποσοστό 50%- και αντίστοιχα
λειτουργούν κατά τις εναρκτήριες συναντήσεις των τµηµάτων τους. Καθώς τα δύο
τελευταία δεν προκύπτουν σε συνδυασµό -όσοι συντονίζουν αποτελεσµατικά την
οµάδα δεν λειτουργούν ανάλογα στην εναρκτήρια συνάντηση- είναι προφανείς οι
ανάγκες επιµόρφωσης των εκπαιδευτών και στα αντίστοιχα θέµατα.
Παρά τις ελλείψεις τους στα παραπάνω θέµατα που σχετίζονται µε γνώσεις
και δεξιότητες, οι περισσότεροι εκπαιδευτές σε επίπεδο στάσεων δείχνουν σεβασµό
και αποδοχή στους ενηλίκους εκπαιδευόµενους, πιστεύουν στις δυνατότητές τους να
µαθαίνουν και να εξελίσσονται και επιζητούν ενηµέρωση και εκπαίδευση για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου. Εντούτοις, δεν έχουν διαµορφώσει θετική
στάση σε σχέση µε την ενεργητική εκπαίδευση.
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Β. Οι 18 επαρκέστεροι εκπαιδευτές, όσοι δηλαδή συγκέντρωσαν βαθµολογία
ουσιαστικών προσόντων πάνω από το µέσο όρο (µε Μ.Ο.:13,9, οι εκπαιδευτές µε
βαθµολογία από 14 έως 20 θεωρήθηκαν επαρκείς ως προς τις γνώσεις τους στην
εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική τους πρακτική), διαθέτουν:
•

Όλοι (18) επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων (οι 9 άνω του αντίστοιχου
Μ.Ο., 7 στο Μ.Ο. και 2 κάτω του Μ.Ο.):
Σχέση επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων και ουσιαστικών προσόντων
25

Βαθµολογία

20
15

Επιµόρφωση στην
εκπαίδευση ενηλίκων

10
Ουσιαστικά προσόντα
5

4

4
2

2

3

2

3

3

3

3

2

4

3

2

2

2

8

3

5 19 10

1

1

4 17

7

2

0
30

2 13 22

1 18 28 16 11 29

Μ.Ο.

Επαρκέστεροι εκπαιδευτές (Ε)

•

Οι περισσότεροι (16) επιµόρφωση στο αντικείµενο διδασκαλίας (οι 13 άνω
του Μ.Ο. και 3 κάτω του Μ.Ο.), ενώ µόνο 2 δεν έχουν επιµορφωθεί σε
αντίστοιχα θέµατα:
Σχέση επιµόρφωσης στο αντικείµενο διδασκαλίας και ουσιαστικών προσόντων

25

Βαθµολογία

20

Επιµόρφωση στο
αντικείµενο
διδασκαλίας

15

Ουσιαστικά προσόντα
10
6
5

5
3

3

5
3

3

3

5
3

3

2

3

2

2

3

2,2

0
30

1 18 28 16 11 29

2 13 22

8

3

5 19 10

Επαρκέστεροι εκπαιδευτές (Ε)
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4 17

7

Μ.Ο.

•

Όλοι (18) διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (άνω του Μ.Ο):
Σχέση διδακτικής εµπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ουσιαστικών
προσόντων
25

Βαθµολογία

20
15

∆ιδακτική εµπειρία
στην εκπαίδευση
ενηλίκων

10

Ουσιαστικά
προσόντα

5

3

3

3

3

3

3

3

3

30 1 18 28 16 11 29 2 13 22 8

3

2

2

3

3

2

2

3

2

3

2

1,8

0
5 19 10 4 17 7

Μ.Ο.

Επαρκέστεροι εκπαιδευτές (Ε)

•

Όλοι (18) διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο (οι 13 άνω του Μ.Ο. και 5
κάτω από το Μ.Ο):
Σχέση διδακτικής εµπειρίας στο αντικείµενο διδασκαλίας και ουσιαστικών
προσόντων
25

∆ιδακτική εµπειρία
στο αντικείµενο
διδασκαλίας

Βαθµολογία

20
15
10
5
0

•

Ουσιαστικά
προσόντα

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

1

2

2

3

3

2

30 1 18 28 16 11 29 2 13 22 8 3 5 19 10 4 17
Επαρκέστεροι εκπαιδευτές (Ε)

3

2,5

Μ.Ο.

Οι περισσότεροι (15) σπουδές σε ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές και
κοινωνικές επιστήµες και οι υπόλοιποι 3 σπουδές στις θετικές επιστήµες.
Επισηµαίνεται ότι σε σύνολο 23 εκπαιδευτών µε σπουδές σε ανθρωπιστικέςπαιδαγωγικές-κοινωνικές επιστήµες, οι 15 (ποσοστό 65,2%) συγκαταλέγονται
µεταξύ των επαρκέστερων εκπαιδευτών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους
εκπαιδευτές θετικών επιστηµών είναι 42,8% (οι 3 µεταξύ 7 εκπαιδευτών).

Όλοι λοιπόν οι επαρκείς εκπαιδευτές συνδυάζουν διδακτική εµπειρία και
επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς επίσης και διδακτική εµπειρία στο
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αντικείµενό τους. Όλοι εκτός από δύο έχουν επιµορφωθεί στο αντικείµενο
διδασκαλίας, ενώ οι περισσότεροι (15 σε σύνολο 18) προέρχονται από το χώρο των
ανθρωπιστικών-παιδαγωγικών-κοινωνικών επιστηµών.

Από τους υπόλοιπους εκπαιδευτές (12), των οποίων η βαθµολογία ουσιαστικών
προσόντων ήταν κάτω του Μ.Ο. (13-4):
•

Οι περισσότεροι (10) διαθέτουν κάτω του αντίστοιχου Μ.Ο. επιµόρφωση στην
εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ µόνον 2 από το Μ.Ο. και άνω:
Σχέση επιµόρφ ωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων & ουσιαστικών προσόντων
16
14

Βαθµολογία

12

Επ ιµόρφωση στην
εκπ αίδευση
ενηλίκων

10
8
6
3

4
2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

Ουσιαστικά
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0
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Μ.Ο.

Υπόλοιποι εκπαιδευτές

•

Οι 6 δεν διαθέτουν επιµόρφωση στο αντικείµενο διδασκαλίας, 3 διαθέτουν
κάτω του Μ.Ο και 3 άνω του Μ.Ο.:
Σχέση επιµόρφ ωσης στο αντικείµενο διδασκαλίας & ουσιαστικών προσόντων

16

Βαθµολογία

14

Επ ιµόρφωση στο
αντικείµενο
διδασκαλίας
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4

Ουσιαστικά
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2
0
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Υπόλοιποι εκπαιδευτές
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2,2

Μ.Ο.

•

Οι περισσότεροι (9) δεν έχουν καθόλου διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων, 2 έχουν πάνω από το Μ.Ο. και ένας κάτω του Μ.Ο.:
Σχέση διδακτικής εµπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων & ουσιαστικών προσόντων
16
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•

7 έχουν πάνω από το Μ.Ο. διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας,
4 κάτω του Μ.Ο. και 1 καθόλου:
Σχέση διδακτικής εµπειρίας στο αντικείµενο & ουσιαστικών προσόντων
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•

Οι 8 εκπαιδευτές έχουν σπουδές σε ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές και
κοινωνικές επιστήµες. 4 εκπαιδευτές έχουν σπουδές στις θετικές επιστήµες, 2
εκ των οποίων παρότι διαθέτουν τυπικά προσόντα πάνω από το µέσο όρο,
εντούτοις η βαθµολογία τους στα ουσιαστικά προσόντα είναι δυσανάλογα
χαµηλή (Ε12, Ε9) και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία
των επαρκέστερων εκπαιδευτών. Επιπλέον, εκπαιδευτές µε σπουδές στις
ανθρωπιστικές-παιδαγωγικές επιστήµες έχουν υψηλότερη ή ίδια βαθµολογία
ουσιαστικών προσόντων µε εκπαιδευτές θετικών επιστηµών, παρότι οι δεύτεροι

96

έχουν περισσότερα τυπικά προσόντα (Ε24, Ε27, Ε23, Ε15 σε σχέση µε Ε12,
Ε6, Ε9).
Οι εκπαιδευτές λοιπόν που δεν ήταν

επαρκείς στο ρόλο τους, έχουν όλοι (12)

στοιχειώδη επιµόρφωση σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ µόνον οι µισοί (6)
έχουν επιµορφωθεί στο αντικείµενό τους (οι 3 ικανοποιητικά, οι άλλοι 3 λίγο).
Μόνον τρεις έχουν διδάξει σε ενηλίκους, ενώ όλοι, πλην ενός, έχουν διδακτική
εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας. Οι 8 έχουν σπουδές σε ανθρωπιστικέςπαιδαγωγικές-κοινωνικές επιστήµες και οι 4 σε θετικές.
Από όλα τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων της
ΓΓΕΕ/Ι∆ΕΚΕ που συνδυάζουν επιµόρφωση και διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων και στο αντικείµενο διδασκαλίας, είναι επαρκέστεροι στο ρόλο τους, άρα
έχουν

περιορισµένες

ανάγκες

επιµόρφωσης,

σε

πολύ

συγκεκριµένα

θέµατα

εκπαιδευτικής µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αντίθετα, οι εκπαιδευτές
χωρίς -ή µε ελάχιστη- επιµόρφωση και διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
και στο αντικείµενό τους, έχουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο γνώσεων και
εκπαιδευτικής πρακτικής, εποµένως περισσότερες ανάγκες επιµόρφωσης σε θέµατα
αρχών και διδακτικής µεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές µε
σπουδές σε ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήµες εµφανίζονται
επαρκέστεροι κατά την άσκηση του ρόλου τους από τους συναδέλφους τους µε
αντίστοιχα προσόντα που προέρχονται από το χώρο των θετικών επιστηµών, εποµένως
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των πρώτων είναι λιγότερες και διαφοροποιηµένες από αυτές
των δεύτερων.
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Γ) Ο βαθµός συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών εκ µέρους των
εκπαιδευτών διαφοροποιείται ανάλογα µε την επιµόρφωση και τη διδακτική τους
εµπειρία, αλλά και ανάλογα µε το είδος των σπουδών τους.
•

Οι εκπαιδευτές µε τον υψηλότερο υψηλό βαθµό συνειδητοποίησης των
εκπαιδευτικών τους αναγκών (3, σε τρίβαθµη κλίµακα µέτρησης) διαθέτουν:
Επιµόρφωση
7

Βαθµολογίες

6
5
Επ ιµόρφωση στην
εκπ . ενηλ.

4
3

Επ ιµόρφωση στο
αντικείµενο

2
1
0
Ε1 Ε2

Ε3 Ε11 Ε13 Ε16 Ε18 Ε19 Ε22 Ε28 Ε29 Ε30

Μ.Ο.

Εκπαιδευτές

∆ιδακτική εµπειρία
5

Βαθµολογίες

4

∆ιδακτική
εµπ ειρία στην
εκπ . ενηλ.

3
2

∆ιδακτική
εµπ ειρία στο
αντικ.

1

.
Μ
.Ο

Ε1
9
Ε2
2
Ε2
8
Ε2
9
Ε3
0

Ε3
Ε1
1
Ε1
3
Ε1
6
Ε1
8

Ε2

Ε1

0

Εκπαιδευτές

Όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτές (12) συνδυάζουν επιµόρφωση (από Μ.Ο. και άνω) και
διδακτική εµπειρία (άνω του Μ.Ο.) στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και διδακτική
εµπειρία στο αντικείµενό τους (οι 9, άνω του Μ.Ο.). Επιµόρφωση στο αντικείµενο
διδασκαλίας (άνω του Μ.Ο.) διαθέτουν όλοι, πλην ενός, ο οποίος δεν έχει
επιµορφωθεί σε σχετικά θέµατα. Ως προς το είδος των σπουδών τους, προέρχονται
και οι 12 από το χώρο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών επιστηµών.
Τέλος, έχουν βαθµολογία ουσιαστικών προσόντων άνω του Μ.Ο. (επαρκέστεροι
εκπαιδευτές).
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•

Οι εκπαιδευτές που συνειδητοποιούν ορισµένες από τις εκπαιδευτικές τους
ανάγκες (βαθµός 2) διαθέτουν:

Επιµόρφ ωση

Βαθµολογίες

5
4
Επ ιµόρφωση στην
εκπ . ενηλ.
Επ ιµόρφωση στο
αντικείµενο

3
2
1
0
Ε4

Ε5

Ε7

Ε8

Ε10

Ε15

Ε17

Ε24

Μ.Ο.

Εκπαιδευτές

∆ιδακτική εµπειρία

Βαθµολογίες

5
4
∆ιδακτική εµπ ειρία στην
εκπ . ενηλ.

3
2

∆ιδακτική εµπ ειρία στο
αντικ.

1
0
Ε4

Ε5

Ε7

Ε8

Ε10

Ε15

Ε17

Ε24

Μ.Ο.

Εκπαιδευτές

Από τους παραπάνω εκπαιδευτές (8), όλοι έχουν επιµόρφωση στην εκπαίδευση
ενηλίκων (4 από το Μ.Ο. και πάνω), ενώ στο αντικείµενο διδασκαλίας έχουν οι 6
(µόνο 2 εξ αυτών άνω του Μ.Ο.). ∆ιδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
έχουν οι 6 (άνω του Μ.Ο.), ενώ δύο δεν έχουν καθόλου. Τέλος, διδακτική εµπειρία
στο αντικείµενό τους έχουν όλοι (6 άνω του Μ.Ο.). Ως προς το είδος των σπουδών
τους, 5 έχουν σπουδές σε ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήµες και
οι υπόλοιποι 3 σε θετικές επιστήµες. Οι 6 (3 θετικών και 3 ανθρωπιστικών
επιστηµών) συµπεριλαµβάνονται στους «επαρκέστερους εκπαιδευτές», ενώ οι
υπόλοιποι 2, συγκαταλέγονται µεταξύ των «υπόλοιπων εκπαιδευτών».
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•

Οι εκπαιδευτές µε χαµηλό βαθµό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους
αναγκών (βαθµός 1) διαθέτουν:
Επιµόρφωση

Βαθµολογίες

5
4
Επιµόρφωση
στην εκπ. ενηλ.

3

Επιµόρφωση
στο αντικείµενο

2
1
0
Ε6

Ε9

Ε12

Ε14

Ε20

Ε21

Ε23

Ε25

Ε26

Ε27

Μ.Ο.

Εκπαιδευτές

∆ιδακτική εµπειρία

Βαθµολογίες

5
4

∆ιδακτική
εµπ ειρία στην
εκπ . ενηλ.

3
2

∆ιδακτική
εµπ ειρία στο
αντικ.

1
0
Ε6

Ε9

Ε12

Ε14

Ε20

Ε21

Ε23

Ε25

Ε26

Ε27

Μ.Ο.

Εκπαιδευτές

Από τους παραπάνω εκπαιδευτές (10), όλοι έχουν περιορισµένη επιµόρφωση στην
εκπαίδευση ενηλίκων (µόνον 2 άνω του Μ.Ο.) και 5 έχουν επιµορφωθεί στο
αντικείµενό τους (3 άνω του Μ.Ο.). Οι 3 έχουν διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων (2 άνω του Μ.Ο.) και όλοι, πλην ενός, έχουν διδακτική εµπειρία στο
αντικείµενό τους (5 άνω του Μ.Ο.). Ως προς το είδος των σπουδών τους, οι 6 έχουν
σπουδές σε ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήµες και οι υπόλοιποι
4 σε θετικές επιστήµες. Όλοι έχουν κάτω του Μ.Ο. βαθµολογία ουσιαστικών
προσόντων (υπόλοιποι εκπαιδευτές). Επισηµαίνεται ότι οι εκπαιδευτές που έχουν
περισσότερα τυπικά προσόντα σε σχέση µε τους υπόλοιπους (Ε6, Ε9, Ε12)
προέρχονται από το χώρο των θετικών επιστηµών.
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10.2. Συζήτηση
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας (κεφ.10.1.), οι υποθέσεις εργασίας
(κεφ. 8.2.) επαληθεύονται, καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες και ο βαθµός
συνειδητοποίησής τους διαφοροποιούνται µεταξύ εκπαιδευτών µε επιµόρφωση και
διδακτική εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενο που διδάσκουν
και εκπαιδευτών µε ελάχιστη ή χωρίς καθόλου αντίστοιχη, αλλά και µεταξύ
εκπαιδευτών µε διαφορετικό είδος σπουδών.
Εξετάζοντας

το

βαθµό

επίδρασης

των

προαναφερθέντων

παραγόντων,

διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Στη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών, καθοριστικής σηµασίας είναι η
διδακτική εµπειρία και η επιµόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ ακολουθούν η
διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο διδασκαλίας και τέλος η αντίστοιχη επιµόρφωση.
Οι «επαρκέστεροι» εκπαιδευτές διέθεταν σηµαντική διδακτική εµπειρία στην
εκπαίδευση ενηλίκων και αντίστοιχη επιµόρφωση, διδακτική εµπειρία στο
αντικείµενό τους, ενώ οι περισσότεροι είχαν επιµορφωθεί σχετικά µε αυτό. Οι
«υπόλοιποι» εκπαιδευτές δεν είχαν σχεδόν καθόλου διδακτική εµπειρία στην
εκπαίδευση ενηλίκων και η επιµόρφωσή τους σε αντίστοιχα θέµατα ήταν πολύ
περιορισµένη. Εντούτοις, διέθεταν όλοι διδακτική εµπειρία στο αντικείµενό τους και
οι µισοί από αυτούς αντίστοιχη επιµόρφωση. Το είδος των σπουδών επιδρά στη
διαµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε συνδυασµό µε τους προαναφερθέντες
παράγοντες. Όλοι οι εκπαιδευτές που συνδύαζαν διδακτική εµπειρία και επιµόρφωση
στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείµενό τους µε σπουδές σε ανθρωπιστικέςπαιδαγωγικές-κοινωνικές επιστήµες, αποδείχτηκαν επαρκείς στην εκπαιδευτική τους
πρακτική. ∆εν παρατηρήθηκε όµως το ίδιο σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις
εκπαιδευτών µε σπουδές στις θετικές επιστήµες.
Στη συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών, οι παραπάνω παράγοντες
επιδρούν µε τον ίδιο τρόπο: σηµαντικότερος είναι ο ρόλος της διδακτικής εµπειρίας
και της επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ ακολουθούν η διδακτική
εµπειρία στο αντικείµενο και η επιµόρφωση σε αντίστοιχα θέµατα. Οι εκπαιδευτές µε
τον υψηλότερο βαθµό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών
συνδύαζαν όλους τους παραπάνω παράγοντες (µόνον ένας εξ αυτών δεν είχε
επιµορφωθεί σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενό του). Οι εκπαιδευτές µε µέτριο
βαθµό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους συνδύαζαν όλους τους
παραπάνω παράγοντες, σε αρκετές όµως περιπτώσεις κάτω των αντίστοιχων µέσων
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όρων. Οι εκπαιδευτές που δεν εντόπισαν τις πραγµατικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες,
στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν επιµορφωθεί στοιχειωδώς στην εκπαίδευση
ενηλίκων, δεν είχαν καθόλου αντίστοιχη διδακτική εµπειρία, είχαν διδακτική
εµπειρία στο αντικείµενό τους, ενώ µισοί εξ αυτών είχαν επιµορφωθεί και σε σχετικά
θέµατα. Ως προς το είδος των σπουδών, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι επαρκείς
εκπαιδευτές από το χώρο των ανθρωπιστικών-παιδαγωγικών-κοινωνικών επιστηµών
εµφάνισαν υψηλό βαθµό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Αντίθετα οι επαρκείς εκπαιδευτές από το χώρο των θετικών επιστηµών εµφάνισαν
µέτριο βαθµό συνειδητοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών.
Επισηµαίνεται όµως ότι, επειδή ο αριθµός των εκπαιδευτών µε σπουδές στις
θετικές επιστήµες ήταν πολύ µικρότερος σε σχέση µε τον αριθµό των εκπαιδευτών
από το χώρο των ανθρωπιστικών-παιδαγωγικών-κοινωνικών επιστηµών (7 έναντι 23),
όσα προέκυψαν σχετικά µε τους πρώτους είναι απλώς ενδείξεις που χρειάζονται
περαιτέρω διερεύνηση.
Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, σηµαντικές είναι σε κάθε περίπτωση και
οι «προσωπικές ιδιότητες (του εκπαιδευτή), όπως ο ενθουσιασµός, η αφοσίωση στη
διδασκαλία, η ικανότητά του να εµπνέει τους εκπαιδευόµενους» (Brown, 2005, σ.
90). Επισηµαίνεται επίσης, ότι παράγοντες όπως το φύλο και η εµπειρία σε ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες, που δεν διερευνήθηκαν µε την παρούσα µελέτη, των οποίων όµως
ο ρόλος θεωρήθηκε σηµαντικός σύµφωνα µε τα πορίσµατα άλλων ερευνητικών
προσεγγίσεων, ενδεχοµένως να επηρέασαν τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι ακόµα και οι εκπαιδευτές που δεν είχαν τις
απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες σε θέµατα αρχών και µεθοδολογίας της
εκπαίδευσης ενηλίκων ανέπτυσσαν καλές σχέσεις µε τους εκπαιδευόµενους, και
κατέβαλλαν προσπάθεια να ανταποκριθούν -όσο ήταν δυνατόν- στις απαιτήσεις της
εκπαιδευτικής διεργασίας. Σηµαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή ενδεχοµένως
διαδραµατίζει και το «περιβάλλον» του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού φορέα, στις
δραστηριότητες του οποίου, από την αρχή της λειτουργίας του έως σήµερα,
ακολουθούνται βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας είναι παρεµφερή µε τα συµπεράσµατα
άλλων σχετικών ερευνών, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 6. Συνάδουν
επίσης µε όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία (βλ. κεφ. 4) σχετικά µε τα προσόντα
του αποτελεσµατικού στο έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων.
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10.3. Προτάσεις
Παρότι τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης δεν είναι γενικεύσιµα, λόγω
των περιορισµών της ερευνητικής διαδικασίας, εντούτοις προκύπτουν από αυτά
ενδεικτικές προτάσεις προς τη ΓΓΕΕ και το Ι∆ΕΚΕ για τη διοργάνωση
αποτελεσµατικότερων σεµιναρίων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών τους. Είναι
προφανής η ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτών, καθώς το σεµινάριο
εκπαίδευσης που παρακολουθούν πριν την έναρξη των τµηµάτων µάθησης δεν
επαρκεί για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διεργασίας. Το
σεµινάριο αυτό θα µπορούσε να λειτουργήσει µόνον ως «εισαγωγικό» και σε τακτά
χρονικά διαστήµατα οι εκπαιδευτές να παρακολουθούν «κύκλους» σεµιναρίων µε
εξειδικευµένα θέµατα.
Απαραίτητη, πριν τη διοργάνωση των σεµιναρίων, είναι η διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών που απασχολούνται κάθε χρόνο στα
προγράµµατα του φορέα, καθώς δεν υφίσταται µητρώο εκπαιδευτών µε σταθερή
συνεργασία, γεγονός που θα διευκόλυνε τη διοργάνωση της επιµορφωτικής
διαδικασίας, αλλά και την εξασφάλιση αξιόλογου ανθρώπινου δυναµικού. Η
επιµόρφωση των εκπαιδευτών είναι προτιµότερο να διαφοροποιείται, ανάλογα µε το
επίπεδό τους (αρχάριοι και προχωρηµένοι) και ανάλογα µε το είδος των σπουδών
τους (έµφαση σε εξειδικευµένα θέµατα, µετά από διερεύνηση αναγκών). Παράλληλα,
θα πρέπει να οργανώνονται εκπαιδευτικές συναντήσεις µεταξύ εκπαιδευτών µε το
ίδιο αντικείµενο διδασκαλίας, αλλά και «διαθεµατικές» συναντήσεις, προκειµένου οι
εκπαιδευτές να ανταλλάσσουν

εµπειρίες και να συζητούν θέµατα που τους

απασχολούν σχετικά µε την εκπαιδευτική τους πρακτική.
Τα επιµορφωτικά σεµινάρια θα πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση όχι
µόνον των απαραίτητων γνώσεων, αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων και την
καλλιέργεια στάσεων εκ µέρους των εκπαιδευτών και η εκπαιδευτική διεργασία στο
πλαίσιό τους θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές και τη µεθοδολογία της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Απαραίτητη θεωρείται για το σκοπό αυτό και η πρακτική εξάσκηση των
εκπαιδευτών µε µικροδιδασκαλίες. Για την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση των
εκπαιδευτών θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και η µέθοδος της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (υπέρβαση περιορισµών σχετικών µε το χρόνο και τον τόπο).
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν αφορούν µόνο το συγκεκριµένο φορέα, αλλά
θα πρέπει να τηρούνται από κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στο πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων. Καθώς τα δεδοµένα στο χώρο της δια βίου µάθησης και της
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εκπαίδευσης ενηλίκων διαφοροποιούνται συνεχώς, η συστηµατική και συνεχής
εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων, αναδεικνύεται ως καθοριστική παράµετρος
του ρόλου τους.
Η

περαιτέρω

διερεύνηση

των

παραγόντων

που

διαµορφώνουν

τις

εκπαιδευτικές ανάγκες και την επάρκεια των εκπαιδευτών ενηλίκων θα έδινε χρήσιµα
συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευσή τους. Ο βαθµός επίδρασης
παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία, η ενασχόληση µε ειδικές κοινωνικές οµάδες,
καθώς και η περαιτέρω και σε βάθος εξέταση των παραγόντων που διερευνήθηκαν
µε την παρούσα µελέτη, θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο µελλοντικών
ερευνητικών προσεγγίσεων. Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον η συστηµατικότερη και σε
ευρεία κλίµακα διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών της ΓΓΕΕ,
η οποία επί συναπτά έτη δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα της
εκπαίδευσης

ενηλίκων,

µε

σηµαντικές

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις.
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για

την

ελληνική

πραγµατικότητα

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η µαθησιακή διεργασία των ενηλίκων καθορίζεται από πλήθος αλληλεξαρτώµενων
παραγόντων, των οποίων ο ρόλος και η λειτουργία δεν έχει εύκολα προβλέψιµη
έκβαση ούτε εξασφαλισµένο αποτέλεσµα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων,
αποτελεσµατική µάθηση εξασφαλίζεται µόνον υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι
οποίες συνεπάγονται και συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτών,
καθιστώντας το ρόλο τους σύνθετο και απαιτητικό. Για να αντεπεξέλθουν στο έργο
τους, οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένα προσόντα, αλλά και
προσωπικές ικανότητες. Καθώς το παραδοσιακό «δασκαλοκεντρικό µοντέλο»
εκπαίδευσης δεν συνάδει µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, η συστηµατική
επιµόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτών ενηλίκων αναδεικνύεται σε
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή άσκηση του ρόλου που αναλαµβάνουν. Η
εκπαίδευσή τους µε στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και τη διαµόρφωση
στάσεων υπέρ της συµµετοχικής και ενεργητικής εκπαίδευσης, µπορεί να τους
ενισχύσει στο έργο τους, αλλά και να συµβάλει στην προσωπική τους ανάπτυξη και
ολοκλήρωση. Οι εξελίξεις στο πεδίο της δια βίου µάθησης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων καθιστούν αναγκαία την ανάληψη δράσεων εκ µέρους της πολιτείας, σε
συνεργασία µε τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, για θέµατα εκπαίδευσης και
πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων στη χώρα µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

•

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α.

Σπουδές

Β.

Επιµόρφωση

(σεµινάρια

για

εκπαίδευση

ενηλίκων,

στο

αντικείµενο,

αυτοµόρφωση)
Γ.

Εκπαιδευτική εµπειρία (στην εκπαίδευση ενηλίκων: σε γενικό πληθυσµό/σε

ειδικές οµάδες, στο αντικείµενο)
∆.

Ηλικία (κατηγορία: 20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, άνω

των 60).

•

ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1) Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι βοηθούν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
2) Επιλέξτε τους σηµαντικότερους (έως τρεις) από τους παραπάνω παράγοντες.
∆ώστε για τον καθένα ένα παράδειγµα, ένα περιστατικό από την εµπειρία σας
(δηλαδή, τι κάνετε ως εκπαιδευτής στο πλαίσιο ενός τµήµατος µάθησης, για
να διευκολύνετε τους εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν;)
3) Ας υποθέσουµε ότι βρίσκεστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός
τµήµατος του ΚΕΕ, που έχετε αναλάβει. Περιγράψτε τι ακριβώς γίνεται στη
διάρκεια της συνάντησης και γιατί (στόχοι, σχεδιασµός, ενέργειες).
4) Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως και γιατί; Αναφέρετε
µια συγκεκριµένη τεχνική που χρησιµοποιείτε πολύ συχνά στα τµήµατά σας
(τρόπος εφαρµογής της).
5) Με ποιον τρόπο σχεδιάζετε µια διδακτική ενότητα 10-20 ωρών, προκειµένου
να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδαχθεί; (Περιγραφή «βήµα-βήµα» των
σταδίων της ακολουθούµενης µεθόδου).
6) Πώς αντιµετωπίζετε τους «δύσκολους» εκπαιδευόµενους σε ένα τµήµα;
(αρνητικούς, αδιάφορους, επιθετικούς-εριστικούς, «παντογνώστες» κ.ά.)
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7) Αξιολογείτε και πώς το διδακτικό σας έργο; (ποιες παραµέτρους και µε ποιον
τρόπο)
8) Ποια θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων που πρόκειται να παρακολουθήσετε;
9) Ποιο θεωρείτε «δυνατό» και πιο «αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής/τρια
ενηλίκων;
10) Θέλετε να προσθέσετε ή να επισηµάνετε κάτι σε σχέση µε όσα συζητήθηκαν
ή κάτι σχετικό µε την εµπειρία σας σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων;

Στη διάρκεια των συνεντεύξεων, η διατύπωση και η σειρά των ερωτήσεων
προσαρµόστηκε ευέλικτα, ανάλογα µε τη ροή κάθε συνέντευξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1. «∆οµή» µαθήµατος

/1

2. Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

/1

3. Λειτουργία - Συντονισµός οµάδας

/1

4. Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος

/1

5. Σύνδεση γνώσεων µε ανάγκες, εµπειρίες και ενδιαφέροντα

/1

6. Αξιοποίηση γνώσεων και εµπειριών

/1

7. Αυτενέργεια

/1

8. ∆ιευκόλυνση κατανόησης

/1

9. Εξατοµικευµένη προσέγγιση

/1

10. Επικοινωνία

/1

11. Σχέσεις µε εκπαιδευόµενους

/1

12. «Κοινωνικό κλίµα»

/1
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:
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/12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτών στις προκαταρκτικές ερωτήσεις της
συνέντευξης σχετικά µε τα τυπικά τους προσόντα (βλ. κεφ. 8.6.1. και Παράρτηµα 1),
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Α. Επιµόρφωση-διδακτική εµπειρία

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

Ε1

Ε2

Ε3

Ε4

Ε5

Ε6

Ε7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α.1. (Εκπ.Ενηλ.) α.2. (αντικ.) β.1 (Εκπ. Ενηλ.) β.2. (αντικ.)
α.1.1.: 3
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
3
3
α.1.3.: 1
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 2
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
2
1
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.: 1
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.: 1
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.: 2
α.1.2.:
α.2.2.:
2
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 2
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
2
2
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
α.1.3.:
α.2.3.: 1
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
2
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

Ε8

Ε9

Ε10

Ε11

Ε12

Ε13

Ε14

Ε15

Ε16

Ε17

Ε18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α.1. (Εκπ.Ενηλ.) α.2. (αντικ.)
β.1 (Εκπ. Ενηλ.) β.2. (αντικ.)
α.1.1.: 2
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 2
α.2.1.: 1
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.: 2
α.1.2.:
α.2.2.:
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 2
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.: 1
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.: 1
α.1.2.:
α.2.2.:
1
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.: 1
α.1.2.:
α.2.2.:
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
3
2
α.1.3.: 1
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 2
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

Ε19

Ε20

Ε21

Ε22

Ε23

Ε24

Ε25

Ε26

Ε27

Ε28

Ε29

Ε30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α.1. (Εκπ.Ενηλ.)
α.2. (αντικ.)
β.1 (Εκπ. Ενηλ.)
β.2. (αντικ.)
α.1.1.: 2
α.2.1.: 1
α.1.2.:
α.2.2.: 2
2
2
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.: 1
α.1.2.:
α.2.2.:
1
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.:
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
1
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
1
2
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 1
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
α.1.3.:
α.2.3.:
3
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 2
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.:
3
3
α.1.3.:
α.2.3.:
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.:
α.1.2.:
α.2.2.: 2
2
2
α.1.3.:
α.2.3.: 1
α.1.4.:
α.2.4.:
α.1.1.: 3
α.2.1.: 3
α.1.2.:
α.2.2.: 2
3
3
α.1.3.:
α.2.3.: 1
α.1.4.: 1
α.2.4.:
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Β. Είδος σπουδών
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Ε1

Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα & σπουδές στην Πληροφορική

Ε2

Παιδαγωγική Ακαδηµία (& εξοµοίωση πτυχίου) & σπουδές στην Πληροφορική

Ε3

Παιδαγωγική Ακαδηµία (& εξοµοίωση πτυχίου)

Ε4

ΤΕΙ Πληροφορικής & ΣΕΛΕΤΕ (παιδαγωγικά)

Ε5

ΤΕΙ ∆ιοίκησης-Οικονοµίας και σπουδές στην Πληροφορική

Ε6

Φυσικό Τµήµα Πανεπιστηµίου

Ε7

ΤΕΙ Πληροφορικής

Ε8

Σπουδές στην Πληροφορική

Ε9

Μαθηµατικό Τµήµα Πανεπιστηµίου

Ε10

Θεολογική Σχολή & ΤΕΙ Πληροφορικής

Ε11

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης & σπουδές στην Πληροφορική

Ε12

Σπουδές στο Marketing, στις τηλεπικοινωνίες & στην Πληροφορική

Ε13

Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλολογίας

Ε14

Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα & ∆ραµατική Σχολή ΥΠΠΟ

Ε15

Κλασσική Φιλολογία

Ε16

ΦΠΨ-Ψυχολογία

Ε17

ΦΠΨ-Παιδαγωγικά

Ε18

Σπουδές στη Μουσική

Ε19

Σχολή Καλών Τεχνών

Ε20

ΙΕΚ - Τµήµα Φωτογραφίας (τεχνικός λήψης φωτογραφίας)

Ε21

Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα

Ε22

Σχολή Καλών Τεχνών

Ε23

Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλολογίας

Ε24

Κλασσική Φιλολογία

Ε25

Κλασσική Φιλολογία

Ε26

Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορικό Τµήµα

Ε27

Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορικό Τµήµα

Ε28

ΦΠΨ-Παιδαγωγικά

Ε29

Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλολογίας

Ε30

Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλολογίας
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2. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η βαθµολογία των εκπαιδευτών από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 3 (πρώτη
εκπαιδευτική συνάντηση) και 5 (σχεδιασµός διδακτικών ενοτήτων) της συνέντευξης
(κεφ. 8.6.1 και Παράρτηµα 1) διαµορφώνεται ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ
3

ΕΡΩΤΗΣΗ
5

ΣΥΝΟΛΟ

Ε1

5

3

8

Ε2

4

3

7

Ε3

4

3

7

Ε4

3

3

6

Ε5

5

2

7

Ε6

5

1

6

Ε7

5

1

6

Ε8

4

3

7

Ε9

5

1

6

Ε10

3

3

6

Ε11

4

3

7

Ε12

3

3

6

Ε13

4

2

6

Ε14

2

1

3

Ε15

4

1

5

Ε16

5

2

7

Ε17

5

2

7

Ε18

5

3

8

Ε19

5

2

7

Ε20

2

1

3

Ε21

3

1

4

Ε22

5

3

8

Ε23

3

2

5

Ε24

5

2

7

Ε25

3

0

3

Ε26

2

1

3

Ε27

5

1

6

Ε28

5

3

8

Ε29

5

3

8

Ε30

5

3

8
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Β. Εκπαιδευτική πρακτική
Η βαθµολογία που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτές για την εκπαιδευτική τους
πρακτική, όπως προέκυψε από τη συµπλήρωση των φύλλων παρατήρησης, (κεφ.
8.6.2. και Παράρτηµα 2) παρατίθεται στη συνέχεια:

ΕΚΠ/ΤΗΣ
Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
Ε9
Ε10
Ε11
Ε12
Ε13
Ε14
Ε15
Ε16
Ε17
Ε18
Ε19
Ε20
Ε21
Ε22
Ε23
Ε24
Ε25
Ε26
Ε27
Ε28
Ε29
Ε30

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Φ. Π.
2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1
1 1
1
1
1 1
1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1 1 1
1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1
1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
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12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ
12
12
10
9
10
3
8
11
2
9
12
4
12
4
3
12
8
12
9
1
2
10
5
6
3
3
6
12
11
12

3. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ο βαθµός συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών εκ µέρους των
εκπαιδευτών προέκυψε από τη διασταύρωση των απόψεών τους γι’ αυτές
(απαντήσεις στις ερωτήσεις 8 & 9 της συνέντευξης) µε τα ουσιαστικά τους προσόντα
(γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων από τις ερωτήσεις 3 & 5 και εκπαιδευτική
πρακτική από το φύλλο παρατήρησης), σύµφωνα µε την κλίµακα που παρατίθεται
στο κεφ. 8.6.1. και προσδιορίζεται ως εξής:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΠ/ΤΗ

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΩΝ

Ε1

3

Ε16

3

Ε2

3

Ε17

2

Ε3

3

Ε18

3

Ε4

2

Ε19

3

Ε5

2

Ε20

1

Ε6

1

Ε21

1

Ε7

2

Ε22

3

Ε8

2

Ε23

1

Ε9

1

Ε24

2

Ε10

2

Ε25

1

Ε11

3

Ε26

1

Ε12

1

Ε27

1

Ε13

3

Ε28

3

Ε14

1

Ε29

3

Ε15

2

Ε30

3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε1
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ επίπεδο).
Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης-Τµήµα Ιστορικό Αρχαιολογικό,
ετήσια µεταπτυχιακή επιµόρφωση στην παιδαγωγική αξιοποίηση δικτυακών και
υπολογιστικών τεχνολογιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο ΑΠΘ.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Μεταπτυχιακή επιµόρφωση στο ΑΠΘ
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: η επιµόρφωση στο ΑΠΘ περιλάµβανε
θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, µεταπτυχιακός φοιτητής στο ΕΑΠ στην «Εκπαίδευση
Ενηλίκων» (θεµατικές ενότητες: ΑεξΑΕ, Εκπαίδευση Ενηλίκων, ∆ιοίκηση
εκπαιδευτικών µονάδων), σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΚΕΕ (80 ώρες).
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων:
2001-2003: 200 ώρες σε καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (παιδαγωγική
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών) και διδασκαλία σε 3 προγράµµατα στο πλαίσιο της
«κοινωνίας της πληροφορίας» (απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες)
2003-σήµερα: εκπαιδευτής πληροφορικής στα ΚΕΕ στο γενικό πληθυσµό.
Στο αντικείµενο: η προηγούµενη εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Τρέχουσα απασχόληση: Φιλόλογος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (20 χρόνια).
Ηλικία: 43 ετών
Συνεντεύκτρια: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι βοηθούν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
Από τη διδακτική σας εµπειρία µε ενηλίκους τι νοµίζετε ότι διευκολύνει έναν ενήλικο να
µαθαίνει;
Εκπαιδευτής Ε1: Το βασικό είναι να προσεγγίζει βιωµατικά αυτό που µαθαίνει,
δηλαδή να τον ενδιαφέρει. Αν δεν βρεις έναν τρόπο να τον ενδιαφέρει αυτό που
µαθαίνει, είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει τις γνώσεις. Ένας άλλος παράγοντας,
είναι το κλίµα που δηµιουργείται, αν δηλαδή υπάρχει ένα καλό κλίµα. Βοηθά πάρα
πολύ στο να µαθαίνουν.
Σ.: Όταν λέτε κλίµα, εννοείτε…
Ε1: Τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στην οµάδα, µεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευοµένων, αλλά και µεταξύ των εκπαιδευοµένων, να συνεργάζονται µεταξύ
τους. Όταν µέσα στο τµήµα γίνεται συνεργατική δουλειά µαθαίνουν οι
εκπαιδευόµενοι πολύ πιο εύκολα.
Σ.: Κάποιος άλλος παράγοντας;
Ε1: Άλλος παράγοντας…. αν αυτό που µαθαίνουν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και
στα ενδιαφέροντά τους ή ακόµα και αν το θεωρούν απαραίτητο για την
επαγγελµατική τους εξέλιξη, είναι ένα ισχυρό κίνητρο για µάθηση.
Σ.: Αν ιεραρχήσετε τους παράγοντες αυτούς, επιλέγοντας από έναν έως τρεις
σηµαντικότερους, µπορείτε να µου αναφέρετε ένα παράδειγµα, τι κάνετε δηλαδή στην
πράξη, µέσα σε ένα τµήµα µάθησης, για να διευκολύνετε τους εκπαιδευόµενούς σας να
µάθουν;
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Ε1: Λοιπόν, πιο ισχυρός παράγοντας από το κίνητρο είναι η διαδικασία την οποία
επιλέγεις. Εάν επιλέγεις µία διαδικασία όπου ο ενήλικος µπορεί να προσεγγίσει
βιωµατικά, να παίξει ένα ρόλο και κυρίως να πειστεί ότι αυτό που µαθαίνει θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και θα του χρησιµέψει σε πρακτικό επίπεδο, τότε
µαθαίνει ευκολότερα.
Σ.: Κι αυτό πώς το κατορθώνετε στην πράξη; Έχετε ένα τµήµα πληροφορικής και
θέλετε να βάλετε τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία που περιγράψατε, τι ακριβώς
κάνετε;
Ε1: Προσπαθώ να βρω τρόπους µέσα από τους οποίους, να αντιληφθούν οι ίδιοι οι
εκπαιδευόµενοι ότι αυτό που µαθαίνουν είναι λειτουργικό, είναι χρήσιµο είτε για
τους ίδιους είτε για τα µέλη της οικογένειάς τους είτε για το ευρύτερο περιβάλλον
τους…το να µάθουν δηλαδή κάποιες απλές εντολές στο word π.χ. αντιγραφήεπικόλληση, χωρίς αυτές να είναι ενταγµένες σε ένα «σενάριο», µπορεί τελικά να
πιεστούν και να το µάθουν στη διάρκεια του δίωρου ή του τρίωρου που βρισκόµαστε,
όµως σίγουρα θα το ξεχάσουν πολύ γρήγορα πρώτον και δεύτερον ακόµα και στη
διάρκεια του µαθήµατος θα αρχίσει να υπάρχει διάσπαση προσοχής, να ασχολούνται
µε άλλα πράγµατα… Εάν όµως αυτή τη δραστηριότητα την εντάξεις σε ένα σενάριο,
π.χ. κάτι που έκανα όταν είχα γονείς στα τµήµατα πληροφορικής, τους καλούσα να
παίξουν ένα ρόλο γνώριµο σε αυτούς, να βοηθήσουν το παιδί τους σε µια σχολική
εργασία, δηλαδή την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε το συγκεκριµένο δήµο
στον οποίο γινόταν το τµήµα. Είναι κάτι που πολλοί το είχαν ήδη ζήσει και ήταν πολύ
πιθανόν να προκύψει και σε πολλούς άλλους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δουλεύουν µε
πολύ περισσότερη ενεργητικότητα και διάθεση, γιατί αντιλαµβάνονται την όλη
κατάσταση ως πολύ πιθανή ή ως πολύ οικεία, βλέπουν τη χρησιµότητα και κυρίως
αναπτύσσεται και ένας ανταγωνισµός µεταξύ των οµάδων, γιατί τέτοιου είδους
εργασίες συνήθως τις κάνω σε οµάδες, για το ποια οµάδα θα παρουσιάσει την
καλύτερη εργασία στο τέλος, οπότε είναι και ένα επιπλέον κίνητρο
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι βρίσκεστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος
που έχετε αναλάβει στο ΚΕΕ. Τι ακριβώς γίνεται και για ποιο λόγο;
Ε1: Έχω αλλάξει τεχνική όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα. Παλιότερα, όταν
δηλαδή ξεκίνησα να κάνω επιµορφώσεις είτε σε καθηγητές είτε σε γονείς, ξεκινούσα
θέλοντας να αποδείξω ότι αυτό που θα κάνουµε θα είναι αρκετά σηµαντικό γι’
αυτούς και για µένα…ξεκινούσα µε µια εισήγηση, που εµπειρικά -γιατί τότε δεν είχα
θεωρητικές γνώσεις σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων- προσπαθούσα να την
κάνω λίγο πιο ζωντανή µέσα από χρήση εκπαιδευτικών µέσων και ανάλογων υλικών,
κυρίως µε παρουσίαση power point και βιντεοπροβολέα επίσης. Προσπαθούσα να
παρουσιάσω τα πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος, το τι θα κάνουµε,
είχα από πριν σκεφτεί τι θα τους ενδιέφερε να µάθουν, χωρίς να τους έχω ρωτήσει
όµως, αλλά το είχα υποθέσει και αυτό παρουσίαζα. Αυτό λοιπόν γινόταν µε µια
µεγάλη εισήγηση που όµως διακοπτόταν και από ερωτήσεις που µου έκαναν, αλλά
διαπίστωσα ότι αυτού του είδους η τεχνική είχε ένα µειονέκτηµα, ότι αγνοούσα
τελείως το «κοινό», ας «έπεφτα µέσα» πολλές φορές, όµως το έβλεπα περισσότερο
ως «µάζα», ως τµήµα, χωρίς να στέκοµαι καθόλου στο τι καθένας µπορεί να ήθελε, τι
προσωπική ανάγκη µπορεί να είχε, έτσι δηλαδή θυσίαζα την ατοµικότητα σε αυτό
που εγώ πίστευα γενικά ότι µπορεί να θέλει το τµήµα. Περνώντας τα χρόνια και
µαθαίνοντας µερικά πράγµατα, είδα ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να φροντίζεις από
την αρχή να δηµιουργείς ένα κλίµα τέτοιο στο τµήµα που θα το κάνει µελλοντικά να
δουλέψει ως οµάδα, γιατί αυτό είναι ίσως τελικά το σηµαντικότερο για να πάει καλά
µια δουλειά …..επίσης είδα ότι ανεξάρτητα µε αυτό που πίστευα εγώ ότι τους
ενδιαφέρει, πολλές φορές προέκυπτε κάτι που δεν το είχα φανταστεί …κάποιος
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µπορεί να είχε έρθει για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς που πίστευα
εγώ…και σιγά-σιγά µάλιστα διαπίστωνα ότι αυτοί ήταν µάλιστα και αρκετοί, έπεφτα
έξω αρκετά δηλαδή…οπότε τα τελευταία ένα µε δύο χρόνια έχω αλλάξει τον τρόπο
αυτό…
Σ.: Και κάνετε τι;
Ε1: Στην αρχή κάνω έναν πολύ µικρό πρόλογο για το ποιος είµαι και ποιες είναι οι
σπουδές µου και τι πρόκειται να κάνουµε, αλλά αυτό δεν ξεπερνάει τα 5 ή δέκα
λεπτά, αυτοπαρουσιάζοµαι δηλαδή και µετά ζητώ από τους εκπαιδευόµενους να
παρουσιαστούν και οι ίδιοι, θέτοντας βέβαια κάποια συγκεκριµένα ερωτήµατα όσο
µπορώ, δεν τους αποκλείω δηλαδή να λένε ότι θέλουν, αλλά συνήθως τους
κατευθύνω να κάνουν µία µικρή παρουσίαση για το ποιοι είναι, ποια είναι η
οικογενειακή τους κατάσταση, τι περιµένουν από το πρόγραµµα -αυτό επιµένω να
µου το πουν- και…γιατί ήρθαν δηλαδή…ποιες είναι οι προσδοκίες τους…τι ελπίζουν
από αυτό το πράγµα…Τελευταία, δοκίµασα να παρουσιάζει ο ένας τον άλλο… είδα
ότι λειτούργησε πάρα πολύ καλά, τους φαίνεται µάλιστα ιδιαίτερα πρωτότυπο, στην
αρχή ίσως συναντά κανείς µια δυσπιστία σχετικά µε αυτό, αλλά από τη στιγµή που
γίνεται η παρουσίαση του ενός από τον άλλο, αισθάνονται πάρα πολύ όµορφα. Μετά
παρατηρεί κανείς ότι αυτοί οι δύο ή οι τρεις λειτουργούν και ως οµάδα κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος.
Σ.: Ωραία. Σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές τεχνικές η επόµενη ερώτηση. Ποιες τεχνικές
χρησιµοποιείτε συνήθως και για ποιο λόγο;
Ε1: Η εισήγηση είναι απαραίτητη, τη χρησιµοποιώ αρκετές φορές, αλλά αυτό που
κάνω περισσότερο στην πληροφορική, γιατί πιστεύω ότι το επιβάλλει και το
γνωστικό αντικείµενο, είναι η πρακτική άσκηση και η προσοµοίωση.
Σ.: Ατοµική ή οµαδική άσκηση;
Ε1: Σε µία άσκηση που κάνουν για να µάθουν κάτι συγκεκριµένο, εντάξει,
δουλεύουν ατοµικά και καθένας βοηθάει τον άλλο…αν έχει δηµιουργηθεί αυτό το
κλίµα που είπαµε στην αρχή, διαφορετικά, κινούνται µόνοι τους, αλλά όταν πάω
προετοιµασµένος µε ένα σενάριο που λέγαµε πριν, τότε δουλεύουν οµαδικά πλέον σε
οµάδες των τριών... και ο στόχος είναι να φτάσουν σε κάποιο αποτέλεσµα, µια
εργασία… ας πούµε την αντιγραφή-επικόλληση ή τη µορφοποίηση κειµένου τη
µαθαίνουν µέσα από ένα συγκεκριµένο project που κάνουν εκείνη τη στιγµή που λέει
ότι εδώ θα κάνουµε αυτό…π.χ. θα φέρουµε πληροφορίες για τον Καβάφη, πάνω σε
συγκεκριµένες ερωτήσεις βέβαια, θα πάµε σε συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους, θα
βρούµε πληροφορίες για το πώς κατατάσσονται τα ποιήµατά του, ποιες είναι οι
κατηγορίες, θα αναλύσουµε ένα συγκεκριµένο ποίηµα και κάθε οµάδα έχει το δικό
της φύλλο εργασίας, εκεί δουλεύουν σε οµάδες των τριών…και γι΄ αυτούς τους ίδιους
σηµασία έχει το αποτέλεσµα που θα καταφέρουν…προσπαθώντας για ένα καλό
αποτέλεσµα, µια καλή εργασία, µαθαίνουν όλα αυτά που πρέπει να µάθουν…και
δουλεύοντας έτσι σε οµάδες των τριών µπροστά σε έναν υπολογιστή, µαθαίνουν
τελικά πολύ καλύτερα από το να δούλευε καθένας µόνος του στον υπολογιστή
του…και έχει µεγάλη σηµασία στο τέλος, όταν παρουσιάζουν τις εργασίες τους, είναι
πάρα πολύ ευχάριστη στιγµή, µε χιούµορ… είναι πολύ περήφανοι γι’ αυτό που έχουν
κάνει…
Σ.: Πολύ ωραία! Μου δώσατε λοιπόν πριν σας ρωτήσω και συγκεκριµένο παράδειγµα
µιας τεχνικής που χρησιµοποιείτε συχνά στα τµήµατά σας, της άσκησης δηλαδή σε
οµάδες των τριών…
Ε1: Και σε αυτή την περίπτωση, η οποία όµως απαιτεί πολλή προσπάθεια από τον
εκπαιδευτή, δηλαδή να κάτσεις να φτιάξεις ένα τέτοιο σενάριο είναι υπόθεση που και
για κάποιον που ξέρει αρκετά καλά δεν θα πάρει λιγότερο από 5 έως 6 ώρες για να το
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προετοιµάσει, να φτιάξει διαφορετικά φύλλα εργασίας, να τα εγκαταστήσει στους
υπολογιστές, ώστε να υπάρχουν υπερ-σύνδεσµοι που σε πηγαίνουν εκεί που θέλεις
κ.λπ., αλλά όταν το κάνεις λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ενδεικτικό είναι ότι στο τέλος
όλοι θέλουν να πάρουν την εργασία µαζί τους, οπότε µαθαίνουν να κάνουν και
αποθήκευση σε δισκέτα!
Σ.: Να προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση. Ας υποθέσουµε ότι πρόκειται να
σχεδιάσετε µία διδακτική ενότητα διάρκειας 10-20 ωρών για τις ανάγκες ενός τµήµατός
σας. Πώς το προετοιµάζετε βήµα-βήµα…
Ε1: Εννοείτε πώς σχεδιάζω το περιεχόµενο των επιµορφωτικών συναντήσεων, ας
πούµε 5-6 επιµορφωτικών συναντήσεων…
Σ.: ..ναι, που εντάσσονται σε µια ευρύτερη διδακτική ενότητα…δεν ξέρω ακριβώς πώς
είναι στην πληροφορική, αλλά στη γλώσσα για παράδειγµα, όπως ξέρετε ως φιλόλογος,
µια διδακτική ενότητα θα µπορούσε να είναι µια κατηγορία γραµµατικών φαινοµένων,
που για τη διδασκαλία τους θα χρειάζονταν 5 µε 6 συναντήσεις δίωρες ή τρίωρες. Πώς
σχεδιάζετε λοιπόν την ενότητα, τι στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας;
Ε1: Κοιτάξτε….βασικά υπάρχουν κάποιοι στόχοι….αν θέλουν να µάθουν πώς να
πλοηγούνται στο διαδίκτυο…ας υποθέσουµε ότι το διαδίκτυο και η αξιοποίησή του
είναι µια συγκεκριµένη ενότητα, η οποία µπορεί να πάρει τρεις επιµορφωτικές
συναντήσεις, σύνολο 9 ωρών ας πούµε, στη διάρκεια του προγράµµατος 40 ωρών.
Με βάση το στόχο, προσπαθώ να σχεδιάσω κάθε επιµορφωτική συνάντηση για να
αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που τους χρειάζονται για να περάσουν στην
επόµενη, δηλαδή να το πω απλά, δεν µπορείς να τους ζητήσεις να βρουν πληροφορίες
µέσα από µια µηχανή αναζήτησης και να τις µαζέψουν σε ένα word, εάν πρώτα δεν
µάθουν να χειρίζονται το «ποντίκι», πώς λειτουργεί ο υπερσύνδεσµος, εάν δεν τους
πεις κάποια πράγµατα σχετικά µε το παλιό, το σειριακό διάβασµα και το καινούργιο
διάβασµα στο διαδίκτυο, αν αυτό δεν το δουν πρακτικά, άρα, αυτό που προσπαθώ να
κάνω σχεδιάζοντας µια τέτοια ενότητα, είναι να καθορίσω τα βήµατα εκείνα πάνω
στα οποία θα οικοδοµηθούν τα επόµενα…αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, πολλές
φορές παρασύρεσαι από τον πειρασµό να φτάσεις κατευθείαν στο τελικό
αποτέλεσµα, γιατί µε αυτό θα δουν την αξία όσων κάνουν, αλλά όσες φορές έχω
προσπαθήσει να πάω γρήγορα, έχω παρατηρήσει ότι µετά αναγκάζοµαι να
ξαναγυρνάω, για να µάθουν αυτό που δεν τους έµαθα καλά. Άρα, εκεί χρειάζεται, µε
βάση τους στόχους που έχεις θέσει, να κάνεις προσεκτικό σχεδιασµό, να µη βιάζεσαι
σε αυτό που θες να πετύχεις, να περιµένεις να αποκτήσουν τη δεξιότητα χωρίς την
οποία τελικά είναι αδύνατο να πάνε στο επόµενο βήµα. Έτσι θα έλεγα ότι για το
διαδίκτυο σχεδιάζω ένα τρίωρο που έχει να κάνει µε τη χρήση του «ποντικού», τους
υπερσυνδέσµους, ένα άλλο τρίωρο που έχει να κάνει µε τις µηχανές αναζήτησης και
πώς χρησιµοποιούνται και ένα άλλο τρίωρο που έχει να κάνει µε το µάζεµα των
πληροφοριών και τη δηµιουργία µιας εργασίας. Και βέβαια έχοντας κάθε φορά
υπόψη µου τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν, από το πώς έχουν ανταποκριθεί σε
προηγούµενες πρακτικές ασκήσεις…Ένα πρόβληµα που συχνά παρουσιάζεται είναι η
ανοµοιογένεια στην οµάδα…υπάρχουν αυτοί που ξέρουν καλύτερα και άλλοι που δεν
ξέρουν…αυτό ξεπερνιέται βάζοντας να δουλέψουν µαζί κάποιον που έχει δεξιότητες
µε άλλους δύο που δεν έχουν…αυτό λειτουργεί καλά διότι αισθάνεται αρκετά
χρήσιµος αυτός που έχει τις δεξιότητες, δεν βαριέται, παίρνει το ρόλο του δασκάλου,
νοιώθουν όµως καλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι γιατί πολλές φορές αισθάνονται
άσχηµα να ρωτήσουν τον εκπαιδευτή, ντρέπονται ή φοβούνται να αποκαλυφθεί ότι
δεν έχουν καµία σχέση µε το αντικείµενο ή µήπως ρωτήσουν κάτι που θα θεωρηθεί
εντελώς χαζό, που όµως πολύ εύκολα το ρωτάνε στο συµµαθητή τους.
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Σ.: Σε ένα τµήµα σάς έχει τύχει να υπάρχουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι…κάποιοι που
µπορεί να αδιαφορούν, κάποιοι που µπορεί να κάνουν ότι τα ξέρουν όλα, κάποιοι που
να είναι επιθετικοί ή αρνητικοί…έχετε αντιµετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις και τι κάνατε;
Ε1: Τους δύσκολους εκπαιδευόµενους µπορείς να τους χωρίσεις σε
κατηγορίες…αυτοί που συνήθως βαριούνται είναι εκείνοι που θεωρούν ότι ξέρουν
κάτι ή πραγµατικά το ξέρουν και αναγκαστικά σε κάποια φάση βαριούνται. Πολλές
φορές τους δίνεις το ρόλο του εκπαιδευτή, αλλά υπάρχει και περίπτωση να µη
θέλουν, να µην τους ενδιαφέρει να δείξουν στους άλλους…Το αντιµετώπισα µε δυο
τρόπους…ο ένας ήταν να τους δίνω µια ξεχωριστή εργασία, αυτό όµως είδα ότι ναι
µεν λειτουργούσε καλά, δούλευαν πάνω στην άσκηση που τους έδινες, αλλά αυτό
πάλι είχε ως αποτέλεσµα να διευρύνεται η απόστασή τους από τους άλλους……και
ένας άλλος τρόπος είναι τουλάχιστον για την πληροφορική, να τους δίνω κάποιες
κατευθύνσεις για το τι θα µπορούσαν να αναζητήσουν εκείνη την ώρα στο διαδίκτυο
σε σχέση µε τα ενδιαφέροντά τους. Πολλές φορές προσάρµοσα όλο µου το σενάριο,
σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα τέτοιων περιπτώσεων, δηλαδή, αν ήθελα να τους µάθω
όπως είπαµε παραπάνω πώς να ψάχνουν στο διαδίκτυο και να µαζεύουν πληροφορίες
σε ένα word, το έκανα στη βάση ενός σεναρίου που είχε να κάνει µε το ενδιαφέρον
του «καλού» ας πούµε…και ο «καλός» έψαχνε να βρει συνταγές µαγειρικής ή θέσεις
εργασίας, πράγµα που γίνεται πολύ συχνά. Έτσι µάθαιναν και οι άλλοι κάτι που θα το
µάθαιναν έτσι κι αλλιώς, αλλά και αυτός που το ήξερε το έκανε γιατί τον ενδιέφερε,
πίστευε ότι θα βρει χρήσιµες πληροφορίες µέσα από εκεί. Αυτός είναι ένας τρόπος, ο
άλλος είναι αυτός που είπαµε πριν, να τους δώσεις ρόλο δασκάλου. Πολλές φορές
βάζω µια απλή πρακτική άσκηση χωρίς σενάριο και ζητάω µετά από 5’ ποιος την
έκανε, δίνω το λόγο στον «καλό» και εξηγεί στους άλλους µε ποιον τρόπο δούλεψε.
Σ.: Άλλες περιπτώσεις που σας έχουν τύχει;
Ε1: Στην πληροφορική κυρίως αυτές τις περιπτώσεις συναντάς, λόγω ανοµοιογένειας
της οµάδας….Συναντάς βέβαια και περιπτώσεις εκπαιδευοµένων που έρχονται επειδή
θέλουν να ψάξουν κάτι πολύ συγκεκριµένο, οπότε τους βλέπεις τη στιγµή που
ασχολούµαστε µε κάτι στο τµήµα, αυτοί να ψάχνουν κάτι συγκεκριµένο είτε
πρόκειται για φωτογραφίες, εικόνες που υπάρχουν στο google, για να το
χρησιµοποιήσουν στη δουλειά τους, είχαµε µια νηπιαγωγό που το έκανε αυτό, έψαχνε
συνέχεια να βρει παιχνιδάκια για να κάνει στα παιδιά στο νηπιαγωγείο ή εικονίτσες
για να κατεβάσει ή πώς µπορεί να µορφοποιήσει µια εικόνα… Συνήθως σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν αντιδρώ, τουλάχιστον άµεσα, τους αφήνω να κάνουν αυτό που
θέλουν, πολύ περισσότερο όταν αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα στο τµήµα τους
είναι ήδη γνωστό. Πολλές φορές προσπαθώ να βολέψω τα πράγµατα µε το
εργαστήριο έτσι ώστε να υπάρχει εκτυπωτής -γιατί τις περισσότερες φορές δεν τον
έχω- για να εκτυπώνουν αυτό που θέλουν, τους επιβραβεύω, λέω τι ωραίο είναι αυτό
που έχεις κάνει, όποτε βρω ευκαιρία να τους µιλήσω ατοµικά. Κάποιες άλλες φορές
που το πρόβληµα ήταν πολύ έντονο, έχω περάσει σε ένα πολύ δύσκολο µάθηµα, που
τα «έχουν βρει µπαστούνια» και αναγκάζονται να προσέξουν, γιατί αντιλαµβάνονται
ότι υπάρχουν και πράγµατα που δεν ξέρουν.
Σ.: Μάλιστα. Η επόµενη ερώτηση είναι σχετική µε την αξιολόγηση του έργου σας.
Αξιολογείτε το εκπαιδευτικό σας έργο και µε ποιον τρόπο;
Ε1: Σκέφτηκα ειδικά την τελευταία χρονιά, να µοιράζω ερωτηµατολόγια…το έκανα
και άλλες φορές σε παλιότερες επιµορφωτικές συναντήσεις…
Σ.: Ερωτηµατολόγια που αξιολογούσαν τι;
Ε1: Αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων δεν µπορώ να κάνω, να πω δηλαδή εσύ έµαθες
καλά, εσύ όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ…θεωρώ ότι βλέποντας το τι έχει να
παρουσιάσει καθένας στο τέλος -γιατί όλοι παρουσιάζουν κάτι- φαίνεται τι έχει και τι
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δεν έχει πετύχει καθένας…όµως οι ίδιοι οι ενήλικοι διαθέτουν πολλές ικανότητες
αυτοαξιολόγησης και µάλιστα δεν πέφτουν έξω στην αυτοαξιολόγησή τους. Βέβαια η
πληροφορική είναι ένα αντικείµενο για το οποίο πολλοί έχουν ένα φόβο, όµως τελικά
µαθαίνουν πάρα πολλά πράγµατα, παρότι αισθάνονται στην αρχή ανασφαλείς. Αυτό
όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων που όπως είπα δεν την κάνω. Τώρα
όσον αφορά την αξιολόγηση τη δική µου είχα σκεφτεί να µοιράζω ερωτηµατολόγια,
να µε βαθµολογήσουν οι ίδιοι σε διάφορα θέµατα, πώς πήγα, τι τους άρεσε και τι
όχι….εκεί υπάρχει ένα πρόβληµα σχετικά µε τη διαδικασία, δηλαδή, ακόµα και
ανώνυµο που είναι το ερωτηµατολόγιο, ακόµα και να βγεις έξω από την τάξη και να
τα µαζέψει ένας από την οµάδα και να σου τα δώσει κλειστά, ακόµα και εκεί έχω
παρατηρήσει ότι δεν λειτουργεί…δηλαδή βάζουνε όλοι άριστα, αυτό είναι ένα
πρόβληµα, γιατί πολλές φορές, σε άλλες επιµορφώσεις, µου βάλανε άριστα σε µια
διαδικασία που εγώ ο ίδιος καταλάβαινα ότι δεν είχε πάει τόσο καλά…Αλλά νοµίζω
ότι το τελικό αποτέλεσµα φαίνεται από το ότι στο τέλος του προγράµµατος,
τουλάχιστον όσα µου έχουν τύχει µέχρι τώρα, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίµα,
υπάρχει ένα δέσιµο, µία αναζήτηση για το αν θα ξαναγίνει το πρόγραµµα πάρα πολύ
έντονη, επιµονή να ζητούν να ανταλλάξουµε τηλέφωνα για να ενηµερωθούν …
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων, ποια θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για σας να το
παρακολουθήσετε και να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το έργο σας ως εκπαιδευτής
ενηλίκων;
Ε1: Θα µε ενδιέφερε να παρουσιαστούν κάποια συµπεράσµατα, αν γίνεται, για το
ποιες είναι οι ενδεδειγµένες εκπαιδευτικές τεχνικές στο αντικείµενο, κάποιος δηλαδή
να µε διευκόλυνε, δίνοντάς µου έναν «µπούσουλα», αντί να ψάχνω από µόνος µου,
γιατί όπως είπα πριν, στη διάρκεια των δύο-τριών χρόνων, αναγκάστηκα να αλλάξω
εκπαιδευτικές τεχνικές, τρόπους προσέγγισης, όχι µόνον το πώς παρουσιαζόµουνα ο
ίδιος και στη διάρκεια του µαθήµατος να αλλάξω αρκετά πράγµατα. Εάν κάποιος
µέσα από µια συγκεκριµένη έρευνα π.χ. ήξερε και µου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις,
αυτό έχει αποδειχτεί ότι είναι καλύτερο, θα µε βοηθούσε. Εκπαιδευτικές τεχνικές
δηλαδή σε σχέση µε το αντικείµενο της πληροφορικής. Το δεύτερο που θα ήθελα θα
ήταν να παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο όµως να ανταποκρίνεται και
σε αυτό που έχω διαπιστώσει εµπειρικά µεν, αλλά το έχω διαπιστώσει και δεν µπορώ
να πειστώ εύκολα ότι µπορεί να λειτουργήσει κάτι άλλο, ένα εκπαιδευτικό υλικό που
να προσεγγίζει τη γνώση βιωµατικά, µε δραστηριότητες ενταγµένες σε συγκεκριµένο
σενάριο, µε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις, γιατί αυτό είναι ελκυστικό για
τους εκπαιδευόµενους. Αυτά τα δύο πράγµατα, εκπαιδευτικές τεχνικές και
εκπαιδευτικό υλικό, είναι της ίδιας σηµασίας για µένα, αυτά είναι που θα ήθελα.
(Αναφέρεται επίσης σε θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, συντήρησης εργαστηρίου και
στην ανάγκη ύπαρξης βοηθού εκπαιδευτή στα τµήµατα πληροφορικής).
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση τώρα. Ποιο είναι κατά την άποψή σας το «δυνατό» και το
«αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε1: Ως «δυνατό» σηµείο θεωρώ ότι σε γενικές γραµµές έχω καλή «σκηνική»
παρουσία και πιστεύω ότι είµαι αρκετά επικοινωνιακός ώστε να δηµιουργώ ένα καλό
κλίµα µέσα στο τµήµα… «Αδύνατο» σηµείο είναι ότι…. επειδή δουλεύω χρόνια ως
καθηγητής, περίπου 20 χρόνια και επειδή δούλεψα και στη φροντιστηριακή
εκπαίδευση όπου τα πράγµατα είναι βιοµηχανοποιηµένα κ.λπ., δεν έχω κάνει αυτό
που λέµε αποµάθηση, έχω ακόµα πολύ συγκεκριµένα µοντέλα στο µυαλό µου και
πολλές φορές πιάνω τον εαυτό µου, µολονότι έχω πειστεί ότι η εισήγηση υπόκειται
σε περιορισµούς, να κάνω µακρές εισηγήσεις, πολλές φορές προσπαθώ και στους
ενήλικους να εφαρµόσω το µοντέλο που εφαρµόζω στα παιδιά… και µολονότι το έχω
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συζητήσει πολλές φορές µε τον εαυτό µου και το έχω σκεφτεί, πολλές φορές
εφαρµόζω δασκαλοκεντρικό µοντέλο µέσα στην τάξη και πιθανόν λόγω του
αντικειµένου πολλές φορές προσπαθώ να επιβάλλω πράγµατα µέσα στο
τµήµα…βέβαια νοµίζω ότι σε αυτό συµβάλλει και το αντικείµενο, δεν έχει να
συζητήσεις σε µερικές περιπτώσεις και πολλά πράγµατα ή γίνονται έτσι ή δεν
γίνονται…σε βάζει σε ένα ρόλο αυτό το γνωστικό αντικείµενο ο οποίος πιστεύω ότι
προσωπικά δεν µου πάει, θα µου πήγαινε κάτι άλλο καλύτερα, να συζητήσω, να
διαµορφώσω άποψη, να πάρω κι εγώ κάτι, αλλά το γνωστικό αντικείµενο είναι τέτοιο
που πρέπει να το µάθουν και αυτό µε κάνει πολλές φορές να φωνάξω πού και πού
µέσα στην τάξη..
Σ.: Αυτό επηρεάζει το κλίµα που έχει διαµορφωθεί;
Ε1: ∆εν το χαλάει, γιατί αµέσως µετά το αντιλαµβάνοµαι και το διασκεδάζουµε…αν
φωνάξεις και δεν το διακωµωδήσεις, χαλάει το κλίµα…
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε2
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ επίπεδο)
Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδηµία και εξοµοίωση πτυχίου.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης για αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων: Σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΚΕΕ (80
ώρες).
Αυτοµόρφωση: µελέτη σχετικών βιβλίων
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων:
2003- σήµερα: εκπαιδευτής πληροφορικής στα ΚΕΕ (400 ώρες).
Στο αντικείµενο: η προηγούµενη εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Τρέχουσα απασχόληση: Εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Ηλικία: 42 ετών
(Επισηµαίνει ότι δεν διαθέτει τις γνώσεις που θα ήθελε σε θάµατα εκπαίδευσης
ενηλίκων).
Συνεντεύκτρια: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι βοηθούν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
Από τη διδακτική σας εµπειρία µε ενηλίκους τι έχετε διαπιστώσει ότι διευκολύνει έναν
ενήλικο να µαθαίνει µέσα στα τµήµατα;
Εκπαιδευτής Ε2.: Πρώτα απ’ όλα τα κίνητρα…που στα κίνητρα θα βάλουµε
κίνητρα αναλφαβητισµού στις νέες τεχνολογίες, αλλά και κίνητρα κοινωνικά, δηλαδή
κοινωνικής επαφής…πολλές φορές η παρακολούθηση ενός τµήµατος είναι η αφορµή
ή η πρόφαση για να βγει κάποιος από το σπίτι του, να γνωρίσει ανθρώπους, να
γεµίσει τον ελεύθερο χρόνο του. Μέσα στο τµήµα τώρα, οι παράγοντες που
διευκολύνουν τον ενήλικο να µαθαίνει είναι το κλίµα που διαµορφώνεται, δηλαδή η
λειτουργία ως οµάδα, η συνεργατικότητα, το να φτιάχνεις διδασκαλίες που να
ευνοούν τη συνεργασία, να δουλεύουν οι εκπαιδευόµενοι ως υπο-οµάδες. Έτσι
δηµιουργείται παιδαγωγική ατµόσφαιρα συνεργασίας, ανάπτυξης σχέσεων που
βοηθάει πάρα πολύ…κάποια στιγµή υπάρχει και αυτο-επιµόρφωση µέσα στις οµάδες,
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δηλαδή µαθαίνει ο ένας από τον άλλο ή ψάχνοντας όλοι µαζί νέες γνώσεις. Επίσης
κάτι πάρα πολύ σηµαντικό ειδικά στο δικό µου αντικείµενο, της πληροφορικής, είναι
η διαδικασία να είναι βιωµατική, να είναι ενεργητική, έτσι ώστε να ενεργοποιούνται
οι εκπαιδευόµενοι και βέβαια όσα µαθαίνουν να τους ενδιαφέρουν. Πάντοτε έρχονται
στα τµήµατα για διαφορετικούς λόγους, έχουν διαφορετικές ανάγκες, οι νέοι ας
πούµε έρχονται για το χαρτί, οι νέοι γονείς για τα παιδιά τους, οι ηλικιωµένοι για
άλλους λόγους….µου κάνει πάντα αυτό εντύπωση µε τους ηλικιωµένους, είδα
µάλιστα έναν σήµερα, τον κύριο Γ., πάνω από 70 χρονών που ήρθε στο τµήµα και
µετά από 5 µαθήµατα έκλεισε εισιτήρια από το Ίντερνετ για να πάει διακοπές.
∆ηλαδή αυτό που µαθαίνουν το χρειάζονται, έχει ένα πρακτικό αποτέλεσµα στην
καθηµερινή τους ζωή.
Σ.: Από αυτούς τους παράγοντες ποιος ή ποιοι νοµίζετε ότι είναι οι πιο σηµαντικοί;
Μπορείτε να ιεραρχήσετε από έναν έως τρεις και να µου δώσετε ένα παράδειγµα για το
πώς εφαρµόζονται στην πράξη. ∆ηλαδή µέσα σε ένα τµήµα µάθησης πώς προσπαθείτε
να διευκολύνετε τους εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν;
Ε2: Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι να είναι καλοσχεδιασµένη η διδασκαλία,
δηλαδή ο εκπαιδευτής να µπορεί να την προετοιµάζει πολύ καλά …πρέπει να έχει
γνώσεις τόσο στο αντικείµενο όσο και σε θέµατα οµάδας, δηλαδή πιστεύω ότι πολύ
σηµαντικό ρόλο παίζει το κλίµα, οι σχέσεις που δηµιουργούνται να είναι αµφίδροµες
µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτή, να µη µπαίνει δηλαδή µέσα και να τους λέει
κάντε αυτό και να αδιαφορεί για όλα τα άλλα…και ένα άλλο σηµαντικό είναι οι
τεχνικές διδασκαλίας, να χρησιµοποιεί δηλαδή τεχνικές που να έχουν ως αποτέλεσµα
τη συνεργασία, την ανακάλυψη…Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα να µαθαίνουν
καλύτερα. Προσπαθώ λοιπόν να δηµιουργώ ένα κλίµα συνεργασίας και επίσης να
τους δίνω ασκήσεις που να έχουν σχέση µε πράγµατα που τους αφορούν ώστε να
τραβώ το ενδιαφέρον τους και να θέλουν να συµµετέχουν.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι βρίσκεστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος
που έχετε αναλάβει. Τι ακριβώς γίνεται στη διάρκειά της και γιατί;
Ε2: Στην πρώτη συνάντηση υπάρχει πάντα νευρικότητα και από τη µεριά των
εκπαιδευοµένων και από τη δική µου βέβαια, είναι η πιο δύσκολη ουσιαστικά
συνάντηση. Προσπαθώ πάντα, αφού πρώτα γνωριστούµε ως οµάδα -εκεί υπάρχει η
δυσκολία ότι σε ένα τµήµα πληροφορικής όλοι εργάζονται µπροστά σε µια οθόνη, µε
την πλάτη προς τον εκπαιδευτή για να βλέπει τις οθόνες τους- αφού γίνει λοιπόν η
αλληλογνωριµία, τους λέω ποιος είµαι και τι θα κάνουµε, µετά µιλάει καθένας για
τον εαυτό του και για ποιο σκοπό ήρθε στο τµήµα, τι περιµένει να µάθει… αυτό
κρατάει συνήθως περίπου µισή ώρα. Αυτό που προσπαθώ πάρα πολύ κάθε φορά στην
πρώτη συνάντηση είναι να αποµυθοποιήσω το µηχάνηµα, να καταλάβουν ότι το
µηχάνηµα δεν µπορεί να τα κάνει όλα, ότι αυτοί τα κάνουν ουσιαστικά…το πρώτο
κουµπί που τους µαθαίνω είναι «αναίρεση», έτσι ώστε όταν κάνουν ένα λάθος να
µπορούν αµέσως να το διορθώσουν, επαναφέροντας την προηγούµενη κατάσταση,
για να αρχίσουν να µη φοβούνται τον υπολογιστή, όχι βέβαια ότι µπορούν να
αλλάξουν στάση τόσο εύκολα, αλλά για να φοβούνται κάπως λιγότερο…Προσπαθώ
µαθαίνοντας στα γρήγορα
τα µικρά τους ονόµατα, να δηµιουργηθεί µία
επικοινωνιακή κατάσταση, να «σπάσει ο πάγος» και παράλληλα δίνοντάς τους µία
εύκολη άσκηση, βιωµατική, του στυλ ας πούµε ότι αρρώστησε ο διευθυντής σας, για
τρεις µέρες θα κάνετε ότι θέλετε στη δουλειά, κάντε µια µικρή ανακοίνωση για
ενηµέρωση των συναδέλφων… Έτσι έρχονται σε µια πρώτη επαφή µε το µηχάνηµα,
γιατί αυτό θέλουν από το πρώτο µάθηµα, να αρχίσουν «να βαράνε κουµπάκια»…Σε
ένα πολλαπλό επίπεδο είσαι υποχρεωµένος να δουλέψεις στην πρώτη συνάντηση,
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δηµιουργία κλίµατος, προσδοκίες και στόχους και βέβαια µια βιωµατική άσκηση για
την πρώτη επαφή µε το αντικείµενο….
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές συνήθως χρησιµοποιείτε και για ποιο λόγο;
Ε2: Συνήθως χρησιµοποιώ βιωµατικές ασκήσεις. Για όλους τους λόγους που είπα
στην αρχή…γιατί αν δεν µπορέσουν να βάλουν τον εαυτό τους µέσα σε αυτό που
κάνουν, ως πρωταγωνιστή, να το συνδέσουν µε την πραγµατικότητα και την
καθηµερινή ζωή τους δεν µπορούν, αδιαφορούν…Αυτό που πάντα προσπαθώ να
πάρω από αυτούς για να µπορέσω να διαµορφώσω ασκήσεις είναι να δω τις ανάγκες
τους…δηλαδή αν κάποιοι είναι γραµµατείς σε µια επιχείρηση θα κοιτάξω να φτιάξω
ασκήσεις που να τους λύσουν κάποια προβλήµατα στη δουλειά τους, αν έρχονται για
να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, για τους λόγους τους κοινωνικούς που είπα
παραπάνω, τότε «gourmet.gr», συνταγές δηλαδή µαγειρικής και αµέσως-αµέσως και
η οµάδα «λύνεται» και αυτό που κάνουν τους αρέσει….
Σ.: Άρα λοιπόν δουλεύετε µε ασκήσεις που συνδέονται µε τις εµπειρίες των
εκπαιδευοµένων…µπορείτε να µου περιγράψετε µια συγκεκριµένη άσκηση και πώς
γίνεται µέσα στο τµήµα;
Ε2: Ναι…ένα πολύ ωραίο µάθηµα είναι…δεν το έχω κάνει µόνος µου….είναι µια
άσκηση που έχει φτιάξει ο Ε1 (αναφέρεται στον εκπαιδευτή Ε1) σχετικά µε τον
Καβάφη. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες και δουλεύουν µε ένα διαφορετικό
φύλλο εργασίας καθεµιά, ψάχνοντας διάφορες πληροφορίες τις οποίες θα
παρουσιάσουν στο τέλος. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η άσκηση, το διασκεδάζουν,
πολλοί λένε ότι είναι σαν να ξαναγυρνάνε στα γυµνασιακά τους χρόνια! Μερικές
φορές η µία οµάδα προσπαθεί να αντιγράψει από την άλλη, να δει τι κάνουν οι άλλοι
για τους «περάσουν»…δηµιουργείται έτσι ένα χαλαρό κλίµα, που τους ξεκουράζει,
αλλά παράλληλα τους βοηθά να µαθαίνουν καλύτερα…χρησιµοποιούνε όλα όσα
έχουν µάθει και ψάχνουν και βρίσκουν ακόµα περισσότερα, χωρίς άγχος, χωρίς «να
το πάρουν είδηση».
Σ.: Ωραία. Είχατε αναφερθεί προηγουµένως στη σηµασία της καλοσχεδιασµένης
διδασκαλίας. Θα ήθελα να µου περιγράψετε πώς σχεδιάζετε µια διδακτική ενότητα
διάρκειας 10-20 ωρών, ποια είναι τα βήµατα που ακολουθείτε;
Ε2: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρχουν στόχοι, να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι µας και
εφικτοί. Όταν δεν υπάρχουν στόχοι ή όταν προσπαθείς να βάλεις «πολλά αυγά σε ένα
καλάθι», τότε διαλύεται το µάθηµα! Επίσης, επειδή οι εκπαιδευόµενοι είναι
διαφορετικές προσωπικότητες και επειδή το επίπεδο του τµήµατος δεν είναι
οµοιογενές, ο εκπαιδευτής πρέπει να το έχει υπόψη του για τη διαµόρφωση των
στόχων. Ακόµα πρέπει να φροντίζει να υπάρχουν καλοσχεδιασµένες και
καλογραµµένες σηµειώσεις, γιατί αυτό διευκολύνει τους εκπαιδευόµενους να
παρακολουθούν καλύτερα και µετά το σχολιάζουν λέγοντας «τι ωραίο µάθηµα
κάναµε», αλλά και γιατί µετά στο σπίτι τους µπορούν να εφαρµόσουν όσα έµαθαν
χωρίς τη βοήθειά µου και να νοιώθουν ανεξάρτητοι. Συνήθως οι ασκήσεις και τα
φυλλάδια που παίρνουν είναι πάρα πολύ αναλυτικά στην αρχή και όσο προχωρούµε
είναι πιο σύνθετες…έτσι τους βάζεις σε µια διαδικασία αυτενέργειας….Σίγουρα
βοηθάει όταν υπάρχουν εκπαιδευόµενοι µε αρκετές γνώσεις ώστε να βοηθάει ο ένας
τον άλλο, διευκολύνει και τις σχέσεις τους….αλλά σε µας είπαµε υπάρχουν και άλλες
δυσκολίες…θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας υπολογιστής για κάθε εκπαιδευόµενο,
όµως σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύει… Είναι αναγκαιότητα να υπάρχει υποδοµή,
αφού είναι εργαστηριακό µάθηµα, δεν είναι µάθηµα όπως η αγγλική γλώσσα ή η
τοπική ιστορία.
Σ.: Άρα, συνοψίζοντας τα βήµατα σχετικά µε το σχεδιασµό της διδακτικής ενότητας…
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Ε2: Είπαµε, σαφείς και ξεκάθαροι στόχοι, ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος,
σηµειώσεις…εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλες ασκήσεις, βιωµατικές…..υποδοµή,
αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από τον εκπαιδευτή…µπορεί να ζητάει αλλά ο φορέας να
µην ανταποκρίνεται…και κάτι άλλο, τελευταίο, σε σχέση µε το χρόνο…να φτάνει για
να καλυφθούν οι στόχοι που µπαίνουν, να ξέρει δηλαδή ο εκπαιδευτής ανάλογα µε
την κάθε οµάδα πώς θα µοιραστεί η ύλη ανάλογα µε τις ώρες που έχει στη διάθεσή
του.
Σ.: Μάλιστα. Πολλές φορές στα τµήµατα παρουσιάζονται περιπτώσεις «δύσκολων»
εκπαιδευόµενων…κάποιοι που τα ξέρουν όλα, κάποιοι αρνητικοί, αδιάφοροι,
επιθετικοί…σας έχουν τύχει τέτοια περιστατικά και πώς τα αντιµετωπίζετε;
Ε2: Την πρώτη φορά που αντιµετώπισα έτσι ενήλικο…µου ‘ρθε να τα βροντήξω
κάτω! Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν το χειρίστηκα καλά…ότι πρέπει να
αποστασιοποιούµαι λίγο από τα πράγµατα, να µην το παίρνω τόσο
έντονα…προσωπικά…πολλές φορές φταίνε οι συνθήκες…την άλλη φορά µια
εκπαιδευόµενη απαιτούσε να σηκωθεί µια άλλη εκπαιδευόµενη από έναν υπολογιστή
γιατί θεωρούσε ότι ήταν δικός της! Από το πρώτο µάθηµα όµως τώρα αυτό το
ξεκαθαρίζω, λέω δεν υπάρχει δικός µου και δικός σου υπολογιστής, έχουµε ότι µας
προκύψει κάθε φορά…ε! αυτό µία κυρία δεν το δεχόταν και ξεκίνησε µια φοβερή
κατάσταση µέσα στην τάξη…
Σ.: Και;
Ε2: Τελικά λύθηκε το πρόβληµα, στα επόµενα µαθήµατα, µε προσωπική επαφή,
συζήτηση κατ’ ιδίαν αµέσως µετά το µάθηµα για να ηρεµήσουν λίγο τα πνεύµατα.
Κάναµε συζήτηση και ως οµάδα, προσπαθώντας να βάλουµε τα όρια καθενός µας και
τον τρόπο επικοινωνίας….βάλαµε κάποιους κανόνες, που θεωρούσα ότι επειδή στο
πρώτο µάθηµα τους είχαµε συζητήσει είχαν γίνει δεκτοί, όµως µόλις προέκυψε το
πρόβληµα φάνηκε ότι ίσως να είχαν συµφωνήσει όλοι τη στιγµή που δεν υπήρχε
πρόβληµα…όµως το ξανασυζητήσαµε και ξανασυµφωνήσαµε για διάφορα
θέµατα…Τώρα, στην τελευταία οµάδα που είχα, µπήκε ένα ζευγάρι µέσα, σαφέστατα
θέλοντας να κάνουν τους έξυπνους…όπου δεν συµµετείχαν καθόλου στην
οµάδα…..και κάνοντας ότι τα ξέρουν όλα…και δεν ήξεραν τίποτα ουσιαστικά.
Σ.: Και τι κάνατε;
Ε2: Λέω, αφού εσείς τα ξέρετε όλα αυτά που λέµε εµείς εδώ πέρα και δεν έχετε
όρεξη να συµµετέχετε στην οµάδα, πάρτε αυτή την ασκησούλα που είναι το επόµενο
µάθηµα που θα κάνουµε και κάντε την και εγώ είµαι εδώ…να σας βοηθήσω όπου
θέλετε…στο µισάωρο µου ζήτησαν να κάνουν αυτά που έκαναν και οι υπόλοιποι,
γιατί συνειδητοποίησαν ότι οι γνώσεις που είχαν ήταν αρκετές µεν να τους
εξυπηρετήσουν στη χρήση που είχαν µέχρι εκείνη τη στιγµή στον υπολογιστή τους,
αλλά απείχαν αρκετά από το αναµενόµενο…οπότε επαναπροσδιόρισαν τις
δυνατότητές τους και εντάχθηκαν µετά στην οµάδα….και µε µια φιλική συζήτηση
µετά, δηλαδή σε καµία περίπτωση δεν εκνευρίστηκα, ήµουν πολύ φιλικός, τους είπα
«καταλαβαίνω ότι εσείς αυτά τα βρίσκετε βαρετά, δοκιµάστε λοιπόν αυτό πριν πείτε
ότι τα ξέρω αυτά και θέλω να φύγω και το συζητάµε µετά το µάθηµα» και µετά το
µάθηµα κάναµε όντως µια συζήτηση και η σχέση µας εξελίχτηκε πάρα πολύ
καλά…..αλλά βέβαια είναι δύσκολα όλα αυτά…µέσα στις οµάδες….
Σ.: Μάλιστα. Να συνεχίσουµε µε το επόµενο θέµα, που αφορά την αξιολόγηση του
διδακτικού σας έργου. Αξιολογείτε τη δουλειά σας στις οµάδες και πώς;
Ε2: Ναι…αξιολογώ συνέχεια τη διαδικασία σε µικρά-µικρά κοµµάτια….δηλαδή
αξιολογώ αν πετυχαίνουµε τους επιµέρους στόχους….αλλά εκείνο που µε ενδιαφέρει
εµένα είναι η αλλαγή στάσης…µε ενδιαφέρει αν µπορούν να χρησιµοποιήσουν πλέον
τον υπολογιστή σαν εργαλείο, αν δηλαδή αντιλαµβάνονται ότι είναι εργαλείο και δεν
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είναι πανάκεια…αυτό γίνεται συνέχεια…και µέσα από συζητήσεις που κάνουµε,
γιατί το µάθηµα δεν είναι µόνο σου δίνω ασκήσεις κτλ. αλλά συζητάµε κατά πόσο
χρειάζονται όσα µαθαίνουν, µέσα από µια διερεύνηση των αναγκών τους και κατά
πόσο καλύπτονται και πού µπορούν περισσότερο να επιµείνουν, τι κάλυψαν, τι
θέλουν…δηλαδή…ανά εβδοµάδα, κάθε 4 µε 6 ώρες, υπάρχει ένα τέταρτο µέσα στη
διαδικασία που συζητάµε τι καταφέραµε, αν τα καταλάβανε, τι δυσκολίες έχουν, πώς
αντιλαµβάνονται το µηχάνηµα…και είναι σηµαντικό ότι βλέπεις αυτά που λένε στην
πρώτη συνάντηση µε αυτά που λένε στην τελευταία συνάντηση έχουν πολύ µεγάλη
διαφορά….αντιλαµβάνονται πλέον ότι µπορούν να το παλέψουν…µαθαίνουν, τους
µαθαίνω επίσης να χρησιµοποιούν τη «βοήθεια» που τους ενδιαφέρει, να µπορούν
µόνοι τους να προχωράνε, να µαθαίνουν …Τώρα σε σχέση µε τη δική µου
δουλειά…έχεις από τη µια τη στοχοθεσία που υπάρχει από την αρχή, αν
πετυχαίνει…. και απ΄ την άλλη τη µεριά είναι κατά πόσο διαπιστώνω τις δικές µου
αδυναµίες και προσπαθώ να τις διορθώσω…
Σ.: Αυτό µε ποιο τρόπο το διαπιστώνετε;
Ε2: Αρκετές φορές το συζητάµε µε τους εκπαιδευόµενους, όχι συνέχεια, αλλά
σαφέστατα τους ενθαρρύνω να µου πουν πώς µπορώ να βελτιώσω τη διδασκαλία
µου…τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε…κατά δεύτερο λόγο είναι οι συζητήσεις µου µε
άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων, όπου ανταλλάσσουµε απόψεις σχετικά µε το πώς πάει
το µάθηµα, πολλές φορές και πριν ξεκινήσει το µάθηµα, τι να τους κάνω, π.χ. µε αυτό
το κεφάλαιο δεν τα πήγαν καλά, πώς να τους ενισχύσω….υπάρχει µια διαρκής
ζύµωση…Όταν µεταξύ των εκπαιδευτών υπάρχει καλό κλίµα και συνεργασία, ο ένας
συζητάει µε τον άλλο για το σχεδιασµό, τις ασκήσεις…όλα. Όµως πολλές φορές
υπάρχει µεταξύ των εκπαιδευτών ένας φόβος να πει ο ένας στον άλλο, ένας
ανταγωνισµός…Γι αυτό θα έπρεπε να υπάρχει, παρότι δεν το έχω συναντήσει σε
κανένα εκπαιδευτικό φορέα που έχω συνεργαστεί ούτε δηµόσιο ούτε ιδιωτικό, να
υπάρχει µια τράπεζα πληροφοριών, ασκήσεων…καλών πρακτικών, που να µπορεί να
ανασύρει ανά πάσα στιγµή κάποιος, να το µορφοποιεί και να το χρησιµοποιεί.
Σ.: Να σας ρωτήσω τώρα: ποια θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει ένα σεµινάριο
εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων για να έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε και
φυσικά να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτερος εκπαιδευτής;
Ε2: Στα προηγούµενα σεµινάρια, αναλωθήκαµε µε κάποια πολύ βασικά θέµατα που
καταλαβαίνω ότι ήταν απαραίτητα για κάποιους οι οποίοι δεν είχαν καµία
εκπαιδευτική εµπειρία, π.χ. δεν είχαν ξανακούσει τι είναι εκπαιδευτικές τεχνικές….
Σ.: Ας µη σταθούµε στο τι παρακολουθήσατε, αλλά στο τι θα επιθυµούσατε, τι θα ήταν
ιδανικό για σας…
Ε2: Θα µε ενδιέφερε πάρα πολύ η διδακτική της πληροφορικής. Που θα περιλάµβανε
και το πώς κάνω µάθηµα µε υπολογιστές, αλλά και πρακτικό µέρος, δηλαδή
θεωρητικό και πρακτικό, αλλά να γινόταν µε τρόπο συµµετοχικό, όχι µε εισήγηση,
αλλά σύµφωνα µε την παιδαγωγική ενηλίκων….γιατί και αυτό το έχω δει, να σου
κάνουν εκπαίδευση ενηλίκων χωρίς να υπάρχει δουλειά σε οµάδες, µόνο µπλαµπλα…∆ηλαδή θα ήθελα ένα σεµινάριο µε διδακτική, τεχνικές, καλές πρακτικές σε
σχέση µε το αντικείµενο της πληροφορικής. Και σαφέστατα µε διαφοροποίηση ως
προς το επίπεδο…υπάρχουν εκπαιδευτές που δεν έχουν καµία σχέση µε παιδαγωγική
ή µε βασικές αρχές επικοινωνίας ή µε οµάδα κ.λπ. Για να γίνει ένα καλό σεµινάριο θα
πρέπει πρώτα να διερευνηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτών και να επιµορφωθούν
όλοι σύµφωνα µε το τι χρειάζεται καθένας και από εκεί και ύστερα σε κάποια κοινά
θέµατα, σε ένα δεύτερο επίπεδο -ή τρίτο για τους αρχάριους- να δούµε από κοινού
θεωρητικά και πρακτικά θέµατα σε σχέση µε το αντικείµενο, διδακτική, καλές
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πρακτικές, προβλήµατα και θέµατα που µας απασχολούν µέσα στα τµήµατα, για να
βελτιώσουµε τη δουλειά µας.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο θεωρείτε «δυνατό» και ποιο «αδύνατο» σηµείο σας
ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε2: Ας αρχίσω µε το αδύνατο σηµείο µου…θεωρώ πως είναι ο τρόπος που
επικοινωνώ, που µιλάω δηλαδή πολύ γρήγορα….και ότι εκνευρίζοµαι, έχω χάσει σε
ένα-δυο µαθήµατα την ψυχραιµία µου κάποια στιγµή…ήταν φανερό…και το θεωρώ
απαράδεκτο ως γεγονός…Από την άλλη µεριά, το θετικό σηµείο είναι ότι ακόµα και
σήµερα όσοι εκπαιδευόµενοι µε συναντάνε στο δρόµο µου µιλάνε! Που σηµαίνει ότι
υπήρξε µεταξύ µας µια σχέση ουσιαστική…µε παίρνουν ακόµα τηλέφωνο να µου
ευχηθούν χρόνια πολλά! Το ότι µε παίρνουν τηλέφωνο για να µε ρωτήσουν τι να
κάνουν αν έχουν κάποια δυσκολία µε τον υπολογιστή, παρόλο που το τµήµα έχει
τελειώσει…ή όταν τελειώνει ένα τµήµα λένε γιατί τέλειωσε τόσο γρήγορα…υπάρχει
µια επικοινωνία …. Έχω αρκετή ενηµέρωση για τις τεχνικές µάθησης, τις
παιδαγωγικές θεωρίες κ.λπ. που σηµαίνει ότι…πώς να το πω, οι εκπαιδευόµενοι το
καταλαβαίνουν…µε βρήκε µια εκπαιδευόµενη που κάνει τώρα επόµενους κύκλους µε
άλλους εκπαιδευτές, οι οποίοι µπορεί να έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από µένα
στην πληροφορική, όµως δεν ήταν ευχαριστηµένη, είπε ότι τους τα έδινα πιο
καλά…οι ασκήσεις που κάναµε, ο τρόπος που συζητούσαµε…έτσι όπως δουλεύαµε
µέσα στο τµήµα ήταν πιο κοντά στις ανάγκες τους τελικά.
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε3
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (επίπεδο Ι)
Σπουδές: ∆άσκαλος (Παιδαγωγική ακαδηµία & εξοµοίωση πτυχίου), µεταπτυχιακό
στην πληροφορική στην εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστηµίου Αθηνών, «αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία»).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
Αυτοµόρφωση: διάβασµα γενικότερα για παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές
στρατηγικές µέσα στα πλαίσια των σπουδών.
Ευάλωτες κοινωνικές οµάδες: Παρακολούθηση σεµιναρίων για εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ και η διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο.
Στο αντικείµενο: ΠΕΚ Αθήνας (επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε Η/Υ).
Τρέχουσα απασχόληση: ∆άσκαλος (13 χρόνια στη δηµόσια εκπαίδευση) και
τµήµατα ΚΕΕ.
Ηλικία: 38 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων,
ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
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Εκπαιδευτής Ε3: Το γεγονός ότι έχουν εµπειρίες και γνώσεις πολύ περισσότερες
από τα παιδιά, οπότε µπορείς πολύ πιο εύκολα να συνεννοηθείς µαζί τους, δεν
χρειάζεται δηλαδή να τους περιγράφεις αναλυτικά τα πράγµατα, εκτός αν πρόκειται
για κάτι εξειδικευµένο, όπως στην πληροφορική που την πρώτη φορά το περιγράφεις,
τους λες ότι από δω και πέρα όταν αναφερόµαστε σε αυτό θα το λέµε έτσι και το
µαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Αυτές οι γνώσεις τους βοηθούν να αφοµοιώσουν τη νέα
γνώση, ενώ το µικρό παιδί που για πρώτη φορά βλέπει τα πράγµατα δυσκολεύεται
µέχρι να το βάλει στο µυαλό του.
Σ.: Κάποιος άλλος παράγοντας που έχετε εντοπίσει;
Ε3: Και η ανάγκη. Η ανάγκη είναι µεγάλος δάσκαλος, δηλαδή ο άλλος που καίγεται
να µάθει κάτι και βρίσκεται εδώ πέρα που θα το µάθει δωρεάν σε σχέση µε έξω που
θα το πληρώσει, ιδίως τα προγράµµατα πληροφορικής, το κίνητρο το µεγάλο και ο
δάσκαλος ο µεγάλος πιστεύω είναι η ανάγκη.
Σ.: Ιεραρχώντας αυτούς τους παράγοντες, θεωρείτε κάποιον σηµαντικότερο;
Ε3: Το ίδιο είναι. Στο να µάθουν βοηθούν το ίδιο… και η προηγούµενη εµπειρία και
οι προσδοκίες και η ανάγκη που τους κάνει να έρθουν εδώ πέρα.
Σ.: Και πώς κάνετε πράξη όλα αυτά µέσα σε ένα τµήµα για να διευκολύνετε τους
εκπαιδευόµενους να µάθουν;
Ε3: Τους ρωτάω βασικά τι τους ενδιαφέρει να µάθουν, από το ευρύ φάσµα
λειτουργιών που καλύπτεται από τα προγράµµατα του ΚΕΕ. Π.χ. το word είναι
φτιαγµένο και για εκπαιδευτικούς και για δακτυλογράφους, τους ρωτάω τι σας
ενδιαφέρει εσάς από όλες αυτές τις λειτουργίες. Άλλος µου λέει θέλω να µάθω να
φτιάχνω πίνακες, άλλος θέλω να βάζω εικόνες στο κείµενο, ρωτάω δηλαδή και µου
λένε.
Σ.: Αν ανατρέξετε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος, τι ακριβώς
κάνετε και γιατί;
Ε3: Μια πρώτη γνωριµία, να τους πω ποιος είµαι, τι κάνω και τι θα κάνουµε µαζί και
ξεκινάµε κατευθείαν, δεν κάνουµε κάτι το ιδιαίτερο.
Σ.: Γνωρίζονται και αυτοί µεταξύ τους, συστήνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης
συνάντησης;
Ε3: Κάποιοι έρχονται ήδη παρέα…όχι, τους λέω ποιος είµαι, τι θα κάνουµε, τι να
περιµένουν από το σεµινάριο, αν κάποιος θέλει κάτι ιδιαίτερο να µου το λέει και
ξεκινάµε κατευθείαν.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως και για ποιο λόγο;
Ε3: Καθοδηγούµενη διδασκαλία, δηλαδή τους λέω και κάνουν, για να τα δουν τα
πράγµατα για πρώτη φορά…και µετά κάποιος χρόνος για να κάνουν µόνοι τους
εξάσκηση και τους συµβουλεύω να το κάνουν και οµαδικά, µεταξύ τους, ο ένας να
δείχνει στον άλλο. Μου αρέσει πολύ να κάθονται ανά δυο και όχι καθένας µόνος στον
υπολογιστή. Βολεύει βέβαια από άποψη χρόνου όταν είναι καθένας µόνος, όµως
πολλές φορές είναι πιο αποτελεσµατικό να το λέει ο επιµορφούµενος στον
επιµορφούµενο, γιατί ο επιµορφούµενος το καταλαβαίνει διαφορετικά. Πολλές φορές
κολλάει και το µυαλό του δασκάλου και το λέει πάλι µε τον ίδιο τρόπο και δεν
διευκολύνει έτσι. Επίσης και κάποιες επαναλήψεις στο τέλος κάθε ενότητας, 4-5
µαθήµατα και µετά επανάληψη…και αν περισσεύει χρόνος στα τελευταία µαθήµατα
γενική επανάληψη, µε φυλλάδια, µε την επίβλεψη τη δικιά µου και µόνοι τους.
Σ.: Εκτός από το πρόγραµµα που σας δίνεται από το ΚΕΕ, όταν σχεδιάζετε µία
διδακτική ενότητα, τι λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι και πως θα
διδάξετε; Ας υποθέσουµε ότι πρόκειται για µια συγκεκριµένη ενότητα διάρκειας 10-20
ωρών.
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Ε3: Με βάση τους επιµορφούµενους, τις ανάγκες τους. Αν βλέπω ότι δυσκολεύονται,
θα επιµείνω, δεν µπορώ να προχωρήσω µέχρι το τέρµα των σηµειώσεων. Θα κάνω
επαναλήψεις. Αν είναι άλλοι που είναι πιο γρήγοροι και τελειώσουµε τις σηµειώσεις
και δεν έχουµε τι να κάνουµε, εκεί φέρνω δικές µου. Επίσης, βάσει του διαθέσιµου
χρόνου και των δυνατοτήτων των επιµορφούµενων, όχι µόνο βάσει των αναγκών..
Γιατί υπάρχουν άτοµα που δυσκολεύονται πολύ και θέλουν επανάληψη ξανά.. είναι
και το αντικείµενο «µυστήριο», µε την έννοια ότι αν δεν έχει κάποιος υπολογιστή στο
σπίτι του, δεν είχαν στο τµήµα 4-5 άτοµα, πού να κάνουν εξάσκηση;
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα µας τυχαίνουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος π.χ.
που νοµίζει ότι τα ξέρει όλα, κάποιος που αδιαφορεί…πώς αντιµετωπίζετε παρόµοιες
περιπτώσεις;
Ε3: Ευτυχώς δεν µου έχει τύχει. Οι άνθρωποι έρχονται ενσυνείδητα, θέλουν να
µάθουν…. και να τύχει, το αντιµετωπίζουµε µε χιούµορ, δεν είναι µικρά παιδιά να
τους µαλώσουµε….αν πάλι κάποιος πάρει πολύ φόρα, προσπαθούµε λίγο να του
δείξουµε ότι…. δεν είναι ανάγκη να το κάνουµε εµείς, η ίδια η οµάδα τον
αποµονώνει, θα τον βάλει στην άκρη, θα του δώσουν να καταλάβει ότι δεν τον
παίρνει. Γιατί εδώ έρχονται για δουλειά οι άνθρωποι, δεν έρχονται να περάσουν το
χρόνο τους. Όλοι σχεδόν είναι εργαζόµενοι, οπότε ο χρόνος τους είναι πολύτιµος, δεν
έρχονται για καφέ, αλλά για να µάθουν.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε3: Εγώ προσωπικά, ζητάω από τους ίδιους να συµπληρώσουν ένα δικό
σχεδιάγραµµα, ένα ακτινόγραµµα που έχει µέσα 5-6 παραµέτρους που αφορούν το
δάσκαλο, το υλικό το κλίµα στην τάξη, την προσωπική τους συµµετοχή, τον εαυτό
τους….Όσο περισσότερο γραµµοσκιασµένο είναι, τόσο καλύτερα τα πήγαµε.
Σ.: Και ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων τι θα θέλατε να
περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε και να σας βοηθήσει στη
δουλειά σας;
Ε3: Εάν στηριχτούν σε έρευνες που δείχνουν τρόπους και διδακτικές τεχνικές για το
πώς µαθαίνει καλύτερα ο ενήλικος, τότε θα ήταν ευχής έργο να µας το δείξουν και σε
εµάς, ότι αν το κάνετε έτσι θα µάθουν καλύτερα, σύµφωνα µε αυτές τις έρευνες…
Πρακτικά πράγµατα δηλαδή…. από θεωρία έχουµε χορτάσει….Επίσης, κάνουν εδώ
πέρα έρευνες µε ερωτηµατολόγια, ρωτάνε τους επιµορφούµενους τι και πώς, πώς
θέλετε τις σηµειώσεις, το µάθηµα, το πρόγραµµα τι θέµατα θα θέλατε να έχει…όλα
αυτά, να κάνουν µια στατιστική επεξεργασία να δουν τι λένε, να δοκιµάσουν κάποια
από αυτά που προτείνουν οι επιµορφούµενοι, να τα ελέγξουν…..όλα αυτά όµως
θέλουν χρόνο…και αν βγάλουν κάποιο συµπέρασµα, µετά να µας µαζέψουν και µας
και να µας πουν «παιδιά αυτό είναι, εκεί καταλήξαµε»
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατο»
σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε3: Το δυνατό µου σηµείο; Ξέρω ‘γω, το ότι έρχοµαι προετοιµασµένος….επίσης το
καλό κλίµα µε τους επιµορφούµενους, το χιούµορ κ.λ.π., η καταδεκτικότητα που
πρέπει να διακρίνει το δάσκαλο, αυτό δεν το θεωρώ προσόν, είναι προϋπόθεση, δεν
µπορεί να γίνει κάποιος δάσκαλος και να το παίζει έξυπνος. Πιστεύω όµως ότι τα
προσόντα του δασκάλου, που κάνουν τον καλό το δάσκαλο, είναι το µεράκι για τη
δουλειά του και το νοιάξιµο για τους µαθητές του. Μεράκι για τη δουλειά σηµαίνει
ενηµερώνοµαι -και πιστεύω ότι το κάνω- και διαβάζω τις εξελίξεις της επιστήµης
µου, της παιδαγωγικής. Νοιάξιµο για τους µαθητές σηµαίνει ότι δεν έρχοµαι απλά για
να βγάλω τα λεφτά και να φύγω, ενδιαφέροµαι και αυτό το καταλαβαίνουν και
δηµιουργείται η καλή σχέση…..Τώρα, αδύνατο σηµείο….ένα κάρο ελαττώµατα, τι να
πω…
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Σ.: Αυτό που θα θέλατε περισσότερο να αλλάξετε….
Ε3: Θα ‘θελα να ξέρω περισσότερα πράγµατα, γιατί η επιστήµη της πληροφορικής
και της διδακτικής και της παιδαγωγικής είναι χάος, πάντα κυνηγάµε το
καλύτερο…απλά ότι δεν τα ξέρω όλα.
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι άλλο).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε4
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (ΙΙ επίπεδο)
Σπουδές: ΤΕΙ Πληροφορικής και ΣΕΛΕΤΕ.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάρια Πληροφορικής (210 ώρες).
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: τµήµατα (2) του ΚΕΕ & σε ΚΕΚ του ΥΠΕΠΘ (150
ώρες).
Στο αντικείµενο: στη ΣΕΛΕΤΕ (500 ώρες περίπου).
Τρέχουσα απασχόληση: Εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στο
ΚΕΕ.
Ηλικία: 33 ετών.
Συνεντεύκτρια: Με βάση την εκπαιδευτική σας εµπειρία σε ενηλίκους, µπορείτε να
µου προσδιορίσετε τους παράγοντες που θεωρείτε ότι διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν, µέσα σε ένα τµήµα;
Εκπαιδευτής Ε4: Αυτό που είναι πολύ σηµαντικό κατά την άποψή µου, είναι να έχει
σχέση το αντικείµενο διδασκαλίας µε την καθηµερινή ζωή και τις εµπειρίες τους. Αν
αυτά που µαθαίνουν τους είναι χρήσιµα, αυτό είναι πολύ ισχυρό κίνητρο και
διευκολύνει τη µάθηση. Επίσης διευκολύνει και η σύνδεση όσων µαθαίνουν µε τις
εµπειρίες τους. Να µην ξεχνάµε ότι είναι ενήλικοι, άρα καθένας από αυτούς έχει και
γνώσεις και πολλές εµπειρίες τις οποίες πρέπει να αξιοποιούµε στο µάθηµα. Άλλος
ένας παράγοντας είναι και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στο τµήµα, τόσο
µεταξύ τους όσο και µε τον εκπαιδευτή….να είναι φιλικός, ανοιχτός, να τους
προσεγγίζει, εκτός φυσικά από το να είναι καλά καταρτισµένος στο αντικείµενό του.
Σ.: Και πώς κάνετε πράξη όλα αυτά µέσα στα τµήµατά σας, πώς προσπαθείτε να
διευκολύνετε τους δικούς σας εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν;
Ε4: Προσπαθώ να προσαρµόζω τις ασκήσεις που κάνουµε σε ότι τους
ενδιαφέρει…να είναι θέµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή και τις
εµπειρίες τους…π.χ. αν είναι εκπαιδευτικοί θα κάνουµε ασκήσεις µε βαθµολογίες και
Μ.Ο., αν είναι λογιστές αντίστοιχα θέµατα, αν είναι γονείς θέµατα που σχετίζονται µε
τα παιδιά τους, πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε µια εργασία του σχολείου.
Επίσης να δηµιουργείται καλή ατµόσφαιρα στο τµήµα, να υπάρχει συνεργασία, να
ρωτάνε ότι θέλουν, να συζητάµε ότι τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί, να
καθορίζουµε την ύλη και τις ασκήσεις µα βάση αυτά που θέλουν….
Σ.: Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος που έχετε αναλάβει, τι ακριβώς
κάνετε και γιατί;
Ε4: Γίνονται οι συστάσεις, η γνωριµία µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτή,
προσπαθώ να εντοπίσω τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν να παρακολουθήσουν
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αυτό το πρόγραµµα, αναφέρω συνοπτικά ποια είναι τα αντικείµενα που θα µας
απασχολήσουν και επίσης ρωτώ τι θα περίµεναν αυτοί να µάθουν, ποιες είναι οι
προσδοκίες από το πρόγραµµα, ανεξάρτητα από αυτά που διάβασαν στα
διαφηµιστικά φυλλάδια ή άκουσαν από φίλους που τους πρότειναν να γραφτούν εδώ.
Σ.: Ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε
συχνότερα και για ποιο λόγο;
Ε4: Προσπαθούµε να γίνεται το µάθηµα µε τη µορφή ασκήσεων, δηλαδή να τους
φέρνω ασκήσεις…τώρα σε µαθήµατα που είχαν πολλή θεωρία, έγινε και χρήση
βιντεοπροβολέα, για να µην κουράζονται κι αυτοί…..µια εισήγηση δηλαδή µε
διαφάνειες σε υπολογιστή…..επίδειξη σε πράγµατα που αφορούσαν το υλικό του
υπολογιστή, δηλαδή µπορούσαµε να φέρουµε µαζί να δουν dvd, cd, δισκέτα, κάποιοι
έβλεπαν για πρώτη φορά…..δηλαδή εξαρτάται από το αντικείµενο της ύλης που
πρόκειται να διδαχτεί και φυσικά από το επίπεδο των εκπαιδευοµένων. Κυρίως όµως
δουλεύουµε µε ασκήσεις.
Σ.: Οι οποίες γίνονται ατοµικά ή υπάρχουν και κάποιες που τις δουλεύουν οµαδικά;
Ε4: Εξαρτάται από το πόσα άτοµα είναι στο τµήµα, όταν έχουµε απόντες, καθένας
έχει το δικό του υπολογιστή. Συνήθως όµως είναι δύο άτοµα σε κάθε
υπολογιστή…αυτό είναι και καλό, γιατί αν κάποιος είναι αδύναµος µπορεί να
βοηθηθεί από τον άλλον, αρκεί να µην είναι δύο αδύναµοι ή δύο καλοί µαζί…
Προσπαθούµε οι ασκήσεις να µην έχουν µόνο καινούργια ύλη, αλλά να έχουν
επανάληψη και σε πράγµατα που είχαµε κάνει πριν για να µπορούν να τα
παρακολουθούν…και όπως είπαµε και στην αρχή να σχετίζονται µε την καθηµερινή
τους ζωή και τις εµπειρίες τους.
Σ.: Εκτός από το πρόγραµµα και το υλικό που σας δίνεται από το ΚΕΕ, σχεδιάζετε τις
διδακτικές σας ενότητες; Αν το κάνετε, περιγράψτε µου τον τρόπο βήµα-βήµα, ποια
δεδοµένα δηλαδή λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε4: Τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη είναι το επίπεδο των εκπαιδευοµένων, ο
διαθέσιµος χρόνος και ο βαθµός εµβάθυνσης που θέλουµε να έχουµε σε κάθε έννοια,
γιατί τι γίνεται, ειδικά στις σηµειώσεις αυτές -κι εγώ το λέω παρότι έχω αρκετά
µεγάλη πείρα σε εκπαίδευση πληροφορικής- δεν είµαι ευχαριστηµένος από τις
σηµειώσεις που διατίθενται κι αυτό το έχουνε πει και στα σεµινάρια, µπορεί να είναι
ένα καλό εγχειρίδιο αναφοράς για τη βιβλιοθήκη, σε καµιά περίπτωση όµως δεν
βοηθάει έναν αρχάριο να µάθει, να φανταστείτε ότι στο επίπεδο Ι έφτανε στη σελίδα
71 για να εξηγήσει ποια είναι τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο, αν συνυπολογίσετε ότι
κανένας δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τη διάθεση να ανοίξει βιβλίο στο σπίτι, κανένας
δεν διαβάζει, δεν είναι πρακτικά καθόλου εφικτό….ίσως βέβαια είναι ακόµα υπό
διαµόρφωση, όµως δεν είναι καθόλου πρακτικό, είναι ελάχιστα βοηθητικό, µόνο ως
εγχειρίδιο βιβλιοθήκης…δεν αµφισβητούµε την επιστηµονική επάρκεια αυτών που το
έγραψαν, αλλά δεν είναι χρηστικό για αρχάριους.
Σ.: Στα τµήµατα γενικά µερικές φορές έχουµε «δύσκολους» εκπαιδευόµενους. Τι κάνετε
στις περιπτώσεις αυτές, πώς το αντιµετωπίζετε;
Ε4: Ένα βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι που δεν έχουµε οµοιογένεια
στα τµήµατα, δηλαδή όχι µόνον ηλικιακή αλλά και γνωστικού επιπέδου.
Προσπαθούµε να κινούµαστε µε ενιαίο ρυθµό, εγώ αυτό επιδιώκω πάντα, δεν τα
καταφέρνω πάντα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που βιάζονται ή δεν προσέχουν τον
εκπαιδευτή, δηλαδή έχουν κάτι στο µυαλό τους και ότι και να τους λέει ο
εκπαιδευτής δεν το λαµβάνουν καθόλου υπόψη, δηλαδή θέλουν να κάνουν το λάθος,
να σε φωνάξουν συγκεκριµένα εκεί. Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις τυχαίνουν….στο
προηγούµενο τµήµα είχαµε και έναν άνθρωπο πολύ µεγάλης ηλικίας ο οποίος δεν
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κατάφερε µέχρι το τελευταίο µάθηµα να µάθει ούτε να κρατάει το «ποντίκι»…είχε
έρθει για να µην πλήττει τα απογεύµατά του.
Σ.: Τη δουλειά σας την αξιολογείτε;
Ε4: Την αξιολογώ όπως κάθε εκπαιδευτής…στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού
µαθήµατος προσπαθείς να δεις τι στόχους είχες θέσει, αν πέτυχες….
Σ.: Με ποιον τρόπο;
Ε4: Βλέποντας την επίδοση των εκπαιδευοµένων, το ενδιαφέρον τους, το κλίµα, αν
ζητάνε κάτι παραπάνω και το αν θα ήθελαν να ξανακάνουµε µαζί µάθηµα, όλα αυτά
µετράνε. Είναι ανατροφοδότηση όλα αυτά και για µένα.
Σ.: Ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων τι θα θέλατε να περιλαµβάνει
για να έχει ενδιαφέρον για σας και να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το εκπαιδευτικό σας
έργο;
Ε4: Κατ’ αρχάς να είναι µικρότερης διάρκειας και πιο ουσιαστικό από αυτό που είχε
γίνει. Θέµατα που θα µπορούσαν να συζητηθούν είναι ένας ανασχεδιασµός της ύλης
που διδάσκεται, έτσι ώστε να µην κάνουµε λίγο επεξεργασία κειµένου και λίγο
λογιστικά φύλλα στο πρώτο επίπεδο, ξανά λίγο Word και λίγο Excel…ίσως θα ήτανε
καλύτερο, αν όχι να εξαντλούµε, να ολοκληρώνουµε κάποιες εκπαιδευτικές ενότητες
για να είναι και γι’ αυτούς πιο ξεκάθαρο στο µυαλό τους. Θα µπορούσαµε να
συζητήσουµε και θέµατα που αφορούν ειδικότερα την εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή
πώς θα µπορούσαµε να κινητοποιήσουµε περισσότερο το ενδιαφέρον των
παρακολουθούντων τα προγράµµατα.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο θεωρείτε «δυνατό» και ποιο «αδύνατο» σηµείο σας
ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε4: Πιστεύω πως είµαι συνεπής, ότι φέρνω εργασίες, ότι εκφράζοµαι µε ακρίβεια,
κατέχω το αντικείµενο και λόγω σπουδών στο αντικείµενο και λόγω εκπαιδευτικής
εµπειρίας. Αδύνατο σηµείο…κάποιοι µου λένε ότι είµαι πολύ σοβαρός…δεν
ξέρω….δεν το επιδιώκω, µου βγαίνει….
(δεν επιθυµεί να προσθέσει κάτι σε όσα συζητήθηκαν).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε5
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ επίπεδο).
Σπουδές: Απόφοιτος ΤΕΙ Ναυπλίου, Σχολή ∆ιοίκησης-Οικονοµίας, Σπουδές στο
εξωτερικό σε Η/Υ.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάρια σε Η/Υ και σε τεχνικά θέµατα.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια Ι∆ΕΚΕ (του Σ∆Ε και του ΚΕΕ).
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σ∆Ε Αχαρνών (ένα χρόνο), ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: Φροντιστήρια για ECDL και ιδιαίτερα.
Τρέχουσα απασχόληση: Ιδιωτικός υπάλληλος και στο ΚΕΕ (5 Τµήµατα).
Ηλικία: 33 ετών.
(Επισηµαίνει τις διαφορές προσέγγισης των εκπαιδευοµένων, ανάλογα µε το επίπεδο,
τονίζοντας το γεγονός ότι στα πιο προχωρηµένα επίπεδα οι ανάγκες είναι πιο
συγκεκριµένες και συνδέονται µε την επαγγελµατική απασχόληση των εκπαιδευοµένων).
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Συνεντεύκτρια: Από την εκπαιδευτική εµπειρία σας, ποιοι παράγοντες έχετε
διαπιστώσει ότι διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει, µέσα σε ένα τµήµα µάθησης;
Εκπαιδευτής Ε5: Βασικά προσπαθούµε να δούµε γιατί δεν καταλαβαίνει, αν δεν
καταλαβαίνει κάτι…εγώ ξεκινάω, εκτός της ύλης που µας δίνουν, µε τα βασικά,
δηλαδή κάθοµαι και ανοίγω τον υπολογιστή, να αποµυθοποιήσω αυτό που λέµε, «το
µηχάνηµα του διαβόλου» και τι έχει εκεί µέσα, όχι για να τους κάνω τεχνικούς, αλλά
για να δούνε κάτι και να καταλάβουν ότι όπως χειρίζονται ένα βίντεο και το έχουν
µάθει, το ίδιο ακριβώς πράγµα είναι κι εδώ. Οπότε δηλαδή, σπαταλάω κάπως το
πρώτο µάθηµα εκτός της ύλης του βιβλίου στο να δείξω κάπως τα κοµµάτια, να τα
διαχωρίσω…Από κει και πέρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, προσπαθώ να δω
που «κολλάει» ο κάθε εκπαιδευόµενος…αν δεν µπορεί να καταλάβει κάτι µάλλον
κάποιο κενό είχε στην αρχή…συγκεκριµένα σε ένα τµήµα είχαµε τριών ταχυτήτων
εκπαιδευόµενους και διαφορετικών απόψεων στο γιατί ήρθαν, κάποιοι δεν είχαν τι να
κάνουν, κάποιοι είχαν ανάγκη να µάθουν και οι άλλοι ήθελαν να µάθουν γιατί είχαν
στο σπίτι τα παιδιά τους υπολογιστή….ήταν από τα πιο δύσκολα τµήµατα που είχα
συναντήσει…επικρατούσε απίστευτο µπάχαλο….ώσπου τους έκανα µία κουβέντα
και ξεκαθαρίσαµε τα πράγµατα, ότι ήρθαν εδώ για να µάθουν κάτι…σήµερα έχει
γίνει ένα από τα πιο αγαπηµένα µου τµήµατα. Από κει και πέρα, ένας άλλος
παράγοντας είναι να δούµε γιατί ήρθαν στο τµήµα, για λόγους επαγγελµατικούς, για
να περάσουν την ώρα τους, από περιέργεια για να δουν τι είναι οι υπολογιστές…και
βέβαια αν κάποιοι αντιµετωπίζουν παραπάνω δυσκολίες και χρειάζεται να µάθουν
οπωσδήποτε π.χ. επειδή είναι άνεργοι και θα το χρειαστούν, εκεί επιµένω
περισσότερο, τους ενθαρρύνω και προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν σε τι θα
τους χρησιµεύσουν όσα θα µάθουν. Επίσης, άµα βλέπω ότι αδιαφορούν, προσπαθώ
να βρω κάτι που θα τους κινήσει το ενδιαφέρον, γιατί συνήθως εγώ τα ρίχνω σε µένα
να αδιαφορούν…ας πούµε όταν τους φέρνω κείµενα για να εξασκηθούν στο γράψιµο,
δεν πάω να βρω κείµενα επί του θέµατος, πληροφορική στην πληροφορική δεν πάει,
για τους κυρίους βρίσκω κείµενα για αθλητικά, ποδόσφαιρο, κάνουν και πλάκα, για
τις κυρίες βρίσκω κείµενα επιστηµονικά, π.χ. θέµατα υγείας, συνταγές µαγειρικής
κ.ά.
Σ.: Η επόµενη ερώτηση είναι το πώς στην πράξη εσείς διευκολύνετε ως εκπαιδευτής
τους ενηλίκους να µαθαίνουν, σύµφωνα µε τους παράγοντες που πιστεύετε ότι παίζουν
ρόλο. Από όσα είπατε, έχετε απαντήσει στη δεύτερη ερώτηση. Θέλετε να προσθέσετε
κάτι σε όσα είπατε;
Ε5: Όχι, ισχύουν αυτά που είπα, αυτά θεωρώ τα βασικότερα…
Σ.: Ωραία. Προχωράµε λοιπόν. Ας υποθέσουµε ότι είστε στην πρώτη συνάντηση, στην
έναρξη ενός τµήµατος. Περιγράψτε µου τι ακριβώς γίνεται στη συνάντηση αυτή και µε
ποιο σκοπό, για ποιο λόγο;
Ε5: Εκτός από αυτό που σας είπα, την επαφή µε τον υπολογιστή, για να τον
αποµυθοποιήσουν, κάνουµε συζήτηση, γιατί ήρθαµε εδώ πέρα, τι περιµένουν και πώς
θα πάµε, τι θα κάνουµε, µε τι θα ασχοληθούµε….εγώ τους εξηγώ από το πρώτο
µάθηµα τι περίπου θα κάνουµε, άσχετα από το ότι αυτό µπορεί να πάει λίγο
παραπάνω ή λίγο παρακάτω, ανάλογα µε το τµήµα…. Εγώ βασικά, ιδιαίτερα στο
πρώτο επίπεδο -γι’ αυτό σας είπα ότι υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση ανάµεσα στα
τρία επίπεδα- πάω µε τον τελευταίο της τάξης, ενώ στις βασικές δεξιότητες δύο, είναι
πιο εύκολο, λέω δυο-τρία πράγµατα και µετά συζητάµε τις απορίες και τα κενά και
προχωράµε. Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω ότι όταν υπάρχουν προβλήµατα τεχνικής
υποστήριξης και συντήρησης του δικτύου, πολλές φορές ο εκπαιδευτής
πληροφορικής µέσα στο τµήµα, αντί να ασχολείται µε το µάθηµα, προσπαθεί να
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διορθώσει βλάβες στα µηχανήµατα….αυτό έτσι, ως παρατήρηση που δυσκολεύει τη
δουλειά µας.
Σ.: Πράγµατι, η τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στα δικά σας τµήµατα.
Για να συνεχίσουµε µε την πρώτη συνάντηση…
Ε5: Αυτά που σας είπα…ξέχασα και το ότι γνωριζόµαστε µεταξύ µας, εντάξει αυτό
είναι αυτονόητο, είναι το πρώτο πράγµα που κάνουµε, να συστηθούµε και βέβαια κι
εγώ παρουσιάζοµαι και λέω δυο πράγµατα για µένα…και βέβαια ρωτάνε ότι θέλουν
και λύνονται όλες οι απορίες…και βγάζουµε µία ύλη την οποία συµφωνούµε να
κάνουµε….κάπως έτσι γίνεται η πρώτη συνάντηση. Ένα άλλο πράγµα που κάνω
επίσης, από την πρώτη, τη δεύτερη συνάντηση, αρχίζω να µιλάω για καθηµερινά
πράγµατα, που µπορεί να εφαρµοστούν οι γνώσεις που θα πάρουν….πάµε ας πούµε
σε ένα πολύ βασικό πράγµα, την εγγραφή π.χ. ενός CD, που αυτά τα θέλουν και
συµµετέχουν πολύ και τους ενδιαφέρουν. Αυτό που θα ήθελα να πω εδώ, είναι για το
εκπαιδευτικό υλικό, που θεωρώ κι εγώ και άλλοι συνάδελφοι που το συζητήσαµε, ότι
δεν είναι κατάλληλο για τους εκπαιδευόµενους, µάλλον τους µπερδεύει σε πολλά
σηµεία, δεν περιέχει καθηµερινά και πρακτικά θέµατα, όπως η εγγραφή του CD που
έλεγα που θα τα χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινή τους ζωή…
Σ.: Επειδή αναφερθήκατε στο εκπαιδευτικό υλικό και λέτε ότι δεν διευκολύνει ιδιαίτερα
τους εκπαιδευόµενους, να σας ρωτήσω αν εσείς, κάνετε προσαρµογές στο περιεχόµενο
των διδακτικών ενοτήτων; Ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε στο
τι και πώς θα διδαχτεί;
Ε5: Βέβαια το κάνω…προσπαθώ να δω κατ’ αρχάς πώς «τραβάει» η τάξη…µια τάξη
που «τραβάει» πολύ, θα την πάω στο Word σχεδόν µέχρι το 80% της ύλης του
ECDL. Αν πάµε και παραπάνω, ευχάριστα τους προχωράω και αν θέλουν και
παραπάνω, το συζητάµε και βλέπουµε πώς θα συνεχίσουµε…βλέπω δηλαδή τι
θέλουν και πώς τα πάνε και προχωράµε ανάλογα. Τώρα σε ένα τµήµα που δεν
«τραβάει», που είναι νοικοκυρές, που θέλουν απλώς να µάθουν στοιχειώδη
πράγµατα, µένω σε αυτά…αν µάθουν βασικά πράγµατα, να µπορούν να γράφουν, να
αποθηκεύουν και τέτοια, να γράψουν µια αίτηση, για µένα είναι µια χαρά, έχουν
καλύψει την ύλη….το παραπάνω τους κουράζει, οπότε µένω σε αυτά που θέλουν.
Σ.: Και µε ποιον τρόπο δουλεύετε συνήθως στο τµήµα, ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές
προτιµάτε και γιατί τις επιλέγετε;
Ε5: Κάνουµε ασκήσεις…πιστεύω ότι πιο εύκολα µπαίνουν αν τους αφήσω σιγά-σιγά
µόνους να γράψουν µια ασκησούλα, ξεκινάµε µε ασκήσεις…τη θεωρία τη λέµε και
κυρίως η βλέπουµε µέσα από ασκήσεις…οι ασκήσεις έχουν επανάληψη της
προηγούµενης θεωρίας κι έτσι εξασκούνται και θυµούνται όλα τα προηγούµενα και
µαθαίνουν και καινούργια πράγµατα. Λέω κάθε φορά τη θεωρία και στο επόµενο
µάθηµα κάνουµε ασκήσεις πάνω στη θεωρία αυτή, σε κάθε µάθηµα δηλαδή πάµε σε
καινούργια θεωρία, κάνουµε ασκήσεις πάνω σε αυτή και στα προηγούµενα και στο
τέλος κάθε µαθήµατος συζητάµε για θέµατα που τους ενδιαφέρουν….τους λέω και
για κάποια τεχνικά θέµατα, ας πούµε προσέξτε αυτό ή αυτό στο internet επειδή έµαθα
ότι υπάρχει αυτό το πρόβληµα….επίσης µε ρωτάνε για ότι πρόβληµα έχουν µε το
δικό τους υπολογιστή και πιστεύω ότι αυτό είναι και σαν διάλειµµα, τους ξεκουράζει
και τους ευχαριστεί.
Σ.: Τις ασκήσεις τις κάνουν καθένας µόνος ή συνεργάζονται µεταξύ τους;
Ε5: Άλλοτε µόνοι, άλλοτε ανά δύο-τρεις, συνεργάζονται, ξέρουν ότι όταν είναι δύο
θα γράψουν µία ο ένας µία ο άλλος, προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ τους δεν έχουν,
πολλές φορές δεν απευθύνονται σε µένα αλλά ρωτάνε µεταξύ τους, το αφήνω αυτό να
γίνεται, δεν µε πειράζει, το αντίθετο….
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Σ.: Όπως είχατε πει και στην αρχή, πολλές φορές στα τµήµατα υπάρχουν
εκπαιδευόµενοι που αδιαφορούν ή κάνουν χαβαλέ…αυτούς τους «δύσκολους»
εκπαιδευόµενους, µε ποιον τρόπο τους αντιµετωπίζετε;
Ε5: Κυρίως αδιαφορία έχω συναντήσει. Στην αδιαφορία, βάζω ένα όριο, αν αυτό που
λέω αποθηκεύεται µε έναν τρόπο από τον εκπαιδευόµενο, είτε στο µυαλό του είτε να
τα γράφει…και µετά ρωτάω «τα έγραψες αυτά που είπαµε»…και πολλές φορές όταν
βλέπω ότι δεν τα θυµάται του λέω τι να σηµειώσει από την αρχή….από κει και πέρα,
αν σε επόµενο µάθηµα ρωτάει τα ίδια, λέω «κοίτα τις σηµειώσεις σου», αφού πια
ξέρω ότι τα έχει σηµειώσει. Συνήθως το πρόβληµα λύνεται….αν υπάρξει περίπτωση
κάποιος ή κάποια και µετά από αυτό να ξαναρωτάει τα ίδια, σκέφτοµαι ότι µάλλον θα
πω «το έχεις χάσει πια το θέµα, δεν θα σου ξαναπώ για το ίδιο θέµα»…δεν ξέρω
κιόλας…
Σ.: Άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκπαιδευοµένων;
Ε5: Όχι, αυτές που σας είπα, άλλα περιστατικά δεν είχα στα τµήµατά µου.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε5: Από την αποδοχή µου από το τµήµα…από τα αποτελέσµατα του τµήµατος,
ιδιαίτερα στα τµήµατα µε µηδέν εµπειρία που τους έχω φτάσει στο 5, στο
7….περισσότερο από την αποδοχή, κυρίως στις πιο µεγάλες ηλικίες που δεν είναι
εξοικειωµένοι µε τον υπολογιστή όπως οι νεότεροι, όταν µου λένε πόσο
ικανοποιηµένοι είναι και πόσα πράγµατα έχουν µάθει, από τη συµµετοχή στα
τµήµατά µου που είναι αυξηµένη και δεν υπάρχουν διαρροές….όλα αυτά.
Σ.: Περιγράψτε µου ένα ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων. Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει;
Ε5: Για µένα ένα σεµινάριο δεν έχει να κάνει µόνο µε θεωρία….δεν έχει όµως νόηµα
να ακούς για δύο ώρες κάποιον….για µένα η καλύτερη στιγµή σε ένα σεµινάριο είναι
όταν µαζεύονται όλοι οι εκπαιδευτές µε την ίδια ειδικότητα και κάθοµαι και µιλάω µε
συναδέλφους από άλλες περιοχές και ανταλλάσσω εµπειρίες…εκεί µαθαίνω….ακούω
πώς δουλεύουν οι συνάδελφοι, τι προβλήµατα αντιµετωπίζουν, συζητάµε για κάτι
που κάναµε και πήγε στραβά η πολύ καλά και µαθαίνουµε από αυτή τη
διαδικασία…εκεί µαθαίνω τι να κάνω, τι να αποφεύγω… όχι να κάθοµαι να ακούω
µε τις ώρες για το brainstorming…..άλλο να τα έβλεπα ή να τα κάναµε στην πράξη
όλα αυτά που µας έλεγαν.
Σ.: Να σας κάνω και την τελευταία ερώτηση. Ποιο κατά την άποψή σας είναι το
«δυνατό» και ποιο το «αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε5: Το δυνατό µου σηµείο είναι η επικοινωνία, επικοινωνώ άµεσα, «πιάνω» επαφή
αµέσως, τους «πιάνω»…τους πλησιάζω αµέσως….Το αδύνατό µου είναι ότι
τσαντίζοµαι πολύ µε την αδιαφορία και στο να επιµένει κάποιος να µην προσέχει
αυτό που λέω, όπως έλεγα και πριν, να ρωτάω αν κράτησε σηµειώσεις, να λέει ναι
και µετά να ρωτάει τα ίδια και τα ίδια. Μερικές φορές κι εγώ δεν µπορώ να κρατηθώ
και να µη δείξω πόσο πολύ µε τσαντίζει αυτό, παρότι προσπαθώ να µην το
κάνω…µπορεί να παίρνω και αυστηρό ύφος εκείνη την ώρα και δεν µου αρέσει
καθόλου να το κάνω αυτό, θα µπορούσα να είµαι πιο ήρεµος.
Σ.: ∆εν έχω άλλη ερώτηση. Θα θέλατε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο είτε σχετικό µε
όσα συζητήσαµε είτε κάτι άλλο που νοµίζετε ότι πρέπει να επισηµάνετε από την
εκπαιδευτική σας εµπειρία µε ενηλίκους;
Επισηµαίνει πάλι θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό, την υλικοτεχνική υποδοµή
και την καλύτερη οργάνωση και συντήρηση των εργαστηρίων πληροφορικής.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε6
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (επίπεδο ΙΙ).
Σπουδές: Πτυχίο Φυσικής, Μεταπτυχιακό στη Μικροηλεκτρονική (τρανζίστορ και
κυκλώµατα Η/Υ) και υποψήφιος ∆ρ (θέµατα Μικροηλεκτρονικής).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα ΚΕΕ (3).
Στο αντικείµενο: 8 χρόνια σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και σχολεία, στο
Πανεπιστήµιο (5 χρόνια διδασκαλία σε φοιτητές 2ου και 5ου έτους και 2 χρόνια σε
µεταπτυχιακούς).
Τρέχουσα απασχόληση: ΕΜΠ, ΙΕΚ και ΚΕΕ.
Ηλικία: 32 ετών.
Συνεντεύκτρια: Σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα εµπειρία σας από την εκπαίδευση
ενηλίκων, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει µέσα
σε ένα τµήµα µάθησης;
Εκπαιδευτής Ε6: Κατ΄ αρχάς είναι να του κεντρίσεις το ενδιαφέρον…είναι ο
καθηγητής που παίζει βασικό ρόλο…βασικό ρόλο όµως παίζει και το περιβάλλον που
ο εκπαιδευόµενος εργάζεται, δηλαδή το αν χρειάζεται όσα µαθαίνει. ∆ιαφορετικά
αντιδρά κάποιος που είναι 60 χρονών και δεν το χρειάζεται και κάποιος που δουλεύει
στην Τράπεζα και πρέπει να το µάθει οπωσδήποτε. Άρα είναι η ανάγκη του να µάθει
και το δεύτερο είναι το κέντρισµα του ενδιαφέροντος, να καταλάβουν πού θα τους
χρησιµέψουν όσα µαθαίνουν, να τους κάνεις να τους αρέσει, αλλιώς αντιδρούν.
Σ.: Κι αυτό στην πράξη πώς το προσπαθείτε;
Ε6: Το καταφέρνουµε µε το να τους βάζουµε παραδείγµατα που θα τους χρειαστούν
στην καθηµερινή τους ζωή, να συντάξουν για παράδειγµα ένα βιογραφικό ή να τους
δώσεις ένα θέµα σχετικό µε τη διαχείριση µιας πολυκατοικίας όπως η κατανάλωση
πετρελαίου από τους ενοίκους, να τους δείξεις ότι το χρειάζονται κάπου αυτό που
µαθαίνουν. Αν δεν τους το δείξεις αυτό, τους έχεις χάσει, αν κάτι νοµίζουν ότι είναι
πολύ θεωρητικό δεν το θέλουν.
Σ.: Μάλιστα. Στις πρώτες συναντήσεις µε τα νέα τµήµατα, κάθε φορά δηλαδή που
µπαίνετε σε ένα τµήµα τι ακριβώς κάνετε;
Ε6: Κατ’ αρχάς τους ρωτάω αν έχουν κάποια ιδέα γύρω από το αντικείµενο και γιατί
ήρθαν εδώ, τι θέλουν, τι περιµένουν…δηλαδή να βάλουµε κάποιους στόχους, τι
περιµένουν αυτοί και µετά τους λέω εγώ ότι κοιτάξτε από αυτό το επίπεδο θα µάθετε
αυτό και αυτό το πράγµα…και εκπαιδευτική προσέγγιση, τους λέω δηλαδή πώς θα
γίνεται το µάθηµα, ότι θα σας βάζω µικρές ασκησούλες εδώ και θα προσπαθείτε σιγάσιγά να τις κάνετε και θα µε ρωτάτε αυτά που θέλετε. ∆ηλαδή το τι θέλουνε να
µάθουνε και τι περιµένω εγώ από αυτούς να µάθουνε και το πώς θα γίνεται το
µάθηµα. Και µετά αρχίζω να τους εξηγώ το τι είναι ένας υπολογιστής, ότι δεν είναι
ένα κουτί ας πούµε, λίγο πώς δουλεύει και µετά αρχίζουµε το τι κάνουν τα windows
κτλ.
Σ.: Τους στόχους που αναφέρατε τους έχετε θέσει εσείς από την αρχή…
Ε6: Έχω θέσει εγώ κάποιους στόχους σε γενικές γραµµές, αλλά βάζουµε και µαζί
κοινούς στόχους…αν µου πούνε από τα 20 άτοµα τα 15 ότι θέλουµε να µας µάθετε
αυτό το πράγµα πολλές φορές θα αναπροσαρµόσω…και το έχω κάνει αυτό.
Σ.: Συνήθως ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε και για ποιο λόγο;
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Ε6: Κάνω ασκήσεις, τους δίνω ασκήσεις και σε κάθε άσκηση τους εξηγώ στην αρχή
το κάθε βήµα και πώς θα το κάνουν, γραπτά στον πίνακα. Μετά, κάνω και δεύτερη
και τρίτη άσκηση εµπέδωσης χωρίς να τους δίνω τα βήµατα και την κάνουν µόνοι
τους. Σχετικά µε τα µέσα, συνήθως στα πρώτα µαθήµατα, εκτός από το να τους
γράφω στον πίνακα τους δείχνω και µερικά πράγµατα µε διαφάνειες, να βλέπουν όλοι
πώς εργάζοµαι στον υπολογιστή, να είναι πιο άµεσο. Είναι πιο άµεσο έτσι,
παρουσιάζω π.χ. πώς θα κάνουν την πρώτη άσκηση, αντί να τη δείχνω στον καθένα
και µετά, όταν την κάνουν, δείχνω στον καθένα όπου δυσκολεύεται.
Σ.: Τις ασκήσεις τις δουλεύουν ατοµικά ή συνεργάζονται κιόλας;
Ε6: Συνήθως δουλεύουν µόνοι τους, υπάρχει χώρος στο εργαστήριο και υπολογιστές
οπότε δουλεύει καθένας µόνος του.
Σ.: Επειδή όπως είπατε στην αρχή επαναπροσδιορίζετε στόχους, προφανώς χρειάζεται
να σχεδιάσετε από την αρχή κάποιες διδακτικές ενότητες. Τι λαµβάνετε υπόψη σας
προκειµένου να σχεδιάσετε µία διδακτική ενότητα που θα διαρκέσει 4 έως 4
συναντήσεις, προκειµένου να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε6: Λαµβάνω υπόψη το τι θέλουν, τις ανάγκες των ενηλίκων και δεύτερον το πόσο
µπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό που θέλουν, δηλαδή µπορεί να θέλουν να µάθουν
πάρα πολλά, αλλά να γνωρίζουν πολύ λίγα. Αυτά τα δύο πράγµατα λαµβάνω υπόψη.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα ίσως να σας έχουν τύχει εκπαιδευόµενοι πιο
«δύσκολοι», κάποιος δηλαδή που ντρέπεται και δεν συµµετέχει εύκολα, κάποιος που
θέλει να µονοπωλεί το ενδιαφέρον της οµάδας. Πώς τους αντιµετωπίζετε;
Ε6: Μέσα στην τάξη, ρίχνοντάς τους στο φιλότιµο και προσπαθώ για να µη χάνω
σπουδαστές να πηγαίνω µε το ρυθµό τους και να καταλαβαίνουν όλοι και κάνω
εξατοµικευµένη παρέµβαση, ακόµα και στο διάλειµµα και πολλές φορές συζητάµε
για τα προβλήµατα που έχουν στο σπίτι τους µε τον υπολογιστή και τους λέω
πράγµατα και απαντάω σε απορίες για να τους δείξω ότι ενδιαφέροµαι για τον καθένα
προσωπικά.
Σ.: Αξιολογείτε και πώς το διδακτικό σας έργο;
Ε6: Με τις ασκήσεις εµπέδωσης και τις επαναληπτικές ασκήσεις που τους βάζω,
βλέπω σε ποιο σηµείο βρίσκονται κι άµα χρειάζεται ξανα-κάνουµε επανάληψη και
τους τονίζω τα σηµεία στα οποία κάνουν λάθη και επίσης συζητώ µαζί τους στο
διάλειµµα σαν µία παρέα, οπότε βλέπω τι περιµένουν ακόµα να γίνει, το πώς θα
πηγαίνω, γρήγορα ή αργά, το τι άλλο θέλουν να τους διδάξουµε εκτός, που είναι
παρεµφερές µε την ύλη.
Σ.: Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων
που πρόκειται να παρακολουθήσετε, προκειµένου να σας ενδιαφέρει και να σας
υποστηρίξει στο έργο σας;
Ε6: Από το σεµινάριο που ήδη παρακολούθησα θα σας πω τι δεν ήθελα να
περιλαµβάνει: να µην είχε τόσο θεωρία π.χ. τι λέει ο τάδε για τους ενήλικες…εντάξει
πέντε πράγµατα, ας πούµε ότι δεν είναι καλό να τους βάζεις µπροστά σε προβλήµατα
σε στυλ εξετάσεων εννοώ, γιατί έχουν και τα δικά τους, σπίτι τους …εντάξει αυτό
ήταν καλό, να µας δοθούν δηλαδή όπως λέµε κατευθύνσεις, όχι το 80% να είναι τι
λέει η θεωρία. Θα ήθελα πιο πολύ να ακούσω τι περιµένουν από κάθε διδακτική
ενότητα, τι στόχους έχει το Ι∆ΕΚΕ για κάθε διδακτική ενότητα και το πώς µπορούµε
να βελτιώσουµε στα συγκεκριµένα θέµατα στην ενότητα 1, 2 και 3 τη διδασκαλία
µας, δηλαδή να µην είναι τόσο θεωρητικά και να είναι πιο πρακτικά τα πράγµατα.
Άρα δηλαδή από ένα µελλοντικό σεµινάριο αυτό θα περίµενα, να είναι πιο
«πρακτικό».
Σ.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το «αδύνατο» σηµείο σας ως
εκπαιδευτής ενηλίκων;
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Ε6: Το δυνατό µου σηµείο, απ’ ότι λένε και οι ενήλικες, είναι ότι έχω πάρα πολύ
υποµονή. ∆ηλαδή δε θα µε δούνε µία φορά έστω να τσαντιστώ ή να µη τους το πω,
να τους το γράψω στον πίνακα πέντε γραµµές ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Το
αδύνατο σηµείο…ότι υπάρχει κάποια κόπωση ας πούµε γενικότερα από τις
ώρες…αυτά.
Σ.: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε ή να παρατηρήσετε σχετικά µε αυτά που
συζητήσαµε ή οτιδήποτε άλλο που προκύπτει από την εµπειρία σας στο τµήµα;
Αναφέρεται στη χρησιµότητα της ύπαρξης διαγνωστικού τεστ για την κατάταξη των
εκπαιδευοµένων στα τµήµατα πληροφορικής, σε συνδυασµό µε την καλύτερη
πληροφόρηση των υποψηφίων εκπαιδευοµένων για το περιεχόµενο της ύλης κάθε
επιπέδου.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε7
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (επίπεδο Ι και ΙΙ).
Σπουδές: ΤΕΙ Πληροφορικής, Μεταπτυχιακή επιµόρφωση στην Πληροφορική (στη
Γερµανία, µε αλληλογραφία).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Εκπαιδευτής προσωπικού σε Τράπεζα, Τµήµατα (4) στο
ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: Εκπαίδευση προσωπικού στην Τράπεζα.
Τρέχουσα απασχόληση: Στο Τµήµα Μηχανογράφησης εταιρείας και στο ΚΕΕ.
Ηλικία: 37 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εκπαιδευτική εµπειρία σας στην εκπαίδευση ενηλίκων, ποιοι
παράγοντες έχετε διαπιστώσει ότι διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει, µέσα σε ένα
τµήµα µάθησης;
Εκπαιδευτής Ε7: Πιστεύω ότι είναι περισσότερο πράγµατα τα οποία συναντά στην
καθηµερινή του ζωή, δηλαδή κάτι που τον απασχολεί, ένα πρόβληµα που έχει και
θέλει πιθανώς να το λύσει µέσω της πληροφορικής, κάτι πιθανώς που θέλει κάτι για
παιδιά του, κάτι τέλος πάντων που του τραβάει την προσοχή και τον ενδιαφέρει. Από
κει και πέρα παίζει ρόλο και η συναναστροφή µε τους άλλους, δηλαδή εφόσον
υπάρχει µία οµάδα µε την οποία έρχεται σε επαφή και γνωρίζεται είναι ένας
παράγοντας που βοηθάει, δηλαδή ξέρει ότι θα βρεθεί σε ένα οικείο περιβάλλον, θα
έχει να συζητήσει κάποια κοινά πράγµατα, ιδίως όταν είναι κοντινές οι ηλικίες και τα
ενδιαφέροντα….
Σ.: Τους παράγοντες που αναφέρατε πώς προσπαθείτε να τους εφαρµόσετε στην πράξη,
αφού πιστεύετε ότι βοηθάνε, τι κάνετε για να διευκολύνετε τους εκπαιδευόµενους να
µαθαίνουν στα τµήµατά σας;
Ε7: Προσπαθώ αυτά που διδάσκω να µην είναι αυστηρά πάνω στις σηµειώσεις, να
έχουν να κάνουν µε πράγµατα που θα χρησιµοποιήσουν στη δουλειά τους, στο σπίτι,
πρακτικά δηλαδή θέµατα. Οι σηµειώσεις είναι πολύ θεωρητικές, ενώ οι ασκήσεις που
τους δίνω στηρίζονται σε πράγµατα που τους απασχολούν. Πολλές φορές
παραπονιούνται για το που θα χρησιµοποιήσουν όσα λένε οι σηµειώσεις και τότε
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τους λέω να φέρουν δικά τους πράγµατα και µα βάση αυτά τα θέµατα κάνουµε
ασκήσεις. ∆εν µπορώ να ξέρω και τα ενδιαφέροντα καθενός…επειδή προέρχονται
από διαφορετικούς χώρους κάτι συνηθισµένο και κοινό για κάποιον, µπορεί να είναι
παράξενο για άλλους, κάτι που ο ένας χρειάζεται για τον άλλον είναι περιττό….οπότε
όταν καθένας φέρει από ένα δείγµα θα έχω πιο καλή άποψη για το τι χρειάζονται…
Σ.: Και σε σχέση µε την επαφή στην οµάδα που είπατε;
Ε7: Σε σχέση µε την οµάδα, τι γίνεται…επειδή οι ενήλικες έχουν ξεφύγει λίγο από
την εκπαιδευτική διαδικασία, κάπου αρχίζουν να ξαναθυµούνται και να
ξαναµπαίνουν σε αυτό το κλίµα…αυτό δεν γίνεται από την αρχή, παίρνει κάποιο
καιρό να γίνει….έχουν ξεσυνηθίσει να δουλεύουν σε οµάδα, το κυριότερο έχουν
ξεσυνηθίσει να διαβάζουν, οπότε το θεωρούµε δεδοµένο ότι σπάνια θα διαβάσουν
στο σπίτι, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για να ασχοληθεί σπίτι έστω
και µια ώρα, συνήθως ότι κάνουν το κάνουν εδώ.
Σ.: Στην πρώτη συνάντηση ενός τµήµατος τι ακριβώς κάνετε και γιατί; Μπορείτε να
µου περιγράψετε µια τέτοια συνάντηση;
Ε7: Συνήθως πρώτα γνωριζόµαστε, λέει καθένας µερικά πράγµατα για τον εαυτό
του, τι σπουδές έχει κάνει, που δουλεύει, ενδιαφέροντα, αν έχει προηγούµενη σχέση
µε το αντικείµενο…οπότε µ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ
περίπου σε τι επίπεδο βρίσκονται, τι ανάγκες θα έχουν, πώς θα τους αντιµετωπίσω.
Μετά, κάνουµε µία εισαγωγή, τι πρόκειται να πούµε στον κύκλο, στις 40 ώρες και
πάντα τους προτρέπω να είναι ανοιχτοί σε ερωτήσεις, να προσπαθούν να θέτουν και
θέµατα που τυχόν τους απασχολούν, ακόµα και αν δεν αναφέρονται στο
πρόγραµµα…γενικά να υπάρχει ένα κλίµα συνεργασίας και όχι τυπικότητας.
Σ.: Ωραία. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιείτε, πώς δουλεύετε
µέσα στο τµήµα;
Ε7: Συνήθως κάνουµε ασκήσεις που τις δουλεύουν µόνοι τους, αλλά υπάρχει και
συνεργασία, κάτι που είναι πολύ καλό…βέβαια αυτό γίνεται σταδιακά, όχι από την
πρώτη µέρα, αφού γνωριστούν και εξοικειωθούν µεταξύ τους….Τις ασκήσεις που
επιλέγω, άλλες τις φτιάχνω εγώ, άλλες τις βρίσκω στο internet, από βιβλία, ανάλογα
την περίπτωση. Τα πιο πολλά θέµατα βέβαια που κάνουµε, ειδικά στο πρώτο επίπεδο,
είναι πολύ απλά, οπότε µε ένα καθηµερινό παράδειγµα µπορείς άνετα να τα δείξεις.
Σ.: Έχει χρειαστεί να σχεδιάσετε διδακτικές ενότητες, στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας
στο ΚΕΕ; Ποια δεδοµένα λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι και µε ποιον
τρόπο θα διδάξετε ένα συγκεκριµένο κεφάλαιο που θα κρατήσει π.χ. µε 3 µε 4
συναντήσεις;
Ε7: Αυτό γίνεται κυρίως µε κάποια σενάρια που έχουν να κάνουν µε επικαιρότητα,
όπως π.χ. στο Word µπορεί να γράψουµε κάποιο κείµενο που να έχει να κάνει µε µία
συναυλία που πρόκειται να γίνει, οπότε αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον….ή άλλα
θέµατα που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους….
Σ.: Κάτι άλλο που παίρνετε υπόψη σας;
Ε7: Από κει και πέρα, µε το τι ασχολούνται, που εργάζονται, τι ενδιαφέροντα
έχουν…ας πούµε αν οι πιο πολλοί είναι εκπαιδευτικοί, προσπαθώ όσα µαθαίνουµε να
είναι παραπλήσια, κάτι που θα χρησιµοποιήσουν π.χ. στο σχολείο….Και βέβαια
πάντα λαµβάνω υπόψη το επίπεδο των εκπαιδευοµένων, παίζει µεγάλο ρόλο το
επίπεδο.
Σ.: Σε µερικά τµήµατα υπάρχουν ορισµένοι «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος π.χ.
που πετάγεται συνεχώς κάνοντας ότι τα ξέρει όλα ή είναι αρνητικός ή αδιάφορος. Πώς
αντιµετωπίζετε σχετικές περιπτώσεις, όταν σας τυχαίνουν;
Ε7: ∆εν µου έχουν τύχει ακραίες περιπτώσεις…συνήθως δε δίνω πολλή
σηµασία…ειδικά όταν είναι κάτι που δεν αφορά και τους υπόλοιπους δίνω πολλή
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βάση στο µάθηµα και τι θα κάνουµε και όχι σε αυτά που λέει κάποιος και ξεφεύγουν
λίγο…
Σ.: Στην περίπτωση που βλέπετε ότι ενοχλεί και τους υπόλοιπους και δυσκολεύει το
µάθηµα;
Ε7: Αυτό σπάνια γίνεται…αλλά και να γίνει, συνήθως προσπαθώ να αλλάξω την
κουβέντα και να αναφέρω κάτι που είναι λίγο άσχετο µε το µάθηµα, οπότε να
ξεχαστεί το θέµα…να αλλάξει λίγο η ροή της κουβέντας, οπότε µε αυτό τον τρόπο
ρυθµίζεται, ηρεµεί κάπως η κατάσταση.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε7: Συνήθως προσπαθώ είτε στο τέλος κάθε µαθήµατος είτε στο τέλος της ενότητας
να δω τι έχουµε κάνει, αν έχουµε καλύψει αυτά που θέλαµε να κάνουµε, αν υπάρχουν
ελλείψεις, αν µε κάτι δεν έµειναν ευχαριστηµένοι και θέλουν να γίνει καλύτερο…το
συζητάω µαζί τους, ακούω δηλαδή κυρίως τα αιτήµατά τους, δηλαδή τα παράπονα ή
τις παρατηρήσεις τους. Βοηθάνε πολύ αυτά στο να καταλάβω προς τα πού πρέπει να
κινηθώ. Επίσης η διαφορά των ίδιων εκπαιδευόµενων µεταξύ του πρώτου και
δεύτερου επιπέδου, αυτών που συνεχίζουν δηλαδή στο επόµενο επίπεδο, βοηθάει να
βγάλεις κάποιο συµπέρασµα αν έχεις κάνει κάποια πράγµατα σωστά ή όχι, αν κάτι
θα µπορούσες να το κάνεις καλύτερα, ώστε να είχε καλύτερο αποτέλεσµα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, µπορείτε να µου πείτε τι θα θέλατε να περιλαµβάνει;
Ε7: Περισσότερο πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούµε στην ψυχολογία του
ενήλικου και τον τρόπο που κινείται σαν εκπαιδευόµενος και µόνος του, αλλά και
σαν οµάδα και να συγκρίνουµε εµπειρίες που έχουµε είτε από έρευνες είτε από
µελέτες είτε από προηγούµενα σεµινάρια, να βγάλουµε δηλαδή κάποια
συµπεράσµατα και να τα κρατήσουµε ως βάση για να κάνουµε καλύτερα το µάθηµα.
Επίσης θα βοηθούσε πολύ να ακούσουµε και εµπειρίες άλλων εκπαιδευτών, να δούµε
τι έχει γίνει µε επιτυχία, που υπάρχουν δυσκολίες…τέτοια θέµατα δηλαδή, πιο
πρακτικά.
Σ.: Τελειώνοντας, θέλω να σας ρωτήσω ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και πιο το
«αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε7: Σαν δυνατό µου σηµείο θεωρώ τη συνέπεια, δηλαδή το να ξέρει ο
εκπαιδευόµενος ότι θα είσαι εκεί, στην ώρα σου, θα ακολουθήσεις την ύλη, θα είσαι
προετοιµασµένος, στις ερωτήσεις του θα είσαι έτοιµος να απαντήσεις, ότι τον
σέβεσαι κατά κάποιον τρόπο…αυτό πιστεύω είναι αρκετά σηµαντικό. Τώρα σαν
αδύνατο σηµείο…θεωρώ ότι είναι πιθανώς ο τρόπος που θα µπορούσα να
επιβάλλοµαι ας το πούµε σε εισαγωγικά στην τάξη, δηλαδή το πώς θα µπορούσα να
κατευθύνω το µάθηµα πιο εύκολα ή πιο γρήγορα ή πιο καλά προς την κατεύθυνση
που θα ήθελα, χωρίς να επηρεάζοµαι από εξωτερικούς παράγοντες ή από
συµπεριφορές ή από οτιδήποτε.
Σ.: Εννοείτε από δυσκολίες που προέρχονται από εκπαιδευόµενους ή κάτι άλλο;
Ε7: Και από αυτό, αλλά και από την υλικοτεχνική υποδοµή, που είναι πολύ
σηµαντική στην πληροφορική….δηλαδή αν δεν υπάρχουν µηχανήµατα, αν δεν
δουλεύουν σωστά, αυτό σε επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό στη δουλειά σου και καµιά
φορά το θεωρείς σαν εµπόδιο, σαν πρόβληµα για να συνεχίσεις. Εκεί θα µπορούσα ας
πούµε να βρίσκω τρόπους ώστε να το ξεπερνάω πιο εύκολα, να µε ενοχλεί λιγότερο.
Σ.: ∆εν έχω άλλη ερώτηση. Θα θέλατε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο είτε σχετικό µε
όσα συζητήσαµε είτε κάτι άλλο που νοµίζετε ότι πρέπει να επισηµάνετε από την
εκπαιδευτική σας εµπειρία µε ενηλίκους;
Ε7: Πιστεύω ότι είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία και είναι κάτι από το οποίο
παίρνεις κιόλας, όχι µόνο δίνεις, επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,
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διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές δραστηριότητες και έχεις τη δυνατότητα να
αποκτάς µια πιο σφαιρική αντίληψη των πραγµάτων….και συνέχεια µαθαίνεις
πράγµατα, διευρύνεις τις γνώσεις σου και τις αντιλήψεις σου…είναι µια πολύ
ενδιαφέρουσα εµπειρία.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε8
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ επίπεδο).
Σπουδές: Πληροφορική (σε αγγλικό Πανεπιστήµιο), µεταπτυχιακό στη µουσική
τεχνολογία (Αγγλία).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια Ι∆ΕΚΕ (του ΚΕΕ και τα ειδικά
για εκπαιδευτές στις φυλακές).
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: ΚΕΕ (2 χρόνια).
Στο αντικείµενο: όχι, µόνο στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Ευάλωτες κοινωνικές οµάδες: Εκπαιδευτής στις φυλακές Αυλώνας (2 χρόνια, µέσω
της ΑΡΣΙΣ , εκπαιδευτής του ΚΕΕ στις φυλακές Αυλώνας και Κορυδαλλού (1 χρόνο)
και εκπαιδευτής ΚΕΘΕΑ (1 χρόνο, Πρόγραµµα «εν δράσει», εκπαίδευση
επεξαρτηµένων ατόµων) (συνολικά 3,5 χρόνια).
Τρέχουσα απασχόληση: Τµήµατα ΚΕΕ.
Ηλικία: 29 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων,
ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε8: Κατά τη γνώµη µου είναι η υποµονή του εκπαιδευτή. Επειδή έχω
κάνει µαθήµατα στα ΚΕΕ κυρίως σε ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχους
κλπ., οι οποίοι είχαν προσπαθήσει και άλλη φορά να µάθουν και δεν τα κατάφεραν…
αυτό που φαίνεται είναι ότι πρέπει να έχεις υποµονή, θα το καταλάβουν. Υποµονή
χρειάζεται κατά τη γνώµη µου.
Σ.: Το ίδιο ισχύει και µε τους νεότερους;
Ε8: Οι νεότερες γενιές τα πιάνουν πιο εύκολα, γιατί φαντάζοµαι είναι πιο
εξοικειωµένοι µε τη λειτουργία του υπολογιστή. ∆εν µου έχει τύχει κάποιος νεότερος
να θέλει τόσο πολύ υποµονή όσο κάποιος µεγαλύτερης ηλικίας.
Σ.: Και στην πράξη πώς προσπαθείτε να βοηθήσετε τους εκπαιδευόµενους στα τµήµατά
σας να µάθουν;
Ε8: Όπως σας είπα πριν, λέω και ξαναλέω κάτι, µέχρι να το καταλάβουν. Μερικές
φορές όµως είναι δύσκολο. Σε ένα π.χ. από τα τµήµατα που έχω τώρα, είναι δυο
κοπέλες, που ξέρουν λίγο από υπολογιστές, τα πιάνουν πιο εύκολα. Καµιά φορά όταν
τα λέω πολύ αναλυτικά, για να έρθουµε όλοι στο ίδιο επίπεδο, βαριούνται λίγο, αλλά
αυτό δεν τους κάνει να µην συµµετέχουν στο µάθηµα. Προχωράνε µόνες τους λίγο
παρακάτω, ευτυχώς για µένα, οπότε ξεπερνιέται, επειδή είναι καλές σ’ αυτό που
κάνουν. Το καλό είναι ότι προχωράνε και µόνες τους και µε ρωτάνε παρακάτω.
Γενικά προσπαθώ να υπάρχει µια ισορροπία και τα καταφέρνω και για τον αρχάριο
και για τον προχωρηµένο. Τρέχω γύρω-γύρω και προσπαθώ µε όλους….
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Σ.: Αφού αναφερθήκατε σε συγκεκριµένες περιπτώσεις εκπαιδευόµενων, να σας
ρωτήσω κάτι. Σας έχουν τύχει στα τµήµατά σας «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, π.χ.
κάποιος που δεν συµµετέχει, κάποιος που είναι αρνητικός ή επιθετικός, κάποιος που
µονοπωλεί τη συζήτηση…Πώς τους αντιµετωπίζετε;
Ε8: Πάντα υπάρχουν διαφορετικοί εκπαιδευόµενοι. Να αδιαφορούν και να είναι
επιθετικοί, δεν µου έχει τύχει ποτέ. Πάντα τα πάµε όλοι πολύ καλά. Έχει τύχει κυρίως
να είναι πολύ διαφορετικών επιπέδων, αυτό τυχαίνει σχεδόν πάντα. ∆εν φτάνει, όταν
έρχεται ο άλλος να κάνει αίτηση να του λένε τι ξέρεις. Τι να σου πει, αφού έρχεται να
µάθει, αυτός θα σου πει τι ξέρει; Θα έπρεπε να γίνεται ένα διαγνωστικό τεστ, θα
διευκόλυνε. Τώρα, προσπαθώ να τα ρυθµίζω όπως είπα πριν.
Σ.: Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος τι ακριβώς κάνετε και για ποιο
λόγο; Μπορείτε να µου περιγράψετε τη διαδικασία;
Ε8: Τους λέω ποιος είµαι, τι έχω κάνει, πού έχω διδάξει, ρωτάω τα ονόµατά τους για
να συνεννοούµαστε. Γενικά δεν θέλω να ρωτάω στην αρχή πληροφορίες, τι ξέρει
καθένας, τι έχει σπουδάσει, γιατί κάποιος µπορεί να µην θέλει να πει. Αφήνω να
βγουν µόνα τους µετά. Ρωτάω τα ονόµατά τους για αρχή και αν ξέρουν καθόλου από
υπολογιστές. Συνήθως λένε όχι, αλλά στην ουσία ξέρουν κάτι. Εµένα µε ενδιαφέρει
ακόµα και αν έχουν παίξει πασιέντζα, είναι κι αυτό µια επαφή µε υπολογιστή.
Έρχονται άλλοι που δεν ξέρουν τι είναι το «ποντίκι», δεν έχουν καθίσει ποτέ µπροστά
σε υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία δεν κρατάει πάνω από ένα τέταρτο και αρχίζουµε
να κάνουµε µάθηµα…..Επίσης εξηγώ µε λίγα λόγια τι περιλαµβάνει η ύλη. Το βασικό
είναι να τους λέω «µην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, χαλαρά και ήρεµα, όλα θα τα
λύσουµε», να µην έχουν άγχος, ότι δεν θα τα καταφέρουν. Όλοι τελικά τα
καταφέρνουν και τα πάνε πάντα όλοι µια χαρά. ∆εν µου έχει τύχει κάποιος να µην
µάθει, υπάρχουν κάποιοι που δυσκολεύονται περισσότερο, αλλά στο τέλος όλοι
µαθαίνουν.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως και γιατί; Πώς δουλεύετε
µέσα στα τµήµατα;
Ε8: Στα πρώτα επίπεδα (Ι & ΙΙ), που κάνουµε word, τους δίνω ένα κείµενο και τους
λέω «έτσι θέλουµε να το µορφοποιήσουµε». Τους δίνω το κείµενο σε δισκέτα
αµορφοποίητο, τους λέω πάρτε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, όσο χρειάζονται, το συζητάµε
πόσο χρόνο θέλουν, το δοκιµάζουν, και µετά το κάνουµε όλοι µαζί, βήµα- βήµα, να
δούµε πώς γίνεται.
Σ.: Πριν το δοκιµάσουν, τους έχετε πει τη διαδικασία;
Ε8: Όλα αυτά που είναι να εφαρµόσουν, τα έχουµε κάνει σε περασµένο µάθηµα και
τώρα κάνουν πάλι την εφαρµογή. Όταν είναι κάτι καινούργιο, τους το εξηγώ πρώτα
βήµα-βήµα…έτσι πάµε από τα απλά στα σύνθετα, µε ασκήσεις…
Σ.: Τις ασκήσεις εφαρµογής τις κάνουν ατοµικά ή συνεργάζονται κιόλας;
Ε8: Όταν δεν έχουµε υπολογιστές µόνο, αλλιώς όταν κάθεται ο καθένας στον
υπολογιστή του, δουλεύει µόνος. Είναι καλύτερα να έχεις τον υπολογιστή και να το
κάνεις µόνος σου, άµα είναι να το βλέπεις από τον άλλον…. όπως πολύ δύσκολο
είναι για αυτούς που δεν έχουν υπολογιστή σπίτι, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί
δυσκολεύονται αρκετά, δεν µπορούν να εξασκηθούν….
Σ.: Τη συγκεκριµένη ύλη, το πρόγραµµα που σας έχουν δώσει στο ΚΕΕ, έχει χρειαστεί
να το αναπροσαρµόσετε σε κάποια σηµεία…;
Ε8: Αυτό που έχω παρατηρήσει, είναι ότι θέλουν πολλή πρακτική. Το βιβλίο έχει
πολλή θεωρία. Τι να την κάνεις όµως την πολλή θεωρία στους υπολογιστές; Έπρεπε
να έχει ασκήσεις εφαρµογής και µέσα από αυτές µαθαίνεται η θεωρία….όσο και να
ακούς θεωρητικά πράγµατα, ας πούµε πώς µορφοποιείς ένα κείµενο, αν δεν τα κάνεις
στην πράξη, αν δεν µορφοποιήσεις ξανά και ξανά ένα κείµενο….έχει λοιπόν πολλή
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θεωρία το βιβλίο, παίρνω ιδέες για να φτιάχνω ασκήσεις και παίρνω και ιδέες για το
πώς να προχωρήσω…..την ύλη βασικά κοιτάω, πρώτα θα πω αυτό, µετά
αυτό…κάπως έτσι το χρησιµοποιώ το βιβλίο.
Σ.: Τι λαµβάνετε υπόψη σας για να σχεδιάσετε µια διδακτική ενότητα, η οποία θα
διαρκέσει 10-20 ώρες, για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, π.χ. τη µορφοποίηση κειµένου
που αναφέρατε πριν;
Ε8: Τι λέει η ύλη π.χ. δυο µαθήµατα excel, δυο µαθήµατα word, κοιτάω τι ασκήσεις
υπάρχουν, συνήθως δεν καλύπτουν, βάζω και δικές µου. Καµία φορά µπορεί να µη
θέλει δυο µαθήµατα, µπορεί να θέλει 4 µαθήµατα excel. Προτιµώ να µάθουν κάτι
καλύτερα και να µην ολοκληρώσουµε το βιβλίο, παρά να ολοκληρώσουµε το βιβλίο
χωρίς να ξέρουν. Και αυτοί το προτιµάνε. Έχω υπόψη µου πάντα τους ανθρώπους
από κάθε τµήµα και µε βάση αυτούς προσαρµόζω την ύλη, ανάλογα µε το ρυθµό που
προχωράνε και τι χρειάζονται να µάθουν.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής την αξιολογείτε και πώς;
Ε8: Εγώ κοιτάω αν είναι ευχαριστηµένοι όταν φεύγουνε.
Σ.: Τους ρωτάτε;
Ε8: Φαίνονται. Αν είναι ευχαριστηµένοι, πάντα φαίνονται. Όταν είναι εκείνοι
ευχαριστηµένοι, είµαι κι εγώ…συνήθως έτσι φεύγουµε όλοι, ευχαριστηµένοι….
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων. Περιγράψτε το, πείτε µου τι θα θέλατε να περιλαµβάνει…
Ε8: Θα ήθελα, αν ξαναγίνει σεµινάριο, παλιοί και νέοι εκπαιδευτές να µην ακούνε τα
ίδια πράγµατα. Εµείς οι παλιοί ακούσαµε πάλι φέτος τα ίδια πράγµατα. Εκεί να
υπάρξει µια διαφοροποίηση. Κατά δεύτερο, έχει να κάνει µε την ύλη, µια καλύτερη
προσπάθεια….Είπαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό έχει βγει µε βάση τις ανάγκες των
ενηλίκων. Εγώ δεν διακρίνω καµία διαφορά σε αυτό και σε ένα βιβλίο που
κυκλοφορεί στην αγορά, που µπορεί να είναι και καλύτερο. Τώρα επίσης αν έχουν
κάποια καλή ιδέα να µου πουν στο σεµινάριο, πώς δηλαδή να διδάσκω καλύτερα,
ευχαρίστως. ∆εν µου έχει έρθει βέβαια κάποια συγκεκριµένη ερώτηση, που να
προβληµατιστώ και να πω «εδώ τι κάνω;», αλλά λέω, αν υπάρχουν κάποιες ιδέες που
δεν έχω σκεφτεί, ευχαρίστως να τις ακούσω.
Σ.: Ποιο νοµίζετε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το «αδύνατο» σηµείο σας ως
εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε8: ∆υνατό, ότι ξέρω καλά το αντικείµενό µου…και είµαι πολύ άνετος και πολύ
φιλικός µε τους εκπαιδευόµενους. Αρνητικό, δεν ξέρω… δεν µου έρχεται τώρα
κάτι…..
(∆εν ήθελε να προσθέσει κάτι άλλο).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε9
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ επίπεδο)
Σπουδές: Μαθηµατικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό στη
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.
Επιµόρφωση:
Στο αντικείµενο: Σεµινάρια στο πανεπιστήµιο, στη διάρκεια των σπουδών.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια στη ΝΕΛΕ, σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα στη ΝΕΛΕ (5 χρόνια-1.436 ώρες),
σε παλιννοστούντες και µετανάστες και στο γενικό πληθυσµό, τµήµατα στο ΚΕΕ.
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Σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες: εκπαιδευτής Πληροφορικής σε τµήµατα
παλιννοστούντων και µεταναστών.
Στο αντικείµενο: Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ (πάνω από 1.000 ώρες).
Τρέχουσα απασχόληση: ∆ηµόσιος Υπάλληλος.
Ηλικία: 40 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας σε τµήµατα ενηλίκων, ποιοι
παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν, ότι βοηθούν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε9: ∆ε θα σας τα πω µε σειρά προτεραιότητας…κατ’ αρχάς πιστεύω
ότι πρέπει να υπάρχει µεθοδολογία του καθηγητή, είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Μετά
η σχέση του καθηγητή µε τον εκπαιδευόµενο, αν αυτή η σχέση είναι φιλική, βοηθάει
αυτό πάρα πολύ. Αν υπάρχουν αυτά και επιπλέον απλότητα, αυτά που λέµε να τα
καταλαβαίνουν, ο τρόπος που τα λέµε να διευκολύνει την κατανόηση.
Σ.: Και πώς αυτό το κάνετε πράξη εσείς µέσα στα τµήµατά σας;
Ε9: ∆εν είµαι αυθεντία, προσπαθώ κι εγώ όπως και οι άλλοι, µε βάση τις γνώσεις που
έχω αποκτήσει σε θέµατα µεθοδολογίας και επίσης να δηµιουργώ καλές σχέσεις µε
τους εκπαιδευόµενους και κατανοούν όσα λέω, να χρησιµοποιώ απλό τρόπο, να µε
καταλαβαίνουν.
Σ.: Στην πρώτη συνάντηση ενός τµήµατος, τι ακριβώς κάνετε και για ποιο λόγο;
Ε9: Το πρώτο πράγµα είναι η γνωριµία µε τους εκπαιδευόµενους, το όνοµά τους, µε
τι ασχολούνται, τα ενδιαφέροντά τους. Επειδή εγώ κάνω υπολογιστές, αν έχουν
κάποια εµπειρία στους υπολογιστές. Επίσης τους εξηγώ τι θα κάνουµε στη διάρκεια
του τµήµατος, για να ξέρουν. Πολλές φορές κάποιοι δηλώνουν συµµετοχή χωρίς να
ξέρουν ακριβώς το περιεχόµενο του προγράµµατος, οπότε το εξηγώ για να µη
νοµίζουν ότι θα κάνουµε κάτι άλλο. Ορισµένοι έρχονται και ζητάνε εξειδικευµένες
γνώσεις που δεν προβλέπονται, οπότε αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται από την αρχή.
Σ.: Και ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε στα τµήµατά σας; Μπορείτε να µου
δώσετε κάποιο παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο δουλεύετε;
Ε9: Ακολουθώ την ύλη του ΚΕΕ και από κει και πέρα µπορώ να τους πω και
περισσότερα πράγµατα και να τους δώσω και φυλλάδια µε ασκήσεις, τις οποίες θα
κάτσουν να πληκτρολογήσουν. Τους γράφω τη θεωρία υπό µορφή βηµάτων, βέβαια
είναι σίγουρο ότι κάποια πράγµατα δεν τα θυµούνται µετά από µέρες, και µετά
κάνουν εξάσκηση. Με εµάς αυτό είναι το καλό ότι κάνουν πολύ εξάσκηση σε όσα
λέµε.
Σ.: Όταν κάνουν εξάσκηση δουλεύει καθένας στον υπολογιστή του ή συνεργάζονται
κιόλας;
Ε9: Καθένας δουλεύει στον υπολογιστή του. Μπορεί να υπάρχουν µια-δυο κοπέλες
που να µη ξέρουν καλά τη γλώσσα και να ντρέπονται και µπορεί να ρωτήσουν το
διπλανό τους, αλλά αυτό σπάνια γίνεται, συνήθως ρωτάνε εµένα. Το πρόβληµά µας
πάντως µε τους ενήλικους, τους µετανάστες είναι η γλώσσα, έχουµε προβλήµατα µε
τη γλώσσα. Όταν ας πούµε λέω, θα κάνουµε ταξινόµηση πινάκων, η λέξη ταξινόµηση
µπορεί να τους είναι άγνωστη.
Σ.: Και τι κάνετε τότε;
Ε9: Τους εξηγώ στην πράξη και καταλαβαίνουν τι εννοώ, βλέποντας πρακτικά την
ταξινόµηση.
Σ.: Πέρα από το αναλυτικό πρόγραµµα που σας δίνεται από το ΚΕΕ, έχει χρειαστεί να
σχεδιάσετε µία διδακτική ενότητα, ένα «κοµµάτι» από τη διδακτέα ύλη, να σχεδιάσετε
το τι θα διδάξετε, µε ποιο τρόπο, µε ποιες ασκήσεις;
Ε9: Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισµένες ενότητες π.χ. «αντιγραφή-επικόλληση», τις οποίες
για να τις καταλάβει ο µαθητής, πρέπει και να τις εξηγήσω και να κάνουµε
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παραδείγµατα. Τα βιβλία του ΚΕΕ έχουν αρκετά πράγµατα, αλλά αν ήταν τόσο
αναλυτικά θα ήταν τόµοι.
Σ.: Άρα εσείς τις περισσότερες φορές αποφασίζετε µόνος σας για το περιεχόµενο..
Ε9: Όχι τις περισσότερες, σχεδόν πάντα.
Σ.: Τι πράγµατα λαµβάνετε υπόψη σας για να σχεδιάσετε λοιπόν µία ενότητα που θα
κρατήσει 3-4 συναντήσεις;
Ε9: Κοιτάζω, επειδή ορισµένα πράγµατα επαναλαµβάνονται στα βιβλία, κοιτάω να
τους βάζω ασκήσεις οι οποίες περιέχουν σχεδόν όλα έχουν διδαχτεί στην ενότητα,
όσο το δυνατόν περισσότερα πράγµατα, προσπαθώ να τους βάζω ασκήσεις που δεν
κάνει καθεµία µία δουλειά, αλλά που περιλαµβάνει δυο και τρία πράγµατα και
περισσότερα, γιατί και οι ασκήσεις για να γραφτούν στον υπολογιστή απαιτούν
χρόνο.
Σ.: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Σε κάποια τµήµατα µπορεί να σας έχουν τύχει
ορισµένοι «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος π.χ. που αδιαφορεί, κάποιος που ξέρει
ίσως περισσότερο από τους άλλους και βαριέται. Σας έχουν τύχει τέτοια ή άλλα
περιστατικά και πώς τα αντιµετωπίζετε;
Ε9: Κοιτάξτε, στα δικά µου τµήµατα δεν έχουν παρουσιαστεί τέτοια προβλήµατα.
Μπορεί να έχουν παρουσιαστεί προβλήµατα όπως κάποιος εκπαιδευόµενος να έχει
µία απορία και να µη θέλει να τη µοιραστεί µε άλλον, εγωιστικά σκεπτόµενος και να
έχει προσφερθεί ο συνάδελφός του να τον βοηθήσει, γιατί υπάρχει και κάποια
απόσταση, για να πάω στη θέση του περνάω από κάποια θρανία και βλέπουν οι άλλοι
ότι δεν κατάλαβε και θέλει βοήθεια. Είµαστε λίγο στενά εδώ µέσα και πολλές φορές
θέλουν βοήθεια µόνο από µένα, αλλά λόγω χώρου µπορεί να σκέφτονται να τη
ζητήσουν. Τα παιδιά όλα εδώ είναι πάνω από 30 χρόνων και όλα είναι ώριµα και δεν
έχουµε προβλήµατα όπως αυτά που είπατε.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτή την αξιολογείτε και µε ποιο τρόπο;
Ε9: Αν την αξιολογώ….αν πιστεύω ότι αυτό που κάνω αποδίδει;
Σ.: Ναι και αν το «τσεκάρετε» µε κάποιον τρόπο αυτό.
Ε9: Ο µόνος τρόπος να τσεκάρω αν τα παιδιά καταλαβαίνουν, και το κάνω πάντοτε
αυτό, είναι µε τη µορφή ασκήσεων, δηλαδή µέσα από τις ασκήσεις βλέπω αν όλοι τα
καταφέρνουν και όντως όλοι τα πάνε καλά. Βέβαια παρατηρώ ότι µετά από κάποιο
χρονικό διάστηµα πολλά τα ξεχνάνε και ίσως αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι
πολλοί δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και δεν µπορούν να εξασκηθούν ή είναι
και το πρόβληµα µε τη γλώσσα για τους µετανάστες, οπότε είναι φυσικό επακόλουθο.
Εγώ τους έχω πει το εξής, εντάξει είστε µεγάλοι, αλλά πρέπει τακτικά να κάνετε
επανάληψη όσο κι αν αυτό σας φαίνεται ότι είναι υπερβολικό, τους το λέω συνέχεια.
Εν τω µεταξύ, πολλοί από αυτούς είναι παντρεµένοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός
από τη δουλειά έχουν και άλλες υποχρεώσεις και πολλές φορές ο σύζυγος ή η
σύζυγος δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να διαβάσουν….
Σ.: Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων
για να είναι «ιδανικό» για σας και να σας βοηθήσει στη δουλειά σας ως εκπαιδευτή;
Ε9: Το παιδαγωγικό µέρος θα µε ενδιέφερε πολύ, δηλαδή αν υπάρχουν τρόποι
καλύτερης αφοµοίωσης, αυτό κυρίως θα ήθελα., γιατί το τεχνικό κοµµάτι νοµίζω το
κατέχω. Απλά, τρόποι για το πώς µπορούµε να περνάµε πράγµατα σε άτοµα που δεν
ξέρουν καλά τη γλώσσα, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση τώρα: ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το
«αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε9: Αυτά είναι και λίγο υποκειµενικά…δυνατό σηµείο νοµίζω πως είναι το ότι ξέρω
καλά το κοµµάτι της δουλειάς µου, τώρα το αδύνατο σηµείο….ίσως να έπρεπε να
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είµαι λίγο πιο ευγενικός από ότι είµαι τώρα, να είµαι λίγο πιο «διπλωµάτης», γιατί
γενικά τα λέω µερικές φορές πολύ……
Σ.: ∆εν έχω άλλη ερώτηση. Θα θέλατε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο σχετικά µε όσα
συζητήσαµε είτε κάτι άλλο που θέλετε να επισηµάνετε από την εκπαιδευτική σας
εµπειρία µε ενηλίκους;
Αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό και στην υλικοτεχνική υποδοµή, επισηµαίνοντας ότι
δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από αυτά. Επίσης επισηµαίνει τις δυσκολίες σε
σχέση µε την ελληνική γλώσσα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες που παρακολουθούν
τα τµήµατα πληροφορικής και τις γενικότερες δυσκολίες παρακολούθησης όλων των
εκπαιδευόµενων λόγω ανοµοιογένειας των τµηµάτων.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε10
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (Ι & ΙΙ επίπεδο).
Σπουδές: Πτυχίο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πτυχίο
Πληροφορικής ΤΕΙ Πειραιά.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάριο στη Microsoft και σε ιδιωτικά Κέντρα
Πληροφορικής.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια ψυχολογίας, σεµινάριο Microsoft
για διδασκαλία Η/Υ σε ενηλίκους, σεµινάρια Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα ΚΕΕ (2003-2005).
Στο αντικείµενο: Πληροφορική σε ΙΕΚ, ΤΕΕ και ΚΕΚ (16 χρόνια περίπου).
Τρέχουσα απασχόληση: ΙΕΚ, ΤΕΕ, ιδιαίτερα µαθήµατα και στο ΚΕΕ (2 τµήµατα).
Ηλικία: 37 ετών.
(Εθελοντική απασχόληση σε κατασκηνώσεις µε ΑΜΕΑ και απασχόληση στο
Πανεπιστήµιο µε ξενόγλωσσους µεταπτυχιακούς φοιτητές).
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας σε τµήµατα ενηλίκων, ποιοι
παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν, ότι βοηθούν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
Εκπαιδεύτρια Ε10: Πρώτα απ’ όλα να αγαπά τη γνώση, να είναι δηλαδή φιλοµαθής,
το δεύτερο αν είναι άτοµο πνευµατικής φύσης µε ροπή προς τα γράµµατα, τότε σε
όλη του τη ζωή επιθυµεί να µορφώνεται και να επιµορφώνεται συνεχώς. Βέβαια,
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες…επειδή σήµερα οι απαιτήσεις της ζωής είναι πολύ
υψηλές, αντιλαµβανόµαστε ότι όσο περισσότερα προσόντα και γνώσεις έχει κανείς,
τόσο καλύτερη εργασία θα µπορεί να βρει και συναγωνιστεί µε τους άλλους που
επίσης κινούνται.
Σ.: Αυτά που αναφέρατε αφορούν κυρίως εσωτερικά κίνητρα και ανάγκες, απαιτήσεις.
Μέσα σε ένα τµήµα µάθησης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ποια
πράγµατα διευκολύνουν τον ενήλικο να µάθει και τι κάνετε εσείς ως εκπαιδεύτρια στην
πράξη για να διευκολύνετε τους συµµετέχοντες στα τµήµατά σας;
Ε10: Πιστεύω ότι ένας καθηγητής καλός, σε εισαγωγικά, που σηµαίνει ότι µπορεί να
προσεγγίσει τα άτοµα που έχει µπροστά του, να υπολογίσει το επίπεδό τους, τις
ανάγκες τους, την ψυχολογία τους, µπορεί να πετύχει πολλά. Εγώ δίνω πολύ µεγάλη
σηµασία στην ψυχολογία. Έτσι, φροντίζω να είµαι φιλική, να πλησιάζω τους
εκπαιδευόµενους. Όταν είσαι φιλικός πιστεύω ότι κερδίζεις την οµάδα, αυτό είναι το
πρώτο συν. ∆εν χρειάζεται κανείς να είναι παρα-µορφωµένος, στη σηµερινή εποχή
όλοι είµαστε µορφωµένοι, υπάρχουν άτοµα µε ένα, δύο, τρία, πτυχία, άρα πρέπει να
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προσεγγίσεις φιλικά τον ενήλικα, να τον πλησιάσεις, να είσαι συνεργάσιµος, να δεις
πώς κινείται σε σχέση µε τα άλλα άτοµα µέσα στην οµάδα και από κει και στο εξής
ελέγχεις αυτούς που έχεις από κάτω, όχι µε βλέµµα κριτικό ούτε εκπαιδευτικό, µε
τρόπο αυτά που ξέρω να τα µεταφέρω, να τους µεταδώσω τις γνώσεις µου. ∆εν
χρειάζονται πολλά, λίγα και καλά.
Σ.: Στις πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις ενός τµήµατος τι κάνετε και για ποιο λόγο;
Θα ήθελα να µου περιγράψετε πώς «κυλάει» βήµα-βήµα µια τέτοια συνάντηση;
Ε10: Μαθαίνω τα ονόµατά τους, τα µικρά, γιατί επίθετα δεν συγκρατώ, µιλάµε στον
ενικό εξάλλου, συστήνοµαι, τους λέω τι θα κάνουµε, ότι εδώ θα περάσουµε καλά, ότι
όλοι είµαστε ενήλικες, κάποιοι µεγάλοι σε ηλικία αισθάνονται άσχηµα σε σχέση µε
τους πολύ νεότερους, νοµίζουν ότι έχουν περιθωριοποιηθεί και χρειάζονται
περισσότερη συµπαράσταση, έχω ας πούµε στο µεσηµεριανό τµήµα έναν κύριο που
είναι 60 ετών περίπου, ο οποίος αισθάνεται ότι µερικές φορές δεν θα τα καταφέρει
όπως οι άλλοι, αυτός λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που τον σεβόµαστε όχι λόγω της
ηλικίας του αλλά για τον ψυχικό και πνευµατικό του κόσµο…και αισθάνοµαι ότι σε
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να σταθώ περισσότερο στο πλευρό τους απ’ ότι στους
νεότερους, λειτουργώ λοιπόν πολύ εµψυχωτικά, µπορεί να οφείλεται και στο ότι είµαι
θεολόγος….
Σ.: Πώς κάνετε το µάθηµά σας, ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως
και γιατί,;
Ε10: Συνήθως φέρνω φυλλάδια και ασκήσεις, εκτός από το υλικό του ΚΕΕ, δίνω
κοµµάτια από το υλικό που µου έχουν δώσει κάνοντας επιλογή και έχω το δικό µου
υλικό για κάθε επίπεδο χωριστά, χρησιµοποιώ αρκετά τον πίνακα για να τους
εξηγήσω, αλλά πηγαίνω πάνω από καθέναν χωριστά, είµαι πολλές ώρες όρθια. Το να
το πω, εντάξει, το να το δουν εντάξει, αλλά είναι πολύ καλύτερα να πιάσω καθενός το
χέρι και να το κάνουµε µαζί.
Σ.: Τις ασκήσεις τις δουλεύουν µόνοι τους;…
Ε10: Όχι, δεν τις δουλεύουν καθόλου µόνοι τους, τους βοηθάω εγώ, δηλαδή παίρνω
κάθε άσκηση και λέω τι θα κάνουµε βήµα-βήµα, ακολουθώντας όλοι την ίδια γραµµή
και κάνοντας το ίδιο πράγµα ταυτόχρονα και την ώρα που µιλάω, αν αντιληφθώ ότι
κάποιοι δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγµατα, γράφω στον πίνακα, εξηγώ και µετά
λέω: τώρα εκτελούµε ένα - ένα όσα έχω γράψει στον πίνακα.
Σ.: Είπατε πριν ότι εκτός από το υλικό που υπάρχει φτιάχνετε και δικό σας. Πώς
σχεδιάζετε µία ενότητα, ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας για να σχεδιάσετε µία
διδακτική ενότητα που θα διαρκέσει µερικές συναντήσεις;
Ε10: Με βάση τον εαυτό µου, την επαγγελµατική και εκπαιδευτική εµπειρία µου,
προσπαθώ να καταλάβω αν η ενότητα είναι πολύ µεγάλη, ποια είναι τα βασικά
σηµεία που πρέπει να αναφερθούν. Αν δω ότι ο χρόνος µε πιέζει, κάνω µια πολύ καλή
επιλογή, αλλά φροντίζω να κάνω πολλές επαναλήψεις και στην επανάληψη µπορώ να
αναφέρω «σπόντα» πράγµατα που είχα αφήσει. Πάντα βέβαια σε σχέση µε το κάθε
τµήµα που έχω. Πάντα όµως οι πρώτες συναντήσεις, τα πρώτα δύο, τρία µαθήµατα,
όταν είναι αρχάριοι, καθυστερώ, µετά όµως βλέπω ότι όλοι κινούνται οµαδικά,
ακολουθούν την οµάδα. Και στους προχωρηµένους ισχύει σχεδόν το ίδιο.
Σ.: Πολλές φορές σε ένα τµήµα τυχαίνουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος που
πετάγεται, κάποιος που δε συµµετέχει ή άλλες περιπτώσεις. Τι κάνετε τότε, πώς τους
αντιµετωπίζετε;
Ε10: Φροντίζω κατ’ αρχήν να κρατάω ουδέτερη στάση και να χαριτολογώ το όλο
ζήτηµα. ∆εν δίνω καθόλου σηµασία…αν κάποιος µε πιάσει ξεχωριστά στο διάλειµµα
και µου ζητήσει να παρέµβω, αναφέρω ότι η θέση µου είναι λεπτή και ότι θα είµαι
πολύ προσεκτική στο τι θα πω στον ίδιο και στην οµάδα, γιατί εγώ είµαι µία και τα
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παιδιά είναι πολλά, αν εγώ είµαι το κέντρο και τα παιδιά η περιφέρεια του κύκλου,
δεν µπορώ να κάνω παρατηρήσεις σε κάποιον, είναι σαν να τον θίγω ως
προσωπικότητα, οπότε φροντίζω να είµαι πολύ προσεκτική στο τι θα πω, πώς θα
πράξω και θα φανώ ουδέτερη και πολύ διπλωµατική, δε θα δώσω συνέχεια καθόλου.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε10: Την αξιολογώ µε βάση τα άτοµα που έχω µπροστά µου. Όσο τα άτοµα είναι
απαιτητικά το καταλαβαίνω, πιστεύω από ένστικτο όλοι οι εκπαιδευτικοί το
καταλαβαίνουµε…βλέπουµε γιατί οι ασκήσεις που φέρνουµε τρέχουν, λύνονται πολύ
γρήγορα, άρα κι εγώ αναγκάζοµαι να δώσω περισσότερο υλικό, να προσθέσω υλικό
και να κάνω τις ασκήσεις µου πιο δύσκολες, πιο πολύπλοκες και σύνθετες. Ανάλογα
δηλαδή µε τα αποτελέσµατα βλέπω τη δουλειά µου, το µεσηµεριανό µου τµήµα για
παράδειγµα έτρεχε µε µεγαλύτερη ταχύτητα και έδωσα υλικό παραπάνω από ότι
υπολόγιζα, ενώ το βραδινό είναι λιγάκι πιο αργό, εξαρτάται από τα άτοµα. Εκεί πάλι
κάνω µια καλή επιλογή και αν έχω τη δυνατότητα να τους έχω και στο επόµενο
επίπεδο, θα κινηθώ µε µεγαλύτερη ταχύτητα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων, ποια θέµατα θα σας ενδιέφεραν, ώστε να βοηθηθείτε στη δουλειά σας;
Ε10: ∆ίνω πολύ µεγάλη σηµασία στην προσωπικότητα του ατόµου, όπου και αν
συναντήσω έναν άνθρωπο, έξω και µέσα από την τάξη. Οι άνθρωποι έχουµε γίνει
πολύ διπλωµατικοί, έχουµε µάθει να προσπαθούµε να προστατευόµαστε από τους
άλλους, λόγω των συνθηκών της εποχής µας. Άρα, το να µάθουµε να αναγνωρίζουµε
στοιχεία του ψυχικού και του πνευµατικού κόσµου του άλλου, είναι στοιχεία πάρα
πολύ σηµαντικά στη ζωή µας. Θα ήθελα λοιπόν στο σεµινάριο να υπάρχουν θέµατα
που να σχετίζονται µε τις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί εδώ δεν είναι παιδιά, είναι
µεγάλοι. Ο µεγάλος έχει τη δουλειά του, την οικογένειά του, έχει προβλήµατα, µπορεί
να είναι άνεργος, να είναι ένα άτοµο περιθωριοποιηµένο µέσα στην κοινωνία και ο
σκοπός ο δικός µου δεν είναι να το κρίνω, αλλά να το πλησιάσω.
Σ.: Τελειώνοντας, θα ήθελα να µου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο
το «αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε10: Λοιπόν! Το δυνατό µου σηµείο το ξέρω, είναι ο λόγος! Η αδυναµία µου µέσα
στην τάξη µπορεί να είναι το ότι χαριτολογώ πολύ και το ότι «παίζω» µε τα παιδιά, το
παιδιά σε εισαγωγικά. Και το κάνω πολύ συχνά, πάω πάνω από τα κεφάλια τους και
τους αποκαλώ «καλά µου παιδιά». Το ξέρω ότι είναι ενήλικες, όµως δεν µπορώ να
τους αντιµετωπίσω σαν ενήλικες. Πιστεύω ότι αυτό όµως δεν τους ενοχλεί, γιατί
ξέρουν ότι χαριτολογώ, ενώ στην πραγµατικότητα σέβοµαι τον καθένα ως
προσωπικότητα. Ξέρω επίσης ότι είµαι πολύ χαλαρή κι ότι κάποιος που µπορεί να µε
«χρησιµοποιήσει», µπορεί να µε εκµεταλλευτεί πολύ καλά κι αυτό είναι επίσης
αδυναµία. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι έχω υποφέρει πολύ σαν µαθήτρια και δε
θέλω να το κάνω εγώ στους άλλους…. ούτε στο ΙΕΚ, πουθενά.
(δεν επιθυµεί να προσθέσει κάτι σε όσα συζητήθηκαν).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε11
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (επίπεδο Ι).
Σπουδές: Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πάτρας,
Μεταπτυχιακό Πληροφορικής στην εκπαίδευση Πανεπιστηµίου Αθήνας & υποψήφιος
δρ.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια Ι∆ΕΚΕ
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∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Πάνω από 200 ώρες στο Ι∆ΕΚΕ (2003-2005, τµήµατα
πληροφορικής όλων των επιπέδων).
Στο αντικείµενο: 300-400 ώρες στην εκπαίδευση φοιτητών και µεταπτυχιακών
φοιτητών στην πληροφορική, στο Πανεπιστήµιο Αθήνας.
Τρέχουσα απασχόληση: Εκπαιδευτικός (σε εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση
διδακτορικού).
Ηλικία: 35 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων, ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε11: Το βασικό είναι να αφορµάσαι από προσωπικά βιώµατα και
εµπειρίες, πράγµατα που έχουν ήδη συναντήσει η ενδέχεται να συναντήσουν, άρα
θέµατα που αντλείς από την καθηµερινή τους ζωή κάτι που σηµαίνει όµως ότι πρέπει
προηγούµενα να έχεις έρθει σε επαφή µαζί τους, για να ξέρεις µε τι ασχολούνται, τα
ενδιαφέροντά τους, τις κλίσεις τους και τα λοιπά
Σ.: Άλλος παράγοντας εκτός από αυτόν;
Ε11: Αυτός είναι ο βασικός. Από εκεί και πέρα, για την κατανόηση αυτών και για να
επιτευχθεί η διαδικασία της µάθησης, θα πρέπει πολύ γρήγορα να φεύγουµε από το
θεωρητικό και να κατεβαίνουµε στο πρακτικό
Σ.: Και στα τµήµατα σας πώς το κάνετε πράξη αυτό;
Ε11: Τους δίνω πάντα πρακτικές εφαρµογές της θεωρίας. Για παράδειγµα, όταν
µαθαίνουµε να φτιάχνουµε πίνακες, θα φτιάξουµε πίνακα µε κάποια λογιστικά
στοιχεία γιατί είναι 3 κοπέλες που ασχολούνται µε λογιστικά κλπ., οπότε θα πάρουµε
ένα παράδειγµα από εκεί και θα πάρουµε και ένα ευρύτερο παράδειγµα για το πως
µπορούµε να φτιάχνουµε µια αίτηση παραδείγµατος χάρη, µε τη δηµιουργία πίνακα
για να στοιχίζουµε τα περιθώρια κτλ. και όλα αυτά στον επεξεργαστή κειµένων.
Σ.: Ας υποθέσουµε ότι βρίσκεστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος.
Ποια διαδικασία ακολουθείτε και για ποιο λόγο;
Ε11: Ακούστε, θα αφιερώσω ένα 20λεπτο, το πολύ µισάωρο, για να γνωριστούµε.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό ξέρετε, γιατί ο ενήλικος έρχεται πολύ «µαζεµένος» στο
τµήµα, πολύ «κουµπωµένος», πρέπει λοιπόν να ανοιχτεί και κυρίως να συναισθανθεί
και να καταλάβει ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που είναι στο ίδιο επίπεδο µε
αυτόν που θα ξεκινήσουν µια διαδικασία αλληλεπίδρασης µαζί. Τους τονίζω πολλές
φορές ότι µέσα από τη διαδικασία µαθαίνω και εγώ πράγµατα, όταν ανακαλύπτουν
εκείνοι πράγµατα µου τα µαθαίνουν κι εµένα. Και βεβαίως, να µάθω να τους
πλησιάσω, να διαγνώσω τυχόν προβλήµατα που υπάρχουν στη ζωή τους…ξέρετε η
ζωή ενός ενήλικα είναι κατατµηµένη σε επιµέρους τοµείς και πάρα πολλούς, άρα
έχουν µια, αν θέλετε, δυσκολία στη συγκέντρωση σε κάτι συγκεκριµένο, αν τους
απασχολούν άλλα προβλήµατα. Ο εκπαιδευτής οφείλει όχι να τα ρωτήσει ευθέως,
αλλά να τα εκµαιεύσει ή να φέρει τον εκπαιδευόµενο σε θέση να ανοιχτεί, να του
δώσει αυτή την ευχέρεια. Αυτό είναι το πρώτο κοµµάτι. Από εκεί και πέρα, δίνουµε
όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για να ξέρουν οι εκπαιδευόµενοι
και σε ποιο πλαίσιο δρουν, δηλαδή ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του
προγράµµατος, ποιος είναι ο τίτλος του προγράµµατος, τι πρόκειται να µάθουν, µια
συνοπτική παρουσίαση της ύλης και µια πρώτη θεωρητική, όσο γίνεται πιο απλά,
εισαγωγή σε αυτό που κάνουµε, στους υπολογιστές. Κάποια πράγµατα µε πολύ απλό
τρόπο και µε κάποια σκιτσάκια, γιατί ξέρετε, υπάρχουν παρανοήσεις πολλές και µία
από αυτές είναι π.χ. ότι ο υπολογιστής είναι η οθόνη που έχουν µπροστά τους. Έτσι,
εξηγούµε ότι εκτός από αυτή υπάρχει και ένα κουτί. Μετά από αυτό, δίνουµε γενικές
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αρχές, πολύ απλά και µε σχεδιαγράµµατα, για το πώς λειτουργεί αυτό το κουτί, τι
γίνεται εκεί µέσα. Μέσα βέβαια από τη γνωριµία βλέπουµε και τις ανάγκες των
εκπαιδευόµενων -αν και οι ανάγκες είναι λίγο πολύ προκαθορισµένες από τη
συµµετοχή τους στο εν λόγω πρόγραµµα- και επίσης τα ενδιαφέροντά τους για να
συνδέσουµε το µάθηµα, τα παραδείγµατα, τις εφαρµογές µε την καθηµερινότητά
τους.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συχνότερα και γιατί; Μπορείτε να µου
δώσετε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα;
Ε11: Προσπαθώ να εκµεταλλευτώ το οµαδοσυνεργατικό µοντέλο, προσπαθώ, εάν
είναι δυνατόν, να αποφεύγω την κατά άτοµο παρουσίαση σε µια οθόνη… αυτό δεν
διευκολύνει τη διαδικασία της µάθησης. Θεωρώ ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ 2
εκπαιδευόµενων στον ίδιο υπολογιστή, δίνει πολύ περισσότερη άνεση στους ίδιους να
κυκλοφορήσουν σε αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον αυτό….από εκεί και πέρα
συζητάµε κάποιο πρόβληµα που ενδεχοµένως υπάρχει, κάποιο παράδειγµα ή κάποια
προβληµατική κατάσταση και µπαίνουµε ακριβώς στο πώς θα το υλοποιήσουµε.
Υπάρχουν συγκεκριµένες και σαφείς οδηγίες, ξέρετε, εάν ο εκπαιδευτής δεν
χρησιµοποιεί σαφή και λιτή παράλληλα γλώσσα, τότε έχουµε προβλήµατα…και
υπάρχει ένα ειδικό λεξιλόγιο στη διδασκαλία της πληροφορικής που πρέπει να το
ακολουθεί κανείς, γιατί άλλο είναι να πεις στον εκπαιδευόµενο «κοίταξε κάπου
αριστερά» και άλλο να πεις «οδήγησε το δείκτη του ποντικιού σου σε συγκεκριµένο
σηµείο της οθόνης και εκτέλεσε τη συγκεκριµένη εντολή» κτλ. κτλ.
Σ.: Έχει χρειαστεί να σχεδιάσετε µία διδακτική ενότητα που θα κρατήσει 10 έως 20
ώρες; Τι λαµβάνετε υπόψη σας στο σχεδιασµό, για να καταλήξετε στο τι θα διδάξετε και
µε ποιον τρόπο;
Ε11: Πάντοτε θα χρειαστεί να οργανώσω την διδασκαλία µου για πολλούς λόγους…
ένας εκ των οποίων είναι ότι πρέπει να λάβω υπόψη µου το ρυθµό µάθησης των
εκπαιδευόµενων, άρα θα πρέπει από πριν να χωρίσω την προβλεπόµενη από το
Ι∆ΕΚΕ ύλη, ανάλογα µε το ρυθµό µάθησης των εκπαιδευοµένων µου… π.χ. σήµερα
σύµφωνα µε τον προοργανωτή που είχα έπρεπε να πω κάποια πράγµατα. Υπήρξε
όµως µία δυσκολία, µια ανάγκη για περισσότερη εµπέδωση και τριβή στη δηµιουργία
εικόνας. Άρα εκεί είµαι ευέλικτος, έχω ήδη κάνει σε προοργανωτή και τα είκοσι
µαθήµατα, ξέρω δηλαδή πού και ακριβώς τι µε λεπτοµέρεια θα κάνω, οπότε εάν σε
κάποια από τα µαθήµατα δεν ικανοποιηθούν αυτά που έχω στο µυαλό µου, τότε έχω
µια ευελιξία να µεταθέσω κάποιο τµήµα της ύλης στο επόµενο µάθηµα, να
τροποποιήσω κάποιο κοµµάτι της ύλης κι όλα αυτά για να έρθω σε ταύτιση µε το
ρυθµό µάθησης των εκπαιδευόµενων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβει κανείς
εξαιρετικά σοβαρά υπόψη στους ενήλικους, το ρυθµό µάθησής τους, ίσως είναι το
πιο σηµαντικό κοµµάτι.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα τυχαίνουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιοι που
µπορεί να ξέρουν ποιο πολλά και να θέλουν να δείξουν τις γνώσεις τους, κάποιοι πιο
αδιάφοροι…σας έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις και πώς τις αντιµετωπίζετε;
Ε11: ∆εν έχω ιδιαίτερα προβλήµατα, χαίροµαι αν ξέρει κάποιος και προσπαθώ µε
κάποιες δραστηριότητες που έχω από πριν στο µυαλό µου να προχωρήσει ή µάλλον
να µην κάθεται τη στιγµή που είναι ανάγκη να κοιτάξω τον αρχάριο. Βασική µου
προτεραιότητα είναι ο αρχάριος, αλλά δεν θα µου δηµιουργήσει προβλήµατα και
αυτός που είναι ένα βήµα παραπάνω γιατί θα αξιοποιήσω τις δυνατότητές του, δεν
θα προσβληθώ….ξέρετε ο εκπαιδευτής έχει την ευκαιρία να µαθαίνει µέσα από αυτή
τη διαδικασία…και οι δυο µαθαίνουν, εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενος, δεν
υπάρχουν αυθεντίες…. αν είναι τόσο προχωρηµένος θα του πω έχεις διαλέξει λάθος
επίπεδο πρέπει να το δούµε µε τη γραµµατεία, να βρούµε µια άλλη λύση κτλ. Άλλες
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δυσκολίες είναι ότι υπάρχουν πολλοί αρχάριοι που δεν αντιλαµβάνονται τις νέες
τεχνολογίες, έχουν δεξιότητες από ελάχιστες έως µηδενικές. Εκεί λοιπόν, εκτός από
το ότι πρέπει να έχεις προσεγγίσει το θέµα της δεξιότητας και τον τρόπο µε τον οποίο
θα την κατακτήσουν, οµαδοσυνεργατικά, µε σπειροειδή ανάλυση της ύλης, µε
παραδείγµατα, µε βιωµατικό τρόπο, learning by doing, αυτούς θα πρέπει από πριν να
τους έχεις πείσει ως προς την αναγκαιότητα απόκτησης αυτής της δεξιότητας.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε11: Κάθε εκπαιδευτικός που σέβεται τη δουλειά του και κυρίως σέβεται τον
εκπαιδευόµενό του, οφείλει να κάνει αξιολόγηση. Εγώ ξέρω µε τα δικά µου κριτήρια,
εάν οι εκπαιδευόµενοι ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το 2ωρο που µόλις πέρασε. Αυτό
µπορώ να το καταλαβαίνω µε ερωτήσεις που τους κάνω στη διάρκεια του µαθήµατος,
αλλά κυρίως αξιολογώ τα περασµένα µαθήµατα, γιατί στη πληροφορική για να κάνεις
κάποιες διαδικασίες θα πρέπει να έχεις κατακτήσει προηγούµενες γνώσεις. Σε όλα τα
µαθήµατα επαναλαµβάνουµε όλη την ύλη από την αρχή σε µια διαδικασία (αναφέρει
παραδείγµατα), δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο καταλαβαίνω σε ποιο βαθµό έχουν
κατακτήσει γνώση οι εκπαιδευόµενοι και πού θα πρέπει ενδεχοµένως να επιµείνω
περισσότερο.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, πώς το φαντάζεστε, τι θα θέλατε να περιλαµβάνει;
Ε11: Θα ήθελα σε πρώτη φάση να ξέρω τα σύγχρονα πορίσµατα για το πώς
µαθαίνουν οι ενήλικοι. Αυτά υπάρχουν στη βιβλιογραφία και την ξέρουµε, αλλά η
έρευνα ειδικά στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου µάθηση είναι κάτι που
ολοένα και αλλάζει, υπάρχουν νέα δεδοµένα, καινούργιες απαιτήσεις και προκλήσεις
και θα ήθελα να είµαι ενήµερος για όλα αυτά. Αυτό είναι το πρώτο. Από κει και πέρα,
για να είναι επιτυχηµένο ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων θα
έπρεπε να περιλαµβάνει workshops από εξειδικευµένους ανθρώπους που µε
συγκεκριµένα παραδείγµατα να προσεγγίζουν συγκεκριµένες ενότητες, συγκεκριµένα
γνωστικά αντικείµενα, συγκεκριµένα κεφάλαια και συγκεκριµένες δραστηριότητες.
Σ.: Ποιο θεωρείτε εσείς ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατό» σας σηµείο ως
εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε11: ∆εν ξέρω αν έχω το δικαίωνα ή τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθώ… νοµίζω
ότι δηµιουργείται ένα καλό, ένα άνετο κλίµα, ένα κλίµα εµπιστοσύνης που ευνοεί την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Σ.: Και κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε στον εαυτό σας;
Ε11: Ίσως να µη φωνάζω τόσο πολύ…κάποιες στιγµές ενδεχοµένως όχι ο τόνος, η
ένταση της φωνής µου να είναι πιο πάνω ίσως από το κανονικό…. δεν µου έχει
παραπονεθεί ποτέ κανένας…. ίσως κρίνω αυστηρά τον εαυτό µου.
Σ.: Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι σε σχέση µε όσα συζητήσαµε ή οτιδήποτε άλλο
σχετικά µε την εµπειρία σας από την εκπαίδευση ενηλίκων;
Επισηµαίνει ότι θα ήθελε καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό και καλύτερη προετοιµασία των
εργαστηρίων πληροφορικής από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδοµής και του
λογισµικού.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε12
Αντικείµενο διδασκαλίας: Πληροφορική (επίπεδο Ι).
Σπουδές: Μάρκετινγκ, τηλεπικοινωνίες & πληροφορική (2 πτυχία).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Πολλά σεµινάρια διαφόρων τύπων σχετικά µε την
πληροφορική.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο για θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων
που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθήνας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το
Μαράσλειο (120 ώρες) και σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σχολές ΟΤΕ, τµήµατα σε ΚΕΚ και τµήµατα Ι∆ΕΚΕ.
Στο αντικείµενο: Από το 1986 εκπαιδευτής στην πληροφορική στις Σχολές του ΟΤΕ
(εκµάθηση Η/Υ και εκµάθηση των προγραµµάτων του ΟΤΕ) και από το 1990-1995
σε ΙΕΚ (πληροφορική και τηλεπικοινωνίες).
Σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες: Προγράµµατα εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες
σε Τσιγγάνους και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (φορέας: «Κλίµακα» -ΜΗΚΥΟ).
Τρέχουσα απασχόληση: Υπάλληλος στον ΟΤΕ (31 χρόνια).
Ηλικία: 51 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων, ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε12: Πρώτα από όλα η υποδοµή, να υπάρχει δηλαδή και να είναι και
άρτια, οι υλικοτεχνικές συνθήκες δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό. Ένας ενήλικος πιο
εύκολα αντιλαµβάνεται κάτι όταν το λες, όµως θέλει να το δει και στην πράξη. Πολύ
πιο δύσκολα αντιλαµβάνεται αν δεν το επεξεργαστεί, δεν το δουλέψει στον
υπολογιστή.
Σ.: Άλλος παράγοντας;
Ε12: Ο ενήλικος έχει κρίση µεγαλύτερη από τα παιδιά. Τα παιδιά απλά έχουν
µεγαλύτερη ευχέρεια στο να αντιληφθούν το µηχάνηµα, ο µεγάλος έχει µια δυσχέρεια
εκεί. Γι’ αυτό πρέπει να το πιάνει, να το βλέπει το µηχάνηµα, να το χειρίζεται.
Σ.: Πώς υλοποιείτε στην πράξη τους παράγοντες που αναφέρατε;
Ε12: Με την υπάρχουσα υποδοµή µόνο, όπως τη βλέπετε, δυστυχώς δεν υπάρχει
άλλη δυνατότητα.
Σ.: Αν ανατρέξετε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός νέου τµήµατος, τι ακριβώς
κάνετε και για ποιο λόγο;
Ε12: Η γνωριµία είναι το πρώτο κοµµάτι. Το δεύτερο είναι καθορίσουµε τους
στόχους, να πούµε δηλαδή πού αποσκοπεί αυτό που θα δούµε. Αυτό είναι σηµαντικό,
να ξέρουν τι θα µπορούν να κάνουν, ποιες είναι οι δυνατότητες που θα τους δοθούν.
Αυτό είναι ίσως και µια υποκίνηση για τους ενήλικες, όταν ξέρουν ότι θα µπορούν να
κάνουν κάτι που το έχουν φανταστεί χωρίς να ξέρουν πώς θα το κάνουν, είναι µία
υποκίνηση για να παραµείνουν στο µάθηµα, να παρακολουθήσουν….
Σ.: Η υποκίνηση θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στους παράγοντες που αναφέρατε
πριν;
Ε12: Βεβαίως. Είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας να µην έχει κάποιος υπολογιστή,
να εξασκείται. Έχω π.χ. έναν εκπαιδευόµενο 75 ετών που έχει µεγαλύτερη
απορροφητικότητα από νεότερους, γιατί κάθεται µπροστά στον υπολογιστή και
δοκιµάζει τα πάντα.
Σ.: Πώς κάνετε συνήθως το µάθηµα, ποιες δηλαδή εκπαιδευτικές τεχνικές
χρησιµοποιείτε συχνότερα και γιατί τις προτιµάτε;
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Ε12: Επειδή είναι κοπιώδες να κινείσαι γύρω-γύρω στην αίθουσα όταν είναι πολλά
άτοµα, εκείνο που µπορείς να κάνεις είναι µόνο να βάλεις έναν υπολογιστή µε έναν
προτζέκτορα και να τους λες τι κάνεις εσύ για να κάνουν το αντίστοιχο, επίδειξη
δηλαδή. Τέτοια υποδοµή υπάρχει, οπότε την αξιοποιούµε, ιδιαίτερα στα πρώτα
µαθήµατα…ακριβώς γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαφέρουν και ηλικιακά και
αντικειµενικά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όλοι. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήξεραν
ούτε το ποντίκι να πιάσουν. Και φεύγοντας από δω, κάνουν πολλά που δεν θα
µπορούσαν να φανταστούν ούτε οι ίδιοι.
Σ.: Υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό που σας δίνουν στο ΚΕΕ και ένα αναλυτικό
πρόγραµµα για κάθε επίπεδο…
Ε12: ∆εν είναι το καλύτερο δυνατό, το υλικό…δεν µπορώ να το πω πρόχειρο,
µπερδεύει όµως.
Σ.: Εποµένως τροποποιείτε εσείς διάφορα πράγµατα στο υλικό και στην ύλη. ¨όταν
σχεδιάζετε µία διδακτική ενότητα διάρκειας 10-20 ωρών, ποια στοιχεία λαµβάνετε
υπόψη, προκειµένου να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε12: Κατ’ αρχήν, ο σχεδιασµός είναι να ξέρω εγώ τι πρέπει να δώσω σε αυτούς τους
ανθρώπους και τι θα λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι όταν µιλάνε για υπολογιστές η όταν
µιλάνε για τηλεπικοινωνίες. Από κει και πέρα, τα λέµε απλά και εκλαϊκευµένα για να
τα καταλαβαίνουν και εκείνοι που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις. Άρα, το επίπεδο των
εκπαιδευοµένων λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη. Επίσης ο χρόνος που διαρκεί το
τµήµα είναι σηµαντικό πράγµα, λίγο άµα ξεφύγεις, βγαίνεις εκτός χρόνου. Ήθελα να
πω για το εκπαιδευτικό υλικό, ότι έχει και πολλά σηµαντικά πράγµατα τα οποία
βρίσκονται µέσα στις ασκήσεις. Από τις ασκήσεις παίρνουν παρά πολλά. Τις
δουλεύουµε όλες. Μπορεί να µην πούµε όλα τα θεωρητικά, όµως τις ασκήσεις τις
κάνουµε και αφενός να εξασκούνται και αφετέρου γιατί έχω παρατηρήσει ότι µέσα
από τις ασκήσεις λένε πάρα πολύ σηµαντικά πράγµατα που δεν υπάρχουν όµως στη
θεωρία.
Σ.: Πολλές φορές σε ένα τµήµα µπορεί να υπάρχουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι.
Κάποιος που αδιαφορεί, κάποιος που θέλει να µονοπωλεί το ενδιαφέρον…Τι κάνετε σε
τέτοιες περιπτώσεις;
Ε12: ∆εν έχουµε συνήθως, για δύο λόγους: ο ένας είναι ότι ένας µεγάλος που
αποφασίζει µόνος του να εκπαιδευτεί σε κάτι που δεν ξέρει, σηµαίνει ότι έχει ένα
ενδιαφέρον. Ο άλλος λόγος είναι όταν υπάρξει τέτοια κατάσταση, που είναι
προσωρινή και όχι µόνιµη, το ξεπερνάµε µε το πλησίασµα και το χαµόγελο. Θα
πούµε δυο κουβέντες, θα αστειευτούµε και θα ξεπεραστεί το πρόβληµα, δεν θα
ακολουθήσουν και άλλοι. Μας ενδιαφέρει να µην ακολουθήσουν κι άλλοι το ίδιο
παράδειγµα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων την αξιολογείτε και πώς;
Ε12: Βασικά από τα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή είµαι ευχαριστηµένος όταν άνθρωποι
που δεν ήξεραν να πιάσουν το ποντίκι, φεύγοντας να µπορούν να µιλάνε και να
καταλαβαίνουν αυτά που λέµε, είτε είναι για τους υπολογιστές είτε για οποιοδήποτε
άλλο συναφές αντικείµενο.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται µελλοντικά ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον να το
παρακολουθήσετε και να σας υποστηρίξει στη δουλειά σας;
Ε12: ∆εν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα, θα ήθελα να είχα περισσότερες επιλογές ίσως,
δηλαδή για παράδειγµα να υπάρχουν οι multiple choice επιλογές σε κάποιες
περιπτώσεις µέσα στις ασκήσεις του υλικού. Πιστεύω ότι οι πολλαπλές επιλογές για
κάποιους είναι οι πλέον ενδεδειγµένες.
Σ.: Εσείς τι θα θέλατε, ως εκπαιδευόµενος από ένα σεµινάριο;
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Ε12: ∆εν νιώθω ότι χρειάζοµαι κάτι. Μπορεί να είναι και λάθος αυτό που λέω… την
εκπαίδευση εκπαιδευτών την ξέρουµε εµπειρικά. Θα µε ενδιέφεραν ίσως κάποιες
πρακτικές για την πληροφορική, παρότι έχω παρακολουθήσει παρά πολλά σεµινάρια
διαφόρων τύπων σε σχέση µε την πληροφορική…στο θέµα της εκπαίδευσης
ενηλίκων νοµίζω ότι έχω καλυφθεί από το σεµινάριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
που σας έλεγα….
Σ.: Τι θέµατα περιλάµβανε;
Ε12: Θέµατα παιδαγωγικά περισσότερο, αλλά από τη σκοπιά του ενηλίκου,
παιδαγωγικής ενηλίκων, τεχνικές και τέτοια. Στο τέλος κάναµε και µικροδιδασκαλίες
για εµπέδωση όλων αυτών που µάθαµε.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση τώρα: ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το
«αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε12: Το δυνατό µου είναι η κατάρτιση και η γνώση…το αντικείµενο µου είναι
προσφιλές και ασχολούµαι χρόνια… το αδύνατο ίσως ο χαρακτήρας ο δικός µου…
µπορεί να εκνευριστώ από κάτι, αλλά συγκρατούµαι….
(δεν ήθελε να προσθέσει κάτι).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε13
Αντικείµενο διδασκαλίας: ∆ηµιουργική γραφή και λογοτεχνία
Σπουδές: Πτυχίο Φιλοσοφικής Αθηνών, Μεταπτυχιακό στη ∆ιδακτική Λογοτεχνίας
και Ιστορίας.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Τουλάχιστον 10-12 σεµινάρια το χρόνο σε σχέση µε τα
αντικείµενα διδασκαλίας, µε βιωµατικούς τρόπους µάθησης.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ι∆ΕΚΕ,
σεµινάρια µικρής διάρκειας από τη ΝΕΛΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Στη Λαϊκή Επιµόρφωση (σε ΝΕΛΕ πριν 5 χρόνια) ως
επιµορφώτρια ελληνικής γλώσσας σε τµήµατα για παλιννοστούντες και για
µετανάστες και ως επιµορφώτρια ελληνικής γλώσσας στο ΚΕΘΕΑ-Παρέµβαση,
τµήµα στο ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια και σε
φροντιστήρια.
Τρέχουσα απασχόληση: Μόνιµη εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
στο ΚΕΕ.
Ηλικία: 32 ετών.
(Στο τµήµα συµµετέχουν και µετανάστες).
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εκπαιδευτική εµπειρία σας στην εκπαίδευση
ενηλίκων, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε13: Είναι πάρα πολύ σηµαντική η λειτουργία της οµάδας. Θεωρώ
ότι αυτό είναι το πρώτο. Μετά είναι η πρόθεση του καθενός και µε τι διάθεση
έρχεται, τι προσδοκίες έχει -αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που τους έθεσα κι εγώ όταν
τους είδα- …και τα ερεθίσµατα που µπορούµε να προσφέρουµε µέσα από τη
συνάντηση…δεν είναι ακριβώς µάθηµα, δεν το θεωρώ µάθηµα, το θεωρώ συνάντηση
που θέτουµε πάνω στο τραπέζι ας πούµε της συνάντησης ο καθένας…θέτουµε στην
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αρχή ένα ερέθισµα και µετά έχουµε πάρα πολλές άλλες εµπειρίες. Είναι πάρα πολύ
διαφορετικό από τη σχολική τάξη.
Σ.: Και πώς κάνετε πράξη αυτούς τους παράγοντες; ∆ηλαδή ιεραρχώντας έναν έως
τρεις σηµαντικότερους, πώς προσπαθείτε µε βάση αυτόν ή αυτούς να διευκολύνετε τους
εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν µέσα σε ένα τµήµα;
Ε13: Κατ’ αρχάς τα ερωτήµατα που θέτουµε, δηλαδή οι στόχοι εκφρασµένοι µέσα
από ερωτήµατα τέτοια, που να τους αφήνουν να µιλήσουνε. ∆εύτερον,
κατευθυνόµενος διάλογος, ο οποίος είναι σηµαντικός, γιατί έχουµε την τάση οι
ενήλικες να µιλάµε πάρα πολύ κτλ. για πάρα πολλά πράγµατα που έχουµε και µερικές
φορές έχουµε και άλλα πράγµατα για τα οποία ερχόµαστε υποσυνείδητα στην οµάδα
και τα βγάζουµε, που µπορεί να είναι εντελώς άσχετα….και κυρίως η αξιοποίηση της
εµπειρίας τους και των σχολίων που γίνονται, δηλαδή έχω περισσότερο ανοιχτά τα
αυτιά µου να ακούω και να αξιοποιούµε αυτά τα πράγµατα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι είστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος,
περιγράψτε µου τι ακριβώς γίνεται στη διάρκειά της και γιατί;
Ε13: Στην πρώτη συνάντηση, εγώ τους θέτω ερωτήµατα, µετά τα καλωσορίσµατα
και τη γνωριµία µαζί τους, τα ονόµατα και κάποια στοιχεία που λέει καθένας για τον
εαυτό του, τους θέτω λοιπόν ερωτήµατα για το τι προσδοκίες έχουνε και αν θέλουνε
να µας πούνε για τα ενδιαφέροντά τους…και µετά τους λέω αυτό στο οποίο έχω και
εγώ κατασταλάξει, ότι δηλαδή αντιµετωπίζουµε το κείµενο, τη λογοτεχνία, µέσα από
τρεις ορίζοντες, του αναγνώστη, του κειµένου και του συγγραφέα. Το ζητούµενο δεν
είναι να δούµε τι είχε υπόψη του ο συγγραφέας, αλλά πώς εµπλέκονται αυτοί οι
ορίζοντες τώρα, στο συγκεκριµένο αναγνώστη. Όσο µεγαλύτερη είναι η οµάδα τόσο
καλύτερα είναι, γιατί έχουµε περισσότερες αναγνώσεις…και νοµίζω ότι αυτό
βοήθησε να λειτουργήσει η οµάδα, δηλαδή να κινητοποιηθεί ο καθένας…να
καταλάβουν ότι δεν είµαστε ένα µάθηµα και ακούµε έναν καθηγητή να λέει κάποια
πράγµατα.
Σ.: Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαµε ότι πρώτα γίνεται αλληλογνωριµία…
Ε13: Αλληλογνωριµία, διερεύνηση προσδοκιών και εξηγούνται οι στόχοι και ο
τρόπος δουλειάς.
Σ.: Ωραία. Να σας ρωτήσω στη συνέχεια, ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε
περισσότερο και γιατί; Και επίσης θα ήθελα να µου δώσετε ένα παράδειγµα, πρακτικά
δηλαδή πώς υλοποιείτε µια από αυτές συχνά στα τµήµατά σας;
Ε13: Ας ξεκινήσουµε από το «πρακτικά»…Κατ’ αρχάς εκπαιδευτικές τακτικές…
Σ.: Τεχνικές…
Ε13: Τεχνικές, µέθοδος, µεθοδολογία, α, ναι κατάλαβα. Θα σας πω ένα από αυτά που
κάνουµε…Μπορεί να δώσουµε ένα κείµενο χωρίς τίτλο, χωρίς συγγραφέα, χωρίς να
πούµε ποιος και τι κτλ. µόνο το κείµενο, το διαβάζουµε, διερευνάµε αν τους άρεσε ή
όχι, τι συναισθήµατα κ.λπ. µπορεί να προκύπτουν από αυτό και µετά τους ρωτούµε
αν µπορούν να µας πούνε ποιος φαντάζονται ότι µπορεί να είναι ο τίτλος, εάν ο
συγγραφέας είναι γυναίκα ή άνδρας, σε ποια εποχή πιστεύουν ότι έχει γραφτεί…και
εάν τελικά αυτό το κείµενο πιστεύουν ότι θα µπορούσε να έχει γραφτεί στην εποχή
µας….αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι θα µπορούσαµε µε την ίδια τακτική, χωρίς
να δώσουµε τίτλους κτλ., όλα τα στοιχεία του κειµένου, να έχουµε τους άξονες,
συναίσθηµα, τόνος του κειµένου, προθετικότητα του συγγραφέα. Πολλές φορές, δεν
διαβάζουµε το τέλος του κειµένου και ρωτούµε τι πιστεύουν ότι θα ήτανε το τέλος.
Μπορούµε να τους βάλουµε είτε να γράψουν κάτι εκείνη την ώρα είτε να µας το
πουν, µετά τους το αποκαλύπτουµε, το διαβάζουµε και µετά στο σπίτι τους µπορούν
να µας φέρουν ένα ολοκληρωµένο κείµενο. Επίσης µπορούµε να µη διαβάζουµε
ολόκληρο το κείµενο, να διαβάζουµε ανά µέρη, εκεί που θεωρούµε ότι µπορούµε να
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προκαλέσουµε την προσδοκία των αναγνωστών…την προσδοκισιµότητα θα
λέγαµε…δηλαδή τι περιµένετε ότι θα γίνει µετά και µετά διαβάζουµε, οπότε νοµίζω
ότι οξύνεται το ενδιαφέρον εκεί. Σας λέω δύο πολύ απλά παραδείγµατα ασκήσεων
που χρησιµοποιούµε ώστε να προκληθεί το έναυσµα της ανάγνωσης και να
λειτουργήσει το κείµενο µέσα τους…
Σ.: ∆ουλεύουν καθένας µόνος του ή συνεργάζονται κιόλας;
Ε13: Όλοι µαζί, µέσα στην τάξη. Τώρα έχουµε δώσει κάποια κείµενα, αυτό είναι ένα
βήµα που το ετοιµάζουµε για τα επόµενα µαθήµατα, τα οποία κείµενα µπορεί να είναι
και µεγάλα, ανά οµαδούλες, κάποιος µπορεί να το πήρε και µόνος του ή κάποιοι δύοτρεις…και θα µας τα παρουσιάσουν µέσα στο τµήµα -αυτό ακόµη δεν έχει γίνει- µε
διάφορα ερωτήµατα που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, ώστε να µπορούµε να κάνουµε
και µία στάνταρ επεξεργασία, να µη χαθεί κάποιος. Επίσης χρησιµοποιούµε πάρα
πολύ το «µουσικό χαλί», τη µουσική υπόκρουση, τους έχω πει και αν µπορούν και
µόνοι τους να µας φέρουν κάτι, που νοµίζουν ότι θα πήγαινε στις συναντήσεις που
κάνουµε, αυτό λειτουργεί και ήδη κάποιοι συνάδελφοι έχουν φέρει µουσική, τους
αρέσει πάρα πολύ αυτό, το έχουν συνηθίσει….και πάντα σε αναφορά και µε τον
κινηµατογράφο, µε τι εικόνες µπορεί να έχουµε, τι µας θυµίζει κ.λπ.
Σ.: Προτιµάτε αυτό τον τρόπο γιατί…
Ε13: Θεωρώ ότι είναι βιωµατικό και ότι κάποιος µπορεί να φέρει µέσα στο τµήµα
περισσότερο υλικό από την εµπειρία του και από τις εικόνες που έχει…
Σ.: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να σχεδιάσετε
µέσα στο 40ωρο που διαρκεί το τµήµα σας µια διδακτική ενότητα 10-20 ωρών. Πώς τη
σχεδιάζετε, προκειµένου να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε, ποια είναι τα
βήµατα που ακολουθείτε;
Ε13: Έχουµε ήδη, µας δίνει το ΚΕΕ ένα φυλλάδιο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον,
που έχει διάφορες ενότητες συγκεκριµένων ωρών, λέει π.χ. αυτή η ενότητα διαρκεί
10 ώρες, αναφέρεται στις ελληνίδες συγγραφείς και µέσα από εκεί γίνεται µία
επεξεργασία διαφόρων κειµένων…έχουµε δηλαδή έναν µπούσουλα και ακολουθούµε
κάποια πράγµατα, εµπλουτίζοντας αυτά τα …στάδια…
Σ.: Υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριµένο υλικό που σας δίνει το ΚΕΕ, το οποίο εσείς
µπορείτε να προσαρµόσετε…
Ε13: ∆εν µας δεσµεύει εντελώς αυτό το υλικό….
Σ.: Και την προσαρµογή µε βάση τι την κάνετε;
Ε13: Με βάση τις προσδοκίες του τµήµατος, αυτά που είχαµε διερευνήσει στην
πρώτη συνάντηση, τις ανάγκες του τµήµατος…και έχουµε προκαλέσει το ενδιαφέρον
και των ίδιων να φέρουν κάποια κείµενα να δούµε που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ,
είτε δικά τους είτε άλλα που τους αρέσουν πάρα πολύ.
Σ.: Ωραία. Ας πάµε στην επόµενη ερώτηση. Σε ένα τµήµα µπορεί να έχουµε κάποιους
«δύσκολους» εκπαιδευόµενους, όπως για παράδειγµα κάποιους που αδιαφορούν,
άλλους που τα ξέρουν όλα, κάποιους που είναι σιωπηλοί, δεν συµµετέχουν πολύ…Πώς
χειρίζεστε τέτοιες περιπτώσεις όταν παρουσιάζονται;
Ε13: Ναι, υπάρχει αυτό…όσο µπορούµε να βγάλουµε τις θετικές τους
πλευρές…γιατί είναι σηµαντικοί όλοι στην οµάδα…να σας πω ένα
παράδειγµα….κάποιο άτοµο συστήθηκε λέγοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ
δύσκολη περίπτωση…και νοµίζω ότι µετά από την τρίτη συνάντηση εντάχθηκε στην
οµάδα…η προσπάθειά µου ήτανε, χωρίς να θίξουµε έναν άνθρωπο και σεβόµενοι
πάρα πολύ την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του, να αξιοποιήσουµε τις γνώσεις
του και τις εµπειρίες του, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές για τη δυναµική της
οµάδας…µέχρι στιγµής έχει λειτουργήσει…τώρα θα δούµε…
Σ.: Αυτό έγινε και µε προσωπική επαφή π.χ. στο διάλειµµα ή µέσα στην οµάδα;
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Ε13: Καθόλου, µόνο µέσα στην οµάδα, απλώς επειδή ελέχθησαν κάποια παράπονα
στην πρώτη συνάντηση ιδιαιτέρως σε µένα, η πρόταση η δική µου σε αυτόν που µου
το είπε ήταν ας δώσουµε µια ευκαιρία, γιατί φαίνεται ενδιαφέρουσα περίπτωση,
ενδιαφέρων άνθρωπος…δηλαδή προσπαθώ να γίνονται όλα µέσα στην οµάδα.
Σ.: Τη δουλειά σας, το έργο σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε; Ποιες παραµέτρους
αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε13: Βεβαίως. Την αξιολογώ σε σχέση µε τους στόχους τους διδακτικούς που στην
αρχή έχουµε θέσει, είτε το φυλλάδιο αυτό που σας είπα είτε και τους δικούς µου, αν
επετεύχθησαν…µερικές φορές δεν επιτυγχάνονται γιατί η συζήτηση µας πάει αλλού
και χανόµαστε…και στο τέλος ρωτάω τους συναδέλφους µέσα, τους συναναγνώστες, να µου κάνουν µία αξιολόγηση σε µένα, αλλά κυρίως για το πώς πήγε το
κείµενο µέσα στην οµάδα κι αυτό γιατί τους θεωρώ συν-αναγνώστες…κάθε φορά που
ολοκληρώνουµε µία συνάντηση ή µία ενότητα…Μετά βλέπω σε σχέση µε τον εαυτό
µου πώς πήγε µε βάση τους στόχους…τι έκανα…το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αν
έχει πάει καλά ή όχι… µερικές φορές µπορεί να έχει βγει κάτι πολύ χειρότερο, άλλες
κάτι καλύτερο…
Σ.: Αυτό το αξιολογείτε µε ποιον τρόπο;
Ε13: Από τα γραπτά, από τη δουλειά των εκπαιδευόµενων και από το κλίµα που
υπάρχει στην οµάδα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι πρόκειται να διοργανωθεί ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων. Ποια θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον
για σας να το παρακολουθήσετε και να σας υποστηρίξει στο εκπαιδευτικό σας έργο;
Ε13: Θα ήθελα την εµπειρία κάποιων επιµορφωτών οι οποίοι ήδη δουλεύουν, όχι
µόνο σε τέτοιες οµάδες όπως αυτές που δουλεύω εγώ -δουλεύω επίσης εκτός από εδώ
και σε µία οµάδα σε ΚΑΠΗ- που είναι γενική οµάδα, σε διάφορες οµάδες, ώστε να
δούµε τρόπους δουλειάς…Επίσης θα ήταν πολύ χρήσιµη και η επικοινωνία µας µε
πανεπιστηµιακούς που είναι σε σχέση µε τη διδακτική αυτών των µαθηµάτων,
παράλληλα δηλαδή αυτά τα δυο, άνθρωποι της πράξης και άνθρωποι της θεωρίας και
της έρευνας…όπως επίσης καλό θα ήτανε κάποιες εκθέσεις από τους ίδιους τους
επιµορφούµενους…οι οποίοι θα µπορούσαν να έρθουν ενδεχοµένως σε αυτό το
σεµινάριο και να µας µιλήσουν. Επίσης ερευνητές και γενικότερα άνθρωποι που
ασχολούνται συστηµατικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων. ∆ηλαδή θα ήθελα διδακτικές
πρακτικές γενικά των θεµατικών ενοτήτων που κάνουµε και κυρίως τις τρέχουσες
θεωρίες, γιατί τις παλαιότερες τις ξέρουµε, µέσα από τα µεταπτυχιακά και τις
σπουδές και από την άλλη, ισχυροποίηση στις τεχνικές απέναντι στους ενήλικους.
Θεωρώ όµως ότι, αν ήταν αυτά τα δύο σκέτα, σε θεωρητικό επίπεδο, ξανά θα υπήρχε
πρόβληµα, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν π.χ. στις
φυλακές σε ενήλικους, στο τάδε ΚΕΕ, στο τάδε ΚΑΠΗ, πώς αντιµετωπίζουν αυτά
στην πράξη, διαφορετικές εµπειρίες…διότι µπορεί αυτά που θα ακούσουµε είτε από
πανεπιστηµιακούς είτε από ανθρώπους της έρευνας να µην έχουνε «πιάσει» όλα όσα
συµβαίνουν στην πράξη.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατό»
σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε13: Το «αδύνατό» µου σηµείο είναι ότι δεν έχω µεγάλη πρόσβαση σε νέες θεωρίες
διδακτικής πάνω στα θέµατα ενηλίκων, δηλαδή τις τρέχουσες…τις βασικές τις
ξέρουµε…καινούργια πράγµατα θα ήθελα…και γι αυτό προσπαθώ αυτό να το
συµπληρώσω µέσα από σεµινάρια, όπως για παράδειγµα το θέατρο στην εκπαίδευση,
που έχει διάφορες βιωµατικές πρακτικές, καταλάβατε; Ψάχνω να βρω άλλους
τρόπους διάφορους τρόπους που να µπορούµε να κινητοποιήσουµε και διαφορετικά
τον αναγνώστη, γιατί µόνο ο λόγος δεν είναι αρκετός πλέον, ο κόσµος έχει κουραστεί
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από το λόγο…Τώρα το «δυνατό» µου θεωρώ…δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι δυνατό…αν
καταφέρω να κινητοποιήσω την οµάδα, είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένη, ειδικά στην
εκπαίδευση ενηλίκων, αυτό είναι το πρώτο…
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε14
Αντικείµενο διδασκαλίας: Καθηµερινή ζωή & δηµιουργική γραφή-λογοτεχνία.
Σπουδές: Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ραµατική Σχολή
Υπουργείου Πολιτισµού.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάρια σε πειραµατικά σχολεία µέσης εκπαίδευσης.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: Φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα.
Τρέχουσα απασχόληση: Φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα, ΚΕΕ.
Ηλικία: 26 ετών.
(Επισηµαίνει ότι δεν ήξερε στο πανεπιστήµιο καθόλου για την εκπαίδευση ενηλίκων και
ότι ξεκίνησε «τροµαγµένη» για το πώς θα τα καταφέρει. Επίσης ότι είναι τελείως
διαφορετική η εκπαιδευτική διαδικασία στα φροντιστήρια µε πιο µεγάλους µαθητές, 18
& 22 ετών, από το τµήµα του ΚΕΕ και ότι δεν το περίµενε ότι θα µπορούσε να τα πάει
τόσο καλά στο µάθηµα µε άτοµα 60 και 70 ετών. Επίσης εντοπίζει το γεγονός ότι οι
ανάγκες των εκπαιδευοµένων καθορίζουν το περιεχόµενο του τµήµατος, έτσι το
πρόγραµµα του τµήµατος προσαρµόζεται σε αυτά που οι εκπαιδευόµενοι ζητούν π.χ.
γραµµατική. Τονίζει το πόσο οι θεατρικές σπουδές τη βοήθησαν στη διδασκαλία, στο
επίπεδο της παρουσίας και της επικοινωνίας).
Συνεντεύκτρια: Ξεκινώντας µε την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να µου πείτε ποιοι κατά
τη γνώµη σας και τη µέχρι τώρα εµπειρία σας είναι οι παράγοντες που βοηθούν έναν
ενήλικο να µαθαίνει.
Εκπαιδεύτρια Ε14: Σίγουρα η προσληπτικότητα δεν είναι ίδια σε ένα παιδί δεκαεπτά
δεκαοκτώ ετών και σε έναν ενήλικο. Παρόλα αυτά πολλοί άνθρωποι στο τµήµα είναι
µορφωµένοι, γνωρίζουν πολλά στις δικές τους γλώσσες και είµαι τυχερή που τους
έχω στο τµήµα. Είναι οι πιο πολλοί µετανάστες, αλλά το γνωστικό τους επίπεδο είναι
υψηλό -π.χ. δασκάλες στη Ρωσία ή στην Αλβανία- άρα εγώ δεν µπορώ να τους πω
πράγµατα του δηµοτικού ή του γυµνασίου, άρα είναι σαν ελληνικά ως δεύτερη
γλώσσα. Έτσι είναι το µισό µου τµήµα, το άλλο µισό είναι άσχετο. Καταλαβαίνετε
ότι πρέπει να κάνω µία µίξη όλων αυτών των στοιχείων και επειδή οι µεγάλοι, ακόµα
κι όταν δεν ξέρουν, έχουν αυτό το «ότι ξέρω» και όντως έχουν µια εµπειρία ζωής το
αντιλαµβάνοµαι ως «ανταλλαγή», ότι µου µεταδίδουν και εµένα πράγµατα. Άρα
ξεκινάµε από αυτά που ξέρουν και προσθέτουµε. Και µπορεί να µην προσθέτω εγώ
αλλά κάποιος άλλος από την τάξη και είναι καλύτερα να γίνεται έτσι, δηλαδή να µη
βοηθάω εγώ αλλά να γίνεται εσωτερική δουλειά, να βοηθούνται µεταξύ τους. Άρα
δηλαδή αξιοποιούνται οι εµπειρίες τους και δουλεύουν όπως σας είπα, τουλάχιστον
εγώ αυτό χρησιµοποιώ.
Σ.: Και όλα αυτά πρακτικά πώς γίνονται; Μπορείτε να µου δώσετε ένα παράδειγµα από
τον τρόπο δουλειάς στο τµήµα;
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Ε14: Χρησιµοποιώ πρακτικά παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή. Για
παράδειγµα στην ενότητα «αποδείξεις», µιλήσαµε για λογαριασµούς της τράπεζας,
για κοινόχρηστα, για τον ανελκυστήρα και ήταν ενδιαφέρον και γι’ αυτούς, γιατί
µαθαίνουν πράγµατα µέσα από θέµατα καθηµερινά. Τα σεµινάρια των ΚΕΕ µου
έδωσαν πολλές ιδέες…µέσω του παιχνιδιού, µια µέρα τους έφερα και παίξαµε
«ΤΑΜΠΟΥ», ξέρετε, προσπαθούµε να περιγράψουµε µια λέξη και έτσι
αναπτύσσουµε τη σκέψη µας και το λεξιλόγιό µας…αυτό ήταν πολύ ωραίο, είχε
γέλιο…αυτό που επίσης έκανα είναι να καθόµαστε σε κύκλο…..και επίσης, κυρίως
στη γραµµατική, τους ενθαρρύνω να αλληλοβοηθούνται…και αυτό γίνεται πάντα,
είναι πολύ συνεργάσιµοι.
Σ.: Ας υποθέσουµε ότι είστε στην πρώτη συνάντηση σε ένα νέο τµήµα. Τι ακριβώς
γίνεται και για ποιο λόγο, πώς την έχετε σχεδιάσει;
Ε14: Χρειάζεται να θυµόµαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ όχι µόνο για να
µάθουν, αλλά και για να επικοινωνήσουν Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν οικογένεια εδώ
πέρα κι άλλοι που έχουν, δουλεύουν πολλές ώρες και έρχονται στο τµήµα για να
πάρουν µιαν ανάσα. ∆ε γίνεται λοιπόν να τους καταπιέσουµε, να είµαστε άλλο ένα
εκπαιδευτικό σύστηµα που τους καταπιέζει. Οπότε αρχίζουµε να µιλάµε για µας, να
γνωριζόµαστε να λέµε κάποια πράγµατα για τον εαυτό µας. Βέβαια είναι δύσκολο να
µιλήσει κάποιος για τον εαυτό του στην πρώτη συνάντηση. Αυτό που έκανα και πήγε
καλά, ήταν να ζητήσω να γράφουν µερικά πράγµατα για τον εαυτό τους και να τα
παρουσιάζουν κι έτσι εκτός από το ότι έβλεπα το γνωστικό επίπεδο καθενός αρχίζαµε
να κάνουµε γραµµατική µέσα από τα κείµενα αυτά. Βέβαια, πρέπει να πω εδώ ότι αν
δεν µιλήσω εγώ για τον εαυτό µου, αποκλείεται να µιλήσουν οι υπόλοιποι.
Σ.: Άρα δηλαδή, γνωριµία και διερεύνηση γνωστικού επιπέδου µέσω του κειµένου…
Ε14: Ναι.. και βέβαια εκεί τρελαινόµαστε, γιατί υπάρχει φοβερή ανοµοιογένεια και
κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν, κάποιοι άλλοι απογοητεύονται και θέλουν να
ξεκινήσουν από το «µηδενικό» επίπεδο…δυστυχώς όµως δεν µπορώ να κάνω κάτι σε
αυτό, όταν το πρόγραµµα είναι λογοτεχνία…
Σ.: Και σε αυτές τις περιπτώσεις;
Ε14: Σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια άτοµα τα χάνουµε, πάνε σε άλλα τµήµατα,
αρχικού επιπέδου. Η ανοµοιογένεια βέβαια είναι χαρακτηριστικό κοµµάτι των
τµηµάτων του ΚΕΕ κι αυτό είναι όµως που κάνει τη δουλειά µας πιο ενδιαφέρουσα,
αλλά είναι και ένα πάρα πολύ βασικό πρόβληµα…γιατί όταν έχεις να κάνεις µε
ανθρώπους όπως π.χ. οι δασκάλες που έλεγα, δεν µπορούσα να κάνω τα µέσα
µεταφοράς ή άλλα πράγµατα που είχε το υλικό, έτσι κάναµε δικά µας πράγµατα,
αποκόµµατα από εφηµερίδες, απλές βέβαια, όπως η εφηµερίδα που δίνουν στο µετρό.
Σ.: Άρα, συνοψίζοντας τα της πρώτης συνάντησης, έχουµε αλληλογνωριµία, διερεύνηση
γνωστικού επιπέδου…κάτι άλλο που γίνεται; Μιλάτε καθόλου για το πρόγραµµα, για το
τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσουν;
Ε14: Όχι, δε µίλησα για το πρόγραµµα, δεν είπα ότι θα κάνουµε αυτό κι αυτό, τους
έδωσα το υλικό, το οποίο να σας πω την αλήθεια καλύτερα και να µη τους το δίναµε,
αν έκανα πάλι έναρξη τµήµατος δε θα έδινα το υλικό από την πρώτη µέρα, το
βλέπουν και «χάνονται», είναι δύσκολο και απογοητεύονται, δεν καταλαβαίνουν
πράγµατα, µπερδεύονται…και βρίσκοµαι προσπαθώντας να εξηγήσω να µιλάµε για
γραµµατική π.χ. που δεν είναι στην ύλη τους…Θα προσπαθούσα να τους πω ότι θα
περάσουµε όσο γίνεται καλύτερα, ότι θα γνωριστούµε µεταξύ µας….και.. αυτό που
θέλω εγώ είναι, φεύγοντας τα άτοµα, να έχουν εµπλουτίσει τις γνώσεις τους, γιατί δεν
πρόκειται για γνώσεις από το µηδέν αλλά για εµπλουτισµό, και να έχουν µια όµορφη
ανάµνηση…δηλαδή όπως θα έχω κι εγώ όταν τελειώσουµε, θα µου λείψουν πάρα
πολύ.
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Σ.: Να σας ρωτήσω τώρα για τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιείτε…ποιες
χρησιµοποιείτε συνήθως και γιατί; Πώς δουλεύετε στο τµήµα;
Ε14: Αυτό που µου έχουν ζητήσει και οι ίδιοι και τους βοηθάει πάρα πολύ, είναι να
µη δίνω τις ασκήσεις σε φωτοτυπία, αλλά να τις γράφω στον πίνακα για να
εξοικειώνονται µε τη διαδικασία του γραψίµατος και οι ίδιοι, οπότε γράφουν και
απαντάνε στα κενά…ένας-ένας και βοηθάει ο ένας τον άλλο. Από κει και πέρα, εγώ
δουλεύω πολύ µε το άκουσµα, να ακούσουν ένα τραγούδι π.χ….αλλά αυτό είναι
δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν τα µέσα. ∆ίνω επίσης φωτοτυπίες, π.χ. ένα απόκοµµα
εφηµερίδας, ένα κείµενο λογοτεχνίας εκτός του εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. ένα
κείµενο λογοτεχνικό από το βιβλίο των κειµένων της Β’ Γυµνασίου και µε αφορµή
αυτό γίνεται συζήτηση…επίσης όταν δεν έχουν όρεξη να συζητήσουν για κάτι,
αλλάζω το θέµα, προσπαθώ να βρω κάτι που να τους ενδιαφέρει. Για παράδειγµα,
επειδή τους αρέσει να φιλοσοφούν, βρήκα ένα βιβλιαράκι µε «αποφθέγµατα σοφίας»,
µικρά κείµενα που τα γράφαµε στον πίνακα και συζητούσαµε και µέσα από τη
συζήτηση έβγαιναν οι «κόντρα-ρόλοι», ένας άνθρωπος 65 ετών έλεγε διαφορετικά
πράγµατα από µια κοπέλα 26 ετών, κάποιος που έχει µεγαλώσει εδώ, έχει άλλες
εµπειρίες από έναν Αλβανό, έτσι µιλάµε για τις χώρες τους, για τη ζωή εκεί και
εδώ…αυτά.
Σ.: Αν µέσα στο 40ωρο που διαρκεί συνολικά το τµήµα, θέλετε να σχεδιάσετε µία
ενότητα, ένα συγκεκριµένο µάθηµα, που θα διαρκέσει 15-20 ώρες…έχει χρειαστεί να
κάνετε τέτοιο σχεδιασµό ή υπάρχει ήδη έτοιµος από το αναλυτικό πρόγραµµα; Αν το
έχετε κάνει, µε ποιο τρόπο το κάνατε, βήµα-βήµα, για να καταλήξετε τι και πώς θα
διδάξετε π.χ. ένα γραµµατικό φαινόµενο;
Ε14: Υπάρχει ένα πρόγραµµα, αλλά ποτέ, όσες φορές έχω προγραµµατίσει κάτι δεν
είναι ποτέ εντός προγράµµατος και ενός πλαισίου δικού µου, διότι το κάθε ένα θέµα
το αφοµοιώνουν σε διαφορετικό χρόνο και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν µπορώ να
το κρίνω εγώ. Άρα έχω στόχο να φτάσω σε ένα σηµείο και στο τέλος θα κάνω τον
απολογισµό µου, αλλά από πριν δεν µπορώ να πω ότι θα κάνουµε αυτό κι αυτό,
µπορεί να µην είµαι ικανή σ’ αυτό, αλλά µέχρι τώρα δε µου έχει «βγει». ∆εν µπορώ
να έχω κάνει από πριν πλάνο και να πω ότι θα φτάσουµε µέχρι εκεί, εξάλλου είναι
ζωντανοί οργανισµοί…Και βέβαια επανέρχοµαι αν κάτι δεν κατάλαβαν ή αν κάτι
τους φανεί δύσκολο….µέχρι να το µάθουν. Και προσαρµόζοµαι…ας πούµε στην
αρχή έλεγα θα τους κάνω Σεφέρη, Ρίτσο, Ελύτη, αλλά όταν µπήκα στο τµήµα και
είδα ότι δεν µπορούσαν να καταλάβουν ένα απλό κείµενο, της Έλλης Αλεξίου ή το
Μικρό Πρίγκιπα του Εξυπερύ, µας έπαιρνε ώρες ένα απλό κείµενο…όσα είχα στο
µυαλό µου φυσικά δεν ήταν δυνατό να τους τα κάνω….
Σ.: Μέσα σε ένα τµήµα υπάρχουν πολλές φορές «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος
π.χ. που κάνει ότι τα ξέρει όλα, κάποιος που είναι αρνητικός ή επιθετικός,
αδιάφορος…σας έχουν τύχει τέτοιες ή άλλες σχετικές περιπτώσεις και πώς τις
αντιµετωπίσατε;
Ε14: Ευτυχώς, δεν έγινε κάτι τέτοιο, σε πολύ µόνο µικρό βαθµό και δε χρειάστηκε να
κάνω τίποτα εγώ, εκεί µε βοηθάνε τα παιδιά, δηλαδή η οµάδα στην ουσία βάζει τα
πράγµατα στη θέση τους, χωρίς να είναι αυστηρή, µε ένα µαγικό τρόπο, δεν ξέρω
ακριβώς το πώς λειτουργεί αυτή η αλληλεπίδραση στην οµάδα, είναι από τα στοιχεία
αυτά που λες ότι συµβαίνουν µαγικά… έτσι δε χρειάζεται να φωνάξω ποτέ παραπάνω
όταν πραγµατικά πρέπει.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε14: ∆ίνουµε κατά καιρούς κάποια τεστ να αξιολογήσουν εµάς, είναι έτοιµα αυτά,
από το ΚΕΕ…ξέρετε κάτι όµως, µετά από τόσον καιρό που έχουµε γίνει ένα µε την
οµάδα, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αξιολόγηση, κακά τα ψέµατα…. ειδικά στην
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επίσηµη αξιολόγηση τα γράφουν όλα καλά….Βέβαια, από τη µέρα που άρχισα τα
µαθήµατα δεν έχω βαρεθεί ποτέ, ακόµα και τις µέρες που δεν έχω πολλή διάθεση,
µόλις µπω στην τάξη µου έρχεται η όρεξη….όµως δεν µπορώ να αξιολογήσω
αντικειµενικά αυτό που µου λένε, ότι «είσαι πάρα πολύ καλή», δεν το καταλαβαίνω,
εγώ βλέπω την προσωπική πρόοδο καθενός, ξέρω ποιοι θα µπορούσαν να «ανέβουν»
περισσότερο, αλλά αυτό δεν έγινε εξαιτίας της οµάδας…ίσως να φταίω κι εγώ γι’
αυτό και εκεί κάνω την αυτοκριτική µου…δεν θα πω εγώ για τον εαυτό µου ότι κάνω
καλή δουλειά, θα το πούνε τα παιδιά, η οµάδα…. Και βέβαια, όταν βλέπω ανθρώπους
συγκινηµένους µετά το µάθηµα, είναι ένα κριτήριο για το αν πήγε καλά, δεν µου ‘χει
τύχει να δω ανθρώπους πολύ δυσαρεστηµένους…µια δυο περιπτώσεις που δεν ήρθαν
σε µερικά µαθήµατα, επικοινώνησα µαζί τους και µου είπαν ότι δεν ήρθαν γιατί το
µάθηµα τους φάνηκε δύσκολο και τους παρότρυνα να ξανάρθουν και θα κάνουµε
κάτι που θα τους φανεί εύκολο στο επόµενο µάθηµα…δεν αισθάνοµαι εκεί ότι
ευθύνοµαι τόσο πολύ….
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα µελλοντικό σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων. Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει ώστε να έχει ενδιαφέρον για σας
και να σας υποστηρίξει στο έργο σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων.
Ε14: Θα ήθελα κατ’ αρχάς οι άνθρωποι που κάνουν το σεµινάριο να είναι από µόνοι
τους ενδιαφέροντες…δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να µας λένε εµάς ότι πρέπει όταν
µπαίνουµε στην τάξη να στεκόµαστε έτσι κι όχι αλλιώς, να µη µιλάµε απότοµα, να
είµαστε πολύ φιλικοί κι εγκάρδιοι, ενώ οι ίδιοι το λένε αυτό µε εντελώς ακατάλληλο
τρόπο,
να χασµουριούνται για παράδειγµα…Θα ήθελα περισσότερη ενεργή
συµµετοχή….έγιναν κάποιες προσπάθειες να γίνουµε οµάδες οι εκπαιδευτές στο
σεµινάριο (του Ι∆ΕΚΕ) κι αυτό λειτούργησε, αλλά όλες αυτές οι εισηγήσεις, κάντε
αυτό ή εκείνο…. ήταν πολύ θεωρία, χρειαζόταν περισσότερη πρακτική….
Σ.: Και η θεµατολογία του σεµιναρίου;
Ε14: Σε σχέση τώρα µε τη θεµατολογία, εντάξει, ο καθένας να παρακολουθεί τα
σχετικά µε το αντικείµενό του….σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων θα ήθελα να
επικεντρωθούµε περισσότερο στο θέµα της ανοµοιογένειας και πώς µπορούµε σε
αυτό να βοηθήσουµε περισσότερο εµείς, ώστε να µην υπάρχει µία γραµµή πάνω από
την οποία να µην µπορεί να ανέβει κανένας και να µη χάνουµε κόσµο, γιατί για να
έρθει ο άλλος, έχει κάποια όνειρα και κάποιες φιλοδοξίες και περιµένει από εµάς
πράγµατα, να µη του τα διαψεύδουµε…
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση. Ποιο θεωρείτε ως «δυνατό» και ποιο «αδύνατο» σηµείο
σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας φυσικά.
Ε14: Νοµίζω το δυνατό µου είναι η επικοινωνία…. αλλά ταυτόχρονα είναι και το
αδύνατό µου….δηλαδή φοβάµαι µήπως δηµιουργήσω κάποιες συµπάθειες παραπάνω
και θα ήθελα να κρατήσω και τα τυπικά εδώ, να µη «χάσω τη µπάλα», αν και µε τους
ενήλικες δεν το φοβάµαι τόσο αυτό όσο µε τα παιδιά, δεν µου έχει τύχει εδώ, αλλά το
φοβάµαι γενικά.
Σ.: Λέγοντας «να χάσετε τη µπάλα» εννοείτε;
Ε14: Να δηµιουργήσω υπερβολικές συµπάθειες ή το αντίθετο, έντονες
αντιπάθειες…δε µου ‘χει συµβεί, αλλά επειδή το βλέπω και από τα φροντιστήρια που
δουλεύω, προσπαθώ να κρατάω και µια στοιχειώδη τυπικότητα, να µην είµαι
πολύ…όλα αυτά που σας είπα.
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι).
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε15
Αντικείµενο διδασκαλίας: Εισαγωγή στο αλφάβητο και καθηµερινή ζωή.
Σπουδές: Κλασσική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Πολλά σεµινάρια στο Πανεπιστήµιο για διαπολιτισµική
αγωγή.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα ΚΕΕ (γραµµατισµού και ελεύθερου χρόνου).
Στο αντικείµενο: Πρόσθετη διδακτική στήριξη σε Λύκεια, 5 χρόνια σε φροντιστήρια,
2 χρόνια σε ιδιωτικό σχολείο και µία δεκαετία ενασχόληση µε ιδιαίτερα σε µαθητές.
Επίσης 6 µήνες σε διαπολιτισµικό σχολείο µε µετανάστες (οι µαθητές, επειδή είχαν
χάσει χρονιές, ήταν και 20 ετών).
Τρέχουσα απασχόληση: Πρόσθετη διδακτική στήριξη σε σχολεία, µαθήµατα σε
φροντιστήρια, στο ΚΕΕ (2 τµήµατα).
Ηλικία: 35 ετών.
(Στο τµήµα γραµµατισµού, οι εκπαιδευόµενοι είναι µετανάστες. Η εκπαιδεύτρια
διδάσκει επίσης και τοπική ιστορία σε ΚΑΠΗ).
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας στο ΚΕΕ, ποιοι παράγοντες
πιστεύετε ότι διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει, µέσα σε ένα τµήµα µάθησης;
Εκπαιδεύτρια Ε15: Πρώτα απ’ όλα, άσχετα µε το αντικείµενο, η καλή σχέση µε τον
εκπαιδευτή. Είναι πολύ σηµαντικό να σε εµπιστευτεί, να του κεντρίσεις το
ενδιαφέρον, γιατί είναι δύσκολο για έναν εκπαιδευόµενο….βέβαια έρχονται για να
µάθουν, συνειδητοποιηµένοι, οι περισσότεροι, γιατί αφήνουν δουλειές… έρχονται για
να µάθουν, υπάρχει αυτή η ανάγκη, αλλά είναι πολύ βασικό µία προσέγγιση
διαπροσωπική, αρχικά…. Και στη συνέχεια διερεύνηση και εξατοµικευµένη
διδασκαλία, γιατί ο καθένας, άσχετα µε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, υπάρχει
διαφορετικό υπόβαθρο, ανάλογα και µε τη χώρα που προέρχεται. Χρειάζεται λοιπόν
εξατοµικευµένη διδασκαλία, να πλησιάσεις τον καθένα τις ανάγκες του καθενός,
αυτό και εφαρµόζω, δύσκολο να λειτουργήσεις διαφορετικά.
Σ.: Και περάσατε ήδη στην επόµενη ερώτηση, δηλαδή οι παράγοντες που αναφέρατε
πώς εφαρµόζονται από εσάς στην πράξη. Αναφερθήκατε στη σχέση µε τον εκπαιδευτή.
Πώς την καλλιεργείτε στο τµήµα αυτή τη σχέση;
Ε15: Με το πλησίασµα και το σπάσιµο της αρχικής ατµόσφαιρας, µε διαπροσωπικές
ερωτήσεις, για το τόπο τους, τη ζωή και τις συνήθειές τους, πώς περνάνε τη µέρα
τους στη δουλειά τους, κάποια πράγµατα για τον εαυτό τους…. Μια τέτοια επαφή
στην αρχή και στη συνέχεια ξεκινάµε….
Σ.: Και σε σχέση µε τον άλλο παράγοντα που αναφέρατε;
Ε15: Την εξατοµικευµένη διδασκαλία….αυτό είναι δύσκολο όταν είναι πολλά τα
άτοµα και ίσως να χαθεί λίγο χρόνος, αλλά συνήθως εφαρµόζεται. Προσπαθώ να δω
ποιες είναι οι ανάγκες του καθενός, γιατί κάποιος δεν αντιλαµβάνεται κάτι, κάνοντας
ερωτήσεις στον καθένα χωριστά, να βρω ποιο είναι το πρόβληµα και ξέρω µετά από
κάποιες ώρες διδασκαλίας πώς να λειτουργήσω µε τον καθένα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι είστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος, τι
γίνεται στη συνάντηση αυτή και για ποιο λόγο;
Ε15: Αρχικά διερεύνηση… προσπαθώ να καταλάβω, να ακούσω τις φωνές τους, να
δω λίγο το στυλ του καθενός και µια πρώτη διερεύνηση του επιπέδου καθενός, µε
κάποιες ερωτήσεις, κάποια διαγνωστικά προφορικά τεστ, ώστε να καταλάβω ποιες
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είναι οι ανάγκες και το επίπεδο καθενός. Και ενηµέρωση βέβαια, τι θα γίνει, τι θα
ακούσουν, ποια θα είναι τα αποτελέσµατα όσων θα µάθουν, αυτό κάνω πρώτα, αφού
βέβαια αυτοσυστηθώ. ∆ηλαδή, συστήνοµαι, τους ενηµερώνω και µετά γνωρίζονται
µεταξύ τους, λένε τα ονόµατά τους και δυο λόγια καθένας, κάνουν και ερωτήσεις
µεταξύ τους οπότε αυτό λειτουργεί ως έναυσµα για συζήτηση.
Σ.: Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιείτε είναι ποιες; Υπάρχουν κάποιες που
προτιµάτε περισσότερο και γιατί;
Ε15: Προσπαθώ να τις εναλλάσσω, γιατί είναι δύσκολο το αντικείµενο, είναι
δύσκολη η εκµάθηση της ελληνικής. Κάνω λοιπόν συνεχώς εναλλαγές, µπορεί
δηλαδή να ασχοληθώ µε το αλφάβητο, να µη µείνω µόνο στη γραµµατική, να κάνω
και ασκησούλες µε κενά, ή ερωτήσεις-απαντήσεις, µετά κείµενο, έπειτα ασκήσεις
συντακτικού κι όλα αυτά µέσα στο ίδιο τρίωρο, να γίνονται εναλλαγές, ασκήσεις µε
κενά, πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, για να µη βαρεθούν, γιατί έχω
διαπιστώσει ότι αλλιώς κουράζονται και δεν µπορούν να παρακολουθήσουν, ενώ µε
την εναλλαγή ενδιαφέρονται περισσότερο.
Σ.: Εναλλαγή ασκήσεων λοιπόν, τις οποίες συµπληρώνουν ατοµικά;
Ε15: Τους δίνω φυλλάδια, µπορεί να γίνονται και προφορικά οι ασκήσεις,
σηκώνονται και στον πίνακα που τον χρησιµοποιούµε πολύ. Συνεργάζονται και
µεταξύ τους, έχουν σχηµατιστεί οµάδες, τους συντονίζω κι εγώ, αλλά σχηµατίστηκαν
οµάδες από µόνες τους, από άτοµα που έχουν κοινά στοιχεία, π.χ. όσοι ξέρουν
αγγλικά και βοηθούνται στη µετάφραση. ∆εν λειτουργούν όµως όλοι σε οµάδες,
πολλοί λειτουργούν µόνοι τους και τους συντονίζω όλους µαζί και έτσι
διευκολύνονται στις ασκήσεις και προχωράει γρήγορα η ώρα.
Σ.: Έχει χρειαστεί να σχεδιάσετε µία διδακτική ενότητα διάρκειας 15-20 ωρών,
προκειµένου να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο;
Αν ναι, µε ποιο τρόπο σχεδιάζετε την ενότητα, περιγράψτε µου βήµα-βήµα τον τρόπο.
Ε: Σχεδιασµό δεν µπορώ να κάνω εκ των προτέρων, πριν δω τους
εκπαιδευόµενους….
Σ.: Αφού τους έχετε γνωρίσει, αργότερα…
Ε15: Αφού τους γνωρίσω και δω τις ανάγκες τους, ξεκινάω λοιπόν, αφού τα επίπεδα
είναι διαφορετικά, από το χαµηλότερο επίπεδο, µε το αλφάβητο, αναλυτικά, στη
συνέχεια µε λεξούλες, συλλαβές, τα δίψηφα, τα σηµεία στίξης, από το µηδέν δηλαδή
και σιγά-σιγά ανεβαίνει το επίπεδο, στο συλλαβισµό, στα ονόµατα, ρήµατα κτλ.
Σταδιακά δηλαδή, βήµα-βήµα από το δυσκολότερο στο ευκολότερο και από τα
γνωστά, τα δεδοµένα, στα άγνωστα, µε βάση όσα γνωρίζουν στα καινούργια. Με
βάση τις ανάγκες τους προχωράµε και κάθε φορά στο επόµενο µάθηµα κάνουµε µια
επανάληψη των προηγούµενων και µετά προχωράµε στα καινούργια.
Σ.: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πολλές φορές σε ένα τµήµα έχουµε δύσκολους
εκπαιδευόµενους, µε την έννοια ότι κάποιος µπορεί να είναι αδιάφορος, κάποιος να
νοµίζει ότι τα ξέρει όλα, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται η εκπαιδευτική διεργασία.
Τέτοιες περιπτώσεις σας έχουν τύχει και αν ναι, πώς τις αντιµετωπίζετε;
Ε15: Επειδή έχω χρόνια εκπαιδευτική εµπειρία, έχω συνηθίσει πλέον µε πολύ ωραίο
τρόπο, µε χιούµορ ή µε κάποιο σχόλιο αντιµετωπίζονται, δηλαδή µέχρι τώρα δεν έχω
αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα, να µου «χαλάσει» κάποιος το µάθηµα, να
παρακωλύεται η διδασκαλία…όχι δεν υπάρχει πρόβληµα, µε ένα βλέµµα πολλές
φορές, µε χιούµορ…άλλοτε δίνω µια εργασία σε κάποιον που θέλει να µιλάει πολύ,
προσπαθώ να βρω το «κουµπί» του καθενός και να ρυθµίσω το θέµα, µετά από τόσα
χρόνια έχω συνηθίσει.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και πώς;
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Ε15: Αξιολογείται καθηµερινά και µέσα από το µάθηµα, ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα που βλέπω. Έχει τύχει κάποιες φορές να νοιώσω ότι ένα µάθηµα δεν
ήταν τόσο εποικοδοµητικό, το σκέφτοµαι, το ξανασκέφτοµαι, οπότε την επόµενη
φορά βλέπω ότι τελικά δεν έγιναν κάποια πράγµατα σωστά, δεν ειπώθηκαν όπως
έπρεπε και ήταν δύσκολο να το αντιληφθούν, οπότε αλλάζω την ύλη, το εκπαιδευτικό
υλικό. Η αξιολόγηση γίνεται καθηµερινά, στην κάθε ώρα µαθήµατος την κάνω.
Επίσης βλέπω ότι µε τον καιρό µιλάνε περισσότερο, εκφράζουν τις απορίες τους,
νοιώθουν πιο άνετα και βέβαια αν δε γινόταν αυτό θα υπήρχαν άτοµα που ακόµα και
αν δεν καταλάβαιναν θα έλεγαν «το κατάλαβα» για να µη φανεί το
αντίθετο…συµβαίνει αυτό πολύ συχνά µε τους ενήλικες….Όταν λοιπόν δεν έχουν
πρόβληµα να πουν τις απορίες τους, να µε διακόψουν για να κάνουν ερωτήσεις,
σηµαίνει ότι έχει σπάσει ο πάγος και έχει δηµιουργηθεί καλό κλίµα, δεν είναι
«κουµπωµένοι» στην άκρη τους, όπως στα πρώτα µαθήµατα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων, ποια θέµατα θα επιθυµούσατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για
σας η παρακολούθησή του και να σας βοηθήσει στο εκπαιδευτικό σας έργο;
Ε15: Θα ήθελα να δω διαφορετικές µεθόδους…και οπτικοακουστικά µέσα και υλικό
και…. κυρίως διαφορετικές µεθόδους ως προς το αντικείµενο….
Σ.: Ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων;
Ε15: Ίσως θέµατα σχετικά µε την ψυχολογία των ενηλίκων, δεν ξέρω για τους
άλλους συναδέλφους, εµένα πάντως θα µε ενδιέφερε γιατί αυτό µου ήταν άγνωστο,
να δω τρόπους αντιµετώπισης των ενηλίκων, το πώς σκέφτονται, την ψυχολογία τους,
τα χαρακτηριστικά τους γενικότερα που δεν τα ξέρω καλά, αφού κυρίως ασχολούµαι
µε µαθητές.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυνατό και ποιο το αδύνατο
σηµείο σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας;
Ε15: Θα ήθελα ενίσχυση σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας σχετικά µε το
αντικείµενο που διδάσκω, υλικά, οπτικοακουστικά µέσα, όπως είπα και πριν,
προσαρµοσµένα βέβαια για ενηλίκους…εκεί νοιώθω ότι είναι το αδύνατό µου
σηµείο. Το δυνατό µου σηµείο νοµίζω πως είναι η καλή σχέση που δηµιουργώ, που
αναπτύσσω….που καταφέρνω και τραβώ την προσοχή τους, που µπόρεσα να
«ξεκουµπώσω» µαθητές που ήταν στην άκρη, που έρχονταν και δεν έπαιρναν πολλά
πράγµατα, αλλά στο τέλος νοιώθω ότι καθένας χωριστά αποδίδει στο δικό του
maximum….και εισπράττει το maximum. Τελικά διαπιστώνω ότι αυτό είναι πολύ
βασικό, αυτό που θεωρούσα πολύ βασικό και στην προηγούµενη εµπειρία µου µε
µαθητές, ότι τελικά για να µπορέσεις να πλησιάσεις ένα µαθητή δεν µπορείς να του
ανοίξεις το κεφάλι και να του βάλεις µέσα τις γνώσεις, πρέπει πρώτα να µπορέσει να
σε εµπιστευτεί, όταν το καταφέρεις αυτό, µετά µπορείς πολύ πιο εύκολα να τον
χειριστείς. Το ίδιο ισχύει και στους ενήλικες, η σχέση αυτή είναι πολύ σηµαντική, η
σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή.
Σ.: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά µε αυτά που συζητήσαµε ή
οτιδήποτε άλλο που προκύπτει από την εκπαιδευτική εµπειρία σας µε ενηλίκους;
Ε15: Θα ήθελα να επισηµάνω και πάλι την έλλειψη που αισθάνοµαι σε θέµατα
υλικού και επίσης τα διαφορετικά επίπεδα µέσα στο τµήµα, που δεν ξέρω αν στην
πράξη µπορεί να γίνει κάτι, δηλαδή να υπάρξει καλύτερη οργάνωση ώστε να
χωριστούν οι εκπαιδευόµενοι σε διαφορετικά επίπεδα, γιατί δε γίνονται διαγνωστικά
τεστ όπως σε άλλα προγράµµατα.

171

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε16
Αντικείµενο διδασκαλίας: Καθηµερινή ζωή.
Σπουδές: ΦΠΨ Ιωαννίνων-κατεύθυνση Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών στον τοµέα «Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώµατα» µε
ειδικότητα «εκπαίδευση και κοινωνικές διακρίσεις».
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάρια στο ΚΕΘΙ.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια ΚΕΘΙ, σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: 3,5 χρόνια εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών στο ΚΕΘΙ,
εκπαιδεύτρια στη ΝΕΛΕ Αθήνας (1990) σε τµήµατα ελληνικής γλώσσας σε
µετανάστες, 3 χρόνια ελληνικά ως δεύτερη σε εργαζόµενους αλλοδαπούς ιδιωτικής
εταιρείας, τµήµατα ΚΕΕ (γραµµατισµού & ελεύθερου χρόνου).
Στο αντικείµενο: Σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, σε ΙΕΚ και ΤΕΕ (περίπου 20
χρόνια).
Τρέχουσα απασχόληση: ΚΕΘΙ και ΚΕΕ.
Ηλικία: 39 ετών.
(∆ιδάσκει επίσης Τοπική Ιστορία σε ΚΑΠΗ).
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας σε τµήµατα ενηλίκων, ποιοι
παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν, ότι βοηθούν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
Εκπαιδεύτρια Ε16: Αν δεν υπάρχει από την αρχή µία σωστή δοµή,
αποδιοργανώνονται τα πάντα. Άρα, το πρώτο πράγµα είναι ο τρόπος που θα τους
προσεγγίσεις, το πώς προβάλλεις τι προσφέρεις και τι ευκαιρίες τους δίνονται, πώς θα
φτάσει αυτό σε εκείνους, πώς θα τους ενηµερώσεις δηλαδή. Αυτό είναι βασικό, οι
περισσότεροι δεν έχουν ακούσει τίποτα, τι ευκαιρίες υπάρχουν κλπ. Αν υπάρχει
λοιπόν αυτό και προωθείται και προβάλλεται σωστά είναι το πρώτο και πολύ
σηµαντικό βήµα. Από κει και πέρα, πρέπει να είναι σωστά οργανωµένο. Ο χώρος,
παίζει ρόλο, το πού είναι οι αίθουσες, δηλαδή να µπορούν να έχουν πρόσβαση και το
καθοριστικό νοµίζω ότι είναι µετά, ο εκπαιδευτικός. Επίσης, το υλικό βοηθάει…στην
προκειµένη περίπτωση εγώ δεν είµαι ικανοποιηµένη από το υλικό, το ρύθµισα όµως.
Άρα, ο εκπαιδευτικός µπόρεσε και λειτούργησε, παρά την αντιξοότητα. Επίσης, τα
εποπτικά µέσα, αν υπάρχουν έχει καλώς, όµως όταν δεν υπάρχουν πρέπει να
καταφέρεις και πάλι να λειτουργήσεις µε όσα υπάρχουν. Αυτά είναι τα
σηµαντικότερα νοµίζω.
Σ.: Αν τα ιεραρχούσατε όλα αυτά, ποιο θεωρείτε τελικά το πιο σηµαντικό και πώς εσείς
το εφαρµόζετε στην εκπαιδευτική σας πρακτική;
Ε16: Το πιο σηµαντικό από όσα ανέφερα θεωρώ ότι είναι η ετοιµότητα του
εκπαιδευτικού. Να µπορεί να προσαρµόζεται στην οµάδα του, να βλέπει τις ανάγκες
τους και να µπορεί να απαντάει σε αυτές, και όχι σε αυτά που του έχουν πει να κάνει
σώνει και καλά, σε ένα βιβλίο κτλ…το να αυτοσχεδιάζει, το να µπορεί να βλέπει το
κλίµα, υπάρχουν µέρες που η οµάδα δεν τραβάει, εκεί πρέπει να είσαι σε µία
ετοιµότητα, µπορεί να µην κάνεις το µάθηµα που είχες σχεδιάσει, να κάνεις κάτι
άλλο και µπορεί να τους επαναφέρεις, µπορεί και όχι, αλλά δεν θα διαλυθεί η οµάδα.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό το ρόλο του εκπαιδευτικού και κάπως έτσι λειτουργώ, όπως
σας είπα πριν.
Σ.: Αν ανατρέξετε στην πρώτη σας συνάντηση µε µια καινούργια οµάδα, µπορείτε να
µου περιγράψετε τι ακριβώς κάνετε;
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Ε16: Κάνω σχεδόν το ίδιο κάθε φορά, γνωριζόµαστε, παρουσιάζονται πρώτα εκείνοι,
λέει ο καθένας ότι θέλει, δεν ζητάω συγκεκριµένα πράγµατα π.χ. επώνυµο κτλ., αλλά
το όνοµά του οπωσδήποτε, συστήνοµαι κι εγώ και σε δεύτερο χρόνο τους ρωτάω
γιατί ήρθατε εδώ, τι θέλετε να κάνουµε µαζί για να είστε ικανοποιηµένοι και να
φύγετε ευχαριστηµένοι ότι πετύχαµε το στόχο, άρα αναζητώ στόχους και µέσα από
αυτούς. Αυτό είναι πολύ βασικό και το κάνω κάθε φορά.
Σ.: Συνήθως ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές προτιµάτε σε σχέση µε άλλες και αν µπορείτε
να µου δώσετε ένα παράδειγµα από τον τρόπο δουλειάς µέσα στο τµήµα.
Ε16: Γενικά, δεν κάθοµαι και δεν διαβάζω από βιβλίο, άρα είµαι πάντα κινητική και
τους κάνω ασκήσεις, γιατί έχω κι εγώ ανάγκη να στηρίζοµαι σε κάτι…και από τις
ασκήσεις, ξεκινάω µία συζήτηση, από µία λέξη µπορεί να ξεκινήσουµε ένα θέµα,
χρησιµοποιώ επίσης και τα κείµενα γι’ αυτό. Το κείµενο βέβαια το επιλέγω κι έχω
από πριν σκεφτεί τι θα κάνουµε πάνω στο κείµενο, αλλά γενικώς είµαι σε µία
ετοιµότητα γιατί προκύπτουν πράγµατα που δεν τα είχα οργανώσει από πριν.
Σ.: Αυτό ισχύει και για την τοπική ιστορία, για το άλλο σας τµήµα, στο ΚΑΠΗ;
Ε16: Όχι, εκεί δεν είναι τόσο το αντικείµενο όσο η οµάδα που καθορίζει τα
πράγµατα. Είναι άνθρωποι πάνω από 70 ετών, άλλος δεν ακούει καλά, άλλος είναι
µαλωµένος µε το διπλανό του και δεν πρόκειται να το ξεπεράσει ποτέ, δεν αντέχουνε
πάνω από µία ώρα, µπορεί κάποιος να µου κοιµηθεί την ώρα που µιλάω, εκεί η οµάδα
καθορίζει το µάθηµα.
Σ.: Και συνήθως πώς δουλεύετε;
Ε16: Συνήθως, έχω ετοιµάσει από πριν, µε µεγάλη αυστηρότητα το θέµα, σήµερα θα
πούµε αυτό, έχω δηλαδή καθορίσει τα όρια και δεν ξεφεύγουµε καθόλου από αυτά
γιατί τους κουράζει τότε και προς το τέλος, συζητάµε για όσα είπαµε και
εκτονώνονται, λένε τα δικά τους, τις εµπειρίες τους, µαθαίνω κι εγώ από τα βιωµένα
τους.
Σ.: Την παρουσίαση του θέµατος την κάνετε εσείς ή συµµετέχουν και οι
εκπαιδευόµενοι;
Ε16: Στην ιστορία την κάνω εγώ, εισαγωγικά, ολοκληρώνω και µετά…γιατί αν
αφήσεις έναν άνθρωπο 80 να παρέµβει, θα πάµε σε άλλα πράγµατα.
Σ.: Επειδή, όπως αναφέρατε πριν, πολλές φορές ο εκπαιδευτής αυτοσχεδιάζει γιατί το
εκπαιδευτικό υλικό δεν καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, όταν θέλετε να
σχεδιάστε µία διδακτική ενότητα, περισσότερο στο τµήµα γραµµατισµού και σε δεύτερο
επίπεδο στο τµήµα ιστορίας, πώς ακριβώς τη σχεδιάζετε; Ποια στοιχεία λαµβάνετε
υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι θα διδάξετε και µε ποιο τρόπο;
Ε16: Πρώτα απ’ όλα παίρνω υπόψη µου το επίπεδο της οµάδας. ∆ηλαδή η
συγκεκριµένη οµάδα περιλαµβάνει ανθρώπους που είναι τρεις µήνες στην Ελλάδα
και ανθρώπους που ζουν δέκα χρόνια εδώ. Πρέπει εγώ να φροντίσω οι µεν να
καταλαβαίνουν και οι δε να µη φύγουν από το τµήµα. ∆εν είναι εύκολο αυτό, άρα
βρίσκω κάτι µέτριας δυσκολίας, να είναι κατανοητό στους πρώτους, να πάρουν
σίγουρα κάποια πράγµατα και αυτό της µέτριας δυσκολίας το «τραβάω» λίγο, το
εµπλουτίζω, για να ικανοποιηθούν οι πιο απαιτητικοί, οι άνθρωποι δηλαδή που
θέλουν να δώσουν εξετάσεις για επάρκεια γλώσσας κλπ. Αυτό…και προσπαθώ να
είναι όλοι ικανοποιηµένοι…από την προσέλευση φαίνεται ότι εντάξει, καλά πάει.
Σ.: Πολλές φορές στις οµάδες, µας τυχαίνουν άνθρωποι πιο «δύσκολοι», αν µπορούµε
να τους χαρακτηρίσουµε έτσι, κάποιοι που πετάγονται, που µονοπωλούν το ενδιαφέρον,
που αδιαφορούν…Αυτές τις περιπτώσεις πώς τις αντιµετωπίζετε συνήθως;
Ε16: Νοµίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή «µε παρακολουθώ» όλα τα χρόνια και είναι αρκετά, περίπου 20- βλέπω ότι η εµπειρία του εκπαιδευτή καθορίζει τα
πράγµατα…δηλαδή µου βγαίνει αυθόρµητα και λύνονται αυτά πολύ εύκολα. Τώρα σε
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κάποια πολύ βαριά περίπτωση, ένας υπερήλικας που τα είχε σχεδόν χαµένα, ζήτησα
µε πολύ διακριτικό τρόπο να βγει από την οµάδα…αλλά δεν ήρθε και µόνος του την
άλλη φορά, άρα επιλύθηκε από µόνο του. Συνήθως όµως το χειρίζοµαι µόνη µου…
Σ.: Μέσα στην οµάδα ή λέτε κάτι κατ’ ιδίαν;
Ε16: Ποτέ δε µου έχει τύχει να πιάσω κάποιον εκτός οµάδας, µέσα στην οµάδα πάντα
και µε βοηθάνε και οι άλλοι µαθητές σε αυτό, εννοώ δεν τον χώνουµε στη γωνία και
τον «καταδικάζουµε σε θάνατο», το καταλαβαίνει ο ίδιος, γιατί αισθάνεται ότι η
υπόλοιπη οµάδα θα ήθελε κάτι άλλο απ’ αυτόν και αυτό µε βοηθάει….τα επιλύουµε
αυτά, εντάξει.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και πώς;
Ε16: Τι εννοείτε αν την αξιολογώ;
Σ.: Αξιολογείτε εσείς, σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από το επίσηµο τεστ αξιολόγησης
του ΚΕΕ, τη δουλειά σας και µε ποιον τρόπο;
Ε16: Αν είµαι ικανοποιηµένη από τον εαυτό µου ως εκπαιδεύτρια…..και από ποια
στοιχεία κρίνω το πώς έχω πάει…ναι… το πρώτο για µένα είναι η προσέλευση, αφού
οι εκπαιδευόµενοι έχουν οικογένειες, είναι εργαζόµενοι και είναι δύσκολη ώρα η ώρα
που λειτουργεί το τµήµα….το ότι έρχονται ανελλιπώς είναι για µένα στοιχείο
αξιολόγησης. Το άλλο είναι το επίπεδο, πόσο βλέπω να διαφοροποιείται το επίπεδο.
Κάποιοι όταν ήρθαν δεν καταλάβαιναν τι έλεγα, ζητούσα να µου πουν το όνοµά τους
και δεν καταλάβαιναν…αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει χαώδης διαφορά ανάµεσα σε
αυτούς που είναι 5 µήνες στην Ελλάδα και σε αυτούς που είναι 10 χρόνια. Οι πρώτοι
προσπαθούν πολύ να το καλύψουν και τους βοηθάω περισσότερο. Αυτό για µένα
είναι στοιχείο ότι κάπου εξοµοιώνεται η οµάδα και γίνεται και οµάδα….Και αυτό
είναι στοιχείο που το αξιολογώ, λειτουργούν ως οµάδα, άτοµα 16 ετών από τη
Βουλγαρία µε άτοµα 40 ετών από το Μαρόκο; Λειτουργούν και µάλιστα θέλουν να
συνεχίσουν ως οµάδα. Αυτό δεν το περίµενα, γιατί στην αρχή διαµαρτύρονταν,
κυρίως λόγω του διαφορετικού επιπέδου τους.
Σ.: Το ίδιο ισχύει και για το τµήµα τοπικής ιστορίας;
Ε16: Όχι. Εκεί, µε βλέπουνε σαν κόρη τους ή σαν εγγονή τους. Ευχαριστιούνται
γενικώς, περνάει η ώρα τους, είναι άλλες οι ανάγκες των ανθρώπων εκεί. Θέλουν να
περάσει ευχάριστα η ώρα τους και να µάθουνε και κάτι, να µιλήσουν λίγο για τα
προσωπικά τους…εκεί αισθάνοµαι ότι πιο πολύ κάνω ψυχοθεραπεία παρά µάθηµα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι πρόκειται να παρακολουθήσετε ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για σας
και να σας είναι χρήσιµο στη δουλειά σας;
Ε16: Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να µην υπάρχει τόσο µεγάλη απόκλιση στο επίπεδο
των εκπαιδευτών, όπως έγινε σε αυτό που παρακολούθησα. Ήταν όλες οι κατηγορίες
µαζί, άλλα καταλάβαινε ο ένας, άλλα ο άλλος, άλλες εµπειρίες είχαν, κάποιοι
δούλευαν χρόνια και άλλοι ξεκινούσαν πρώτη φορά, η ανοµοιογένεια ήταν κάτι που
εµπόδιζε και να επικοινωνήσουµε. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει οµοιογένεια στις
οµάδες και έτσι να µπορέσουµε να πάρουµε περισσότερα πράγµατα……
Σ.: Και ως προς τη θεµατολογία;
Ε16: Θα ήθελα να υπάρχει εξειδίκευση ανάλογα µε τις κατηγορίες, να µας
παρουσίαζαν ειδικά θέµατα ανάλογα µε το αντικείµενό µας και βέβαια να υπήρχε
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εκπαιδευτών, για να δούµε πώς αντιµετωπίζουν οι
συνάδελφοι παρόµοια προβλήµατα, να δούµε και εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων…
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το
«αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε16: Το αδύνατό µου σηµείο είναι ότι έτσι όπως είναι οργανωµένη η προσωπική µου
ζωή, µε οικογένεια κλπ. δεν έχω τον απαιτούµενο χρόνο για να προετοιµάζοµαι έτσι
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όπως θα ήθελα, για να είµαι έτοιµη πραγµατικά, θα ήθελα περισσότερο χρόνο και
αυτή είναι η αδυναµία µου και αισθάνοµαι άσχηµα µερικές φορές, πραγµατικά, ότι
δεν είµαι έτοιµη όσο θα ήθελα για να µπω στην τάξη. Το δυνατό µου είναι ότι έχω
µια εµπειρία που την έχω δουλέψει, δηλαδή δεν άφησα πράγµατα από αυτά που
έµαθα στην πράξη να πάνε χαµένα, δηλαδή τα έχω πολύ βαθιά µέσα µου και τα
καλλιεργώ, τα σκέφτοµαι, τα δουλεύω και θεωρώ ότι αυτά µε κάνουν κάθε χρόνο
καλύτερη.
(δεν επιθυµεί να προσθέσει κάτι σε όσα συζητήθηκαν).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε17
Αντικείµενο διδασκαλίας: ∆ηµιουργική Γραφή-Λογοτεχνία.
Σπουδές: Φ.Π.Ψ.-Π (1994), Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Θεµατική Ενότητα του ΕΑΠ «Εκπαίδευση
ενηλίκων», σεµινάρια της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (είναι
µέλος) και σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα ελληνικής γλώσσας σε ΚΕΚ, στο Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισµού (για µικρό διάστηµα) και στο ΚΕΕ (1 τµήµα).
Στο αντικείµενο: Φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα.
Σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες: Τµήµατα σε ΚΕΚ για µετανάστες, πρόσφυγες,
παλιννοστούντες (εκµάθηση ελληνικής γλώσσας).
Τρέχουσα απασχόληση: ΚΕΕ.
Ηλικία: 33 ετών.
(Επεξηγεί ότι στόχος του τµήµατος είναι η ανάλυση και η επεξεργασία λογοτεχνικών
κειµένων, που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΕΕ και η σύγκρισή τους µε τη
σύγχρονη πραγµατικότητα).
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων,
ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε17: Τους βοηθά πάρα πολύ η ενεργητική συµµετοχή. Τους κουράζει
το να ακούνε, το να είσαι απλώς εισηγητής, αλλά θέλουν να συµµετέχουν και οι ίδιοι
να ανακαλύπτουν τη γνώση. Σε αυτό βοηθούν πολύ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
όπως ο χωρισµός σε οµάδες, κάποιες εργασίες που κάνουµε… η συνεργασία
περισσότερο µεταξύ των εκπαιδευοµένων.
Σ.: Στην πράξη λοιπόν πώς εφαρµόζετε όλα αυτά; Ήδη αναφερθήκατε σε κάποιες
δραστηριότητες…
Ε17: Με τις οµάδες όπως σας είπα, θα µπορούσαµε και χρησιµοποιώντας
οπτικοακουστικό υλικό, αλλά δυστυχώς δεν µας έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα. Τα
µέσα υπάρχουν, το υλικό δεν έχουµε, δεν έχουµε δηλαδή τις εικόνες και τα cd που
προτείνονται από τα βιβλία.
Σ.: Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος τι ακριβώς κάνετε και για ποιο
λόγο, µε ποιο σκοπό;
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Ε17: Κάνουµε τη γνωριµία, αλληλοσυστηνόµαστε και ο κάθε εκπαιδευόµενος λέει
κάποια πράγµατα για τον εαυτό του και τι περιµένει από το πρόγραµµα, τους στόχους
του, τις επιδιώξεις του, τις ανάγκες του, ούτως ώστε στη συνέχεια ο εκπαιδευτής να
προσπαθήσει να προσαρµόσει το πρόγραµµα στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων, να
βρουν κοινούς στόχους και ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως;
Ε17: Η πιο αγαπηµένη µου τεχνική είναι η δουλειά σε οµάδες.
Σ.: Γιατί;
Ε17: Γιατί έχω καταλάβει από τη µέχρι τώρα εµπειρία µου, ότι µπορούν να
ανταποκριθούν καλύτερα οι εκπαιδευόµενοι σε αυτό. ∆ηλαδή συµµετέχουν
περισσότερο και αυτοί που διστάζουν να παρουσιάσουν ατοµικά, στοιχεία δικά τους..
Σ.: Έχετε σχεδιάσει διδακτικές ενότητες στη διάρκεια των µαθηµάτων σας; Πώς
σχεδιάζετε µία ενότητα 10-20 ωρών, ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας για να
καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε17: Έχει δοθεί κάποιο εγχειρίδιο από το ΚΕΕ, το οποίο πολλές φορές δεν µας
καλύπτει, χρειάζεται να κάνουµε κάτι παραπάνω. Αυτό το παραπάνω γίνεται από
τους εκπαιδευόµενους. ∆ηλαδή, ανάλογα µε το τι θα µου ζητήσουν οι
εκπαιδευόµενοι. Μπορεί αυτό που έχουµε στο εγχειρίδιο να µην τους καλύπτει, να
µην ικανοποιεί τους στόχους τους, αυτό που θέλουν, οπότε κάνουµε µία προσαρµογή,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους, αυτοί είναι που δροµολογούν την εξέλιξη.
Σ.: Στα τµήµατά σας έχουν τύχει περιπτώσεις «δύσκολων» εκπαιδευόµενων; Κάποιος
π.χ. που είναι επιθετικός απέναντί σας, κάποιος που µονοπωλεί το ενδιαφέρον…πώς
αντιµετωπίζετε συνήθως τέτοιες περιπτώσεις;
Ε17: Είχα τέτοιες περιπτώσεις αλλά πάντοτε ήµουν αποστασιοποιηµένη. ∆ηλαδή
ποτέ δεν πήρα το µέρος του ενός η του αλλού. Προσπάθησα να µείνω εκτός της
κατάστασης.
Σ.: Αν αυτό δυσκόλευε τη λειτουργία της οµάδας πώς το χειριστήκατε;;
Ε17: Προσπάθησα να µιλήσω κατ’ ιδίαν µε τον εκπαιδευόµενο που είχε αυτή την
προβληµατική συµπεριφορά, µε τρόπο που να µην τον προβάλει, ώστε να µπορέσω
να επαναφέρω την «οµαλή» κατάσταση.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε17: Την αξιολογώ µέσα από τα σχόλια των εκπαιδευοµένων. Οι ενήλικοι είναι πολύ
διαχυτικοί και εξωστρεφείς σε σχέση µε τα παιδιά, και πιο εύκολα σε επιβραβεύουν ή
σου λένε την αντίθεσή τους. Όποτε η αξιολόγηση έρχεται µέσα από αυτούς.
Σ.: Αν διοργανωνόταν ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, ποια θέµατα
θα επιθυµούσατε να περιλαµβάνει ώστε να έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε και
να σας δώσει εφόδια για τη δουλειά σας;
Ε17: Θα ήθελα πολύ να συµµετάσχω σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
Θα ήθελα ακριβώς να µου µάθει κάποιες βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και
περισσότερο µέσα από την πράξη να δω πώς θα µπορούσε η διδασκαλία να γίνει όσο
το δυνατόν καλύτερη στο αντικείµενο…βέβαια πολλά πράγµατα µου έχει δοθεί η
ευκαιρία µέσα από το µεταπτυχιακό να τα δω, αλλά σίγουρα και ένα τέτοιο σεµινάριο
θα µε βοηθούσε, γιατί ότι παραπάνω κάνει κανείς είναι καλό.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατο»
σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε17: Πιστεύω ότι βρίσκω καλούς τρόπους επικοινωνίας µε τους εκπαιδευόµενους.
Από την άλλη, θα ήθελα να είµαι πιο ευέλικτη, δηλαδή να κάνω περισσότερα
πράγµατα, να χρησιµοποιώ καλύτερα τα οπτικοακουστικά µέσα, σε αυτό θα ήθελα να
εξελιχθώ.
(∆εν ήθελε να προσθέσει κάτι άλλο).
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε18
Αντικείµενο διδασκαλίας: Μουσική (θεωρία µουσικής και εκµάθηση φλογέρας).
Σπουδές: ∆ίπλωµα Βυζαντινής Μουσικής, Πτυχίο Ωδικής, σπουδές σε εξέλιξη στο
πιάνο, στο ακορντεόν και στα θεωρητικά µουσικής.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάρια διδακτικής µεθοδολογίας στο αντικείµενο και
ειδικά σεµινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών µουσικής και σεµινάρια σχετικά µε τη
µουσική, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: 5 χρόνια διδασκαλία σε τµήµατα ενηλίκων, 15 χρόνια
ιδιαίτερα µαθήµατα µουσικής (και σε ενηλίκους) και το τµήµα του ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: 15 χρόνια ιδιαίτερα µαθήµατα και σε τµήµατα.
Τρέχουσα απασχόληση: ΚΕΕ και µαθήµατα µουσικής.
Ηλικία: 38 ετών.
Εκπαιδεύτρια Ε18: Θα ήθελα να πω ότι επειδή έχω κάνει πολλά σεµινάρια ως
εκπαιδευόµενη και έχω βρεθεί σε πολλές οµάδες ενηλίκων, έχω δει περίπου τι
απαιτήσεις έχουν οι εκπαιδευόµενοι από τους εκπαιδευτές, τι τους ενοχλεί, τι τους
ευχαριστεί και βάζοντας τη θέση µου από εκπαιδευόµενη σε εκπαιδεύτρια,
προσπαθώ να βρω κοινές συνισταµένες και πράγµατα που θα µε βοηθήσουν στη
δουλειά µου.
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας σε τµήµατα ενηλίκων, ποιοι
παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν, ότι βοηθούν έναν ενήλικο να µαθαίνει, µέσα σε
ένα τµήµα µάθησης;
Ε18: Εξαρτάται βέβαια από το αντικείµενο…. Στη µουσική, επειδή έχω δει σαν
µαθήτρια ωδείου τον τρόπο που κάναµε τα µαθήµατα, ότι είναι ένας κλασικός τρόπος
που χρησιµοποιούν όλα τα ωδεία, δεν λέω ότι είναι λάθος, είναι µια συγκεκριµένη
µεθοδολογία, την οποία µπορούν τα παιδιά να την κατανοήσουν αρκετά εύκολα.
Όταν όµως είσαι ενήλικος, που έχεις διάφορα προβλήµατα να σκέφτεσαι, που ίσως
δεν έχεις ξανα-ασχοληθεί µε το αντικείµενο, αυτή η µεθοδολογία είναι πιο δύσκολο
να γίνει κατανοητή. Εµένα τι µε έχει βοηθήσει: επειδή έχω τελειώσει µια σχολή ΙΕΚ
προσχολικής αγωγής, και έκανα σεµινάρια για το πώς µαθαίνεις στα πολύ µικρά
παιδιά πράγµατα µε παιγνιώδη τρόπο, έχω µάθει κάποια παιχνίδια, τα οποία έχω
διαπιστώσει ότι έχουν µεγάλη ανταπόκριση και στους µεγάλους. Είναι πολύ πιο
εύκολο µέσω αυτών να γίνουν κατανοητά κάποια πράγµατα και πιστεύω ότι αν
χρησιµοποιούνταν και στα ωδεία θα ήταν πολύ αποτελεσµατικά.
Σ.: Ένα παράδειγµα τέτοιου παιχνιδιού;
Ε18: Το να µαθαίνουµε την αξία ή την ονοµασία κάθε νότας, χρησιµοποιώντας
ποτήρια, καλαµάκια και άλλα αντικείµενα. Έτσι πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και
ευχάριστα γίνονται κατανοητές έννοιες που δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Πολλές
φορές µου λένε ότι δεν είναι δυνατόν κάτι που κάνω σε ένα παιδάκι τριών ετών να το
κάνω και έναν ενήλικα, όµως τελικά ο ενήλικας φαίνεται ότι έχει περισσότερη
ανάγκη αυτό το παιχνίδι και ανταποκρίνεται πολύ καλά σε αυτό. Εξάλλου
µαθαίνουµε πιο εύκολα ότι µας είναι ευχάριστο.
Σ.: Ξαναγυρνώντας στους παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν,
θέλετε να αναφερθείτε σε άλλους;
Ε18: Σίγουρα, όταν θες να δώσεις µια γνώση, καλό είναι να τη δίνεις µε τρόπο που
να αγγίζει τις περισσότερες αισθήσεις, την ακοή, την όραση, την αφή ίσως, την
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κίνηση, γιατί όσο πιο πολλές αισθήσεις χρησιµοποιούµε για να µάθουµε, τόσο πιο
εύκολα µαθαίνουµε. Τώρα υπάρχουν και τρόποι που, αν κάποιος θέλει και
ενδιαφέρεται, τους βρίσκει µόνος του, δηλαδή καθένας βρίσκει κάποιους κώδικες να
παίρνει αυτό που του δίνεις και να το θυµάται µε το δικό του τρόπο.
Σ.: Αν ανατρέξετε στην πρώτη συνάντηση του τµήµατός σας, µπορείτε να µου
περιγράψετε τι κάνατε και για ποιο λόγο;
Ε18: Κάναµε κατ’ αρχάς ένα παιχνίδι γνωριµίας, το οποίο είναι δικής µου ας πούµε
έµπνευσης, το οποίο είχα παρουσιάσει τελειώνοντας το σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών που σας έλεγα, που έπρεπε να υποδυθώ την εκπαιδεύτρια ενός τµήµατος
και αυτό ήταν στις τελικές εξετάσεις…µας είχαν πει ότι µπαίνοντας σε µια οµάδα
πρέπει να συστηθούµε και να πούµε κάποια πράγµατα για µας….και εµένα δεν µου
άρεσε να µπαίνω και να λέω «γεια σας, µε λένε έτσι και έχω κάνει αυτό και
αυτό»…έτσι σκέφτηκα ένα παιχνίδι που σε αυτό παίρνουµε µέρος όλοι όσοι
βρισκόµαστε στην τάξη, είναι παιχνίδι γνωριµίας και ο καθένας λέει πράγµατα από τη
ζωή του…το ίδιο χρησιµοποιώ σε όλες τις οµάδες, ανεξάρτητα από ηλικία. Αυτό
λοιπόν κάναµε στην πρώτη συνάντηση, µε αυτό πέρασε η περισσότερη ώρα και
πιστεύω ότι αυτό µας έδεσε σαν οµάδα. Όντως, όταν εκθέσεις τον εαυτό σου σε τόσα
άτοµα, δένεσαι πιο εύκολα. ∆εν ασχοληθήκαµε µε µουσική, πάντα θέλω το πρώτα
µάθηµα να είναι καθαρά γνωριµίας και µε µορφή παιχνιδιού, για να κυλάνε καλά τα
επόµενα µαθήµατα…
Σ.: Στο παιχνίδι γνωριµίας τι γίνεται, λέει καθένας ότι θέλει ή έχετε ορίσει κάποιο
πλαίσιο;
Ε18: Βασικά ξεκινάει από µένα, ξεκινάω και λέω εγώ κάτι, το καλό είναι να λέει
καθένας ότι θέλει, να αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο να εκφράζεται, αλλά επειδή
ξεκινάω εγώ, οι υπόλοιποι ακολουθούν συνήθως την ίδια γραµµή. Πολλές φορές
όµως υπάρχουν άτοµα που αλλάζουν τελείως τη ροή κι αυτό µου αρέσει πάρα πολύ…
κι ενώ στα περισσότερα τέτοια παιχνίδια γνωριµίας ξεκινούσα εγώ, συνέχιζαν οι
υπόλοιποι και όταν τελείωναν µε κοιτούσαν περιµένοντας να συνεχίσω πάλι εγώ,
υπήρξαν φορές που δεν µου απεύθυναν µετά το λόγο, συνέχιζαν να µιλάνε µεταξύ
τους κι αυτό ήταν πάρα πολύ καλό.
Σ.: Πώς δουλεύετε συνήθως στο τµήµα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στο
µάθηµα;
Περιγράψτε µου ένα µάθηµα, πώς γίνεται συνήθως, ποιες δηλαδή
εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε περισσότερο και γιατί;
Ε18: Όταν ξεκινάω ένα τµήµα, ρωτάω τα παιδιά τι τους ενδιαφέρει να µάθουν. Έχω
κάποια πράγµατα στο µυαλό µου και, αφού ακούσω τις προτάσεις τους, τους λέω τι
έχω στο µυαλό µου και σε συνδυασµό µε όσα ακούσαµε βλέπουµε τι είναι και τι δεν
είναι δυνατό να γίνει, βρίσκουµε µία µέση λύση. Στο συγκεκριµένο τµήµα
αποφασίσαµε ότι αφού ασχολούµαστε µε τη µουσική θα ήταν καλό να έχουµε σχέση
και µε ένα όργανο και τους πρότεινα τη φλογέρα, επειδή είναι όργανο εύχρηστο,
φτηνό και…µεταφέρεται εύκολα και έτσι συµφωνήσαµε να µάθουµε φλογέρα. Τώρα
πώς ξεκινάµε…για να παίξουµε µουσική…είµαι λίγο κατά της πρακτικής, από την
άποψη ότι από τη στιγµή που έρχοµαι για να διδάξω, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω
πρακτικά λέγοντάς τους «πατάτε αυτή ή την άλλη τρυπούλα», αλλά θέλω να ξεκινάµε
βάσει θεωρίας…η πρακτική είναι καλή όταν κανένας κάθεται να µάθει µόνος
του…όταν είµαστε πολλά άτοµα είναι πιο καλό να γίνεται λίγο πιο επιστηµονική ας
πούµε προσέγγιση…οπότε ξεκινάµε θεωρία, µε παιγνιώδη τρόπο όπως είπαµε, για να
είναι πιο ευχάριστη και πιο κατανοητή και µετά αυτά που µαθαίνουµε -µαθαίνουµε
λίγα στην αρχή, όχι όγκο θεωρίας, να τα ξεχνάµε- αυτά που µαθαίνουµε, τα κάνουµε
πρακτική στη φλογέρα και πάµε σιγά-σιγά και µετά βάζουµε ασκησούλες που τις
παίζουν όλοι µαζί, αλλά και καθένας µόνος του και συζητάµε, βλέπουµε στην κάθε
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άσκηση ποιος έχει απορία, λύνουµε τις απορίες….αυτό που µε ενδιαφέρει εµένα τι
είναι…επειδή µέσα στις ώρες που διαρκεί το τµήµα δεν προλαβαίνει κανείς να µάθει
µουσική, η µουσική θέλει χρόνια, µε ενδιαφέρει να πάρει κάποιες στοιχειώδεις
γνώσεις, ας πούµε υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν µουσική κι έχουν το παράπονο
ότι όταν βλέπουν ένα µουσικό κοµµάτι τους φαίνεται σαν κινέζικο…και λέω
τουλάχιστον να µάθουν να διαβάζουν µια παρτιτούρα, ας µην µπορούν να την
παίξουν, γιατί δεν γίνεται να µάθουµε και δεξιοτεχνίες και τέτοια, τουλάχιστον να
λένε όταν βλέπουν µια παρτιτούρα ότι αυτό το κοµµάτι είναι γραµµένο στην τάδε
κλίµακα, έχει αυτές τις νότες, αυτό το ρυθµό, είναι αυτές οι αξίες του…αυτό.
Σ.: Όλα αυτά που είπατε συνδέονται και µε την επόµενη ερώτηση, που αφορά το
σχεδιασµό των µαθηµάτων, πώς δηλαδή καθορίζετε το περιεχόµενο των συναντήσεων
και πώς αποφασίζετε τι θα διδάξετε κάθε φορά και µε ποιον τρόπο.
Ε18: Ξεκινάω πάντα µε το τι θέλει κάθε οµάδα, όπως είπα και πριν….εγώ έχω ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο το µυαλό µου το οποίο όµως αλλάζει, είναι ευέλικτο και
προσαρµόζεται κάθε φορά ανάλογα µε την οµάδα, ίσως και τις ικανότητες που έχει…
Σ.: Και για να κλείσουµε µε το κοµµάτι αυτό (το πώς σχεδιάζεται και γίνεται το
µάθηµα), στη θεωρία ας πούµε υπάρχουν και κάποιες ασκήσεις που τις δουλεύουν µαζί
ή ατοµικά ή δεν χρειάζεται αυτό στη µουσική…κάποιες δραστηριότητες π.χ. σε σχέση µε
το να αναγνωρίσουν νότες, αξίες;
Ε18: Προς το παρόν το κάνουµε όλοι µαζί σαν οµάδα…υπάρχει και δυνατότητα να
γίνουµε µικρότερες οµαδούλες, αλλά παίρνει περισσότερο χρόνο και οι ώρες του
τµήµατος δεν φτάνουν.
Σ.: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Πολλές φορές στα τµήµατα ίσως να σας έχουν
τύχει εκπαιδευόµενοι πιο «δύσκολοι», κάποιος δηλαδή που ντρέπεται και δεν
συµµετέχει εύκολα, κάποιος που θέλει να µονοπωλεί το ενδιαφέρον της οµάδας. Πώς
τους αντιµετωπίζετε;
Ε18: Μου έχουν τύχει και οι δύο περιπτώσεις: και άτοµο που να ντρέπεται και άτοµο
που να θέλει να µιλάει συνέχεια. ∆εν τους πιάνω ποτέ κατ’ ιδίαν…γιατί αυτό
σηµαίνει ότι ο άλλος έχει ανάγκη εκείνη την ώρα να συµπεριφερθεί έτσι….να πάω να
τον πιάσω εγώ και να του πω µην κάνεις αυτό ή το άλλο, δεν είµαστε σχολείο για να
επιβάλλουµε πειθαρχία….αλλά ας πούµε κάποιον που ντρέπεται, προσπαθώ να του
απευθύνω λίγο περισσότερες φορές το λόγο ή να του δώσω λίγο περισσότερη
προσοχή και σηµασία…σε κάποιον άλλον που µονοπωλεί µπορεί να του πω µε
κάποιο αστείο, ας µιλήσει και κάποιος άλλος…δηλαδή µε τρόπο αστείο ας πούµε, για
να µην παρεξηγηθεί, γιατί, εντάξει, το καταλαβαίνω επειδή κι εγώ µιλάω πολύ και
δεν θα µου άρεσε να µε προσβάλλουν…
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο κάνετε αυτή
την αξιολόγηση;
Ε18: Την αξιολογώ…γίνεται εντελώς αυθόρµητα, βλέποντας τη διάθεσή µου όταν
βγαίνω από την τάξη. Τις προάλλες, µιλούσα µε µία φίλη µου και µου λέει «όταν
έχεις να κάνεις πολλά πράγµατα και νοιώθεις ατονία, κουρασµένη, πώς φορτίζεσαι;»
και της απαντώ ότι µε φορτίζει π.χ. το να πάει πολύ καλά το µάθηµα στο ΚΕΕ και
όντως, επειδή το µάθηµα είναι Παρασκευή βράδυ, που είµαι στο κλείσιµο της
εβδοµάδας, περιµένω την ώρα αυτή για να µε ξεκουράσει από όλη την εβδοµάδα,
γατί είναι και πολύ καλό το τµήµα…όταν λοιπόν νοιώσω ξεκούραστη καταλαβαίνω
ότι έχει πάει καλά, αν φύγω και είµαι κάπως περίεργα, λέω κάτι πήγε σήµερα
στραβά…
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων, ποια θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει για να σας ενδιαφέρει να το
παρακολουθήσετε και να σας υποστηρίξει στο έργο σας;
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Ε18: Θα ήθελα να περιλαµβάνει θέµατα βέβαια που αφορούν τη µουσική όπως
εισαγωγή στις βασικές έννοιες της µουσικής, αλλά θα ήθελα να περιλαµβάνει και
θέµατα που να έχουν να κάνουν και πέρα από τη µουσική που µπορεί να φαίνονται
άσχετα µε το πρώτο άκουσµα, αλλά δεν είναι, όπως θέµατα σχετικά µε ζωγραφική, µε
θεατρικό παιχνίδι, µε κατασκευές…κατασκευή µουσικών οργάνων που εδώ δεν
προβλέπεται όµως είναι πολύ βασικό….όλο το κοµµάτι που έχει σχέση µε το
καλλιτεχνικό βοηθάει στη γνώση, βοηθάει πρώτον να απελευθερωθούµε σαν άτοµα,
γιατί αν το άτοµο δεν είναι απελευθερωµένο δεν µπορεί να εκφραστεί…κατ’ αρχάς
παίζουµε τώρα µέσα φλογέρα…αν δεν είχαµε κάνει το παιχνίδι γνωριµίας και να είχε
γίνει η πρώτη αυτή «έκθεση» δεν θα ήταν τώρα δυνατόν να παίζουν ο ένας µπροστά
στον άλλο…εδώ ακόµα και τώρα ντρέπονται ακόµα µερικές φορές, παρόλο που
έχουµε ήδη κάνει τόσα µαθήµατα και είµαστε αλλιώς σαν οµάδα. Αν υπήρχε ο
χρόνος και η δυνατότητα να κάνουν περισσότερα θεατρικά παιχνίδια, θα ένοιωθαν
περισσότερο απελευθερωµένοι…γιατί όταν παίζεις ένα µουσικό κοµµάτι και είσαι
συγκρατηµένος ή σκέφτεσαι αν θα σε κοροϊδέψουν, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να
µην κάνεις λάθος…όταν όµως είσαι ελεύθερος θα το παίξεις πιο ωραία και έτσι θα
τονωθείς κιόλας….
Σ.: Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων, θα θέλατε να περιλαµβάνονται κάποια
θέµατα στο σεµινάριο;
Ε18: Όλα όσα ανέφερα προηγουµένως…τα εικαστικά και όλα τα υπόλοιπα να είναι
για ενηλίκους, να απευθύνονται σε ενηλίκους.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο νοµίζετε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το
«αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε18: Αυτό που θεωρώ καλό στοιχείο, ταυτόχρονα είναι και αρνητικό…είναι στη
µέση της «τραµπάλας» και πηγαινοέρχεται. Το γεγονός ότι µπορώ να έχω καλή
επαφή µε τους εκπαιδευόµενους και να µου έχουν µια εκτίµηση, ένα σεβασµό, όπως
τους έχω κι εγώ και να γίνεται πολύ ωραίο µάθηµα, αυτό µπορεί να αποβεί και
µοιραίο ας πούµε, σε εισαγωγικά, γιατί µπορεί εύκολα ο άλλος να υπερβεί λίγο τα
όρια και να χαλάσει το µάθηµα, στο θέµα της πλάκας π.χ., να νοιώσει πιο οικεία και
να «φύγει» ή να «φύγει» κι όλη η οµάδα µαζί…Σαν αδύνατο σηµείο θεωρώ επίσης
και το θέµα της γνώσης…από ποια άποψη… ότι πάντα πρέπει να µαθαίνουµε και να
εξελισσόµαστε και πιστεύω ότι ένας µουσικός δεν νοιώθει ποτέ πλήρης σε γνώσεις,
πάντα θέλει να µαθαίνει κι άλλα…γιατί και µέσα στην τάξη, όταν έχεις να κάνεις µε
ενήλικες οι οποίοι έχουν ψαχτεί λίγο στη ζωή τους και έχουν διάφορες απορίες,
µπορεί να αρχίσουν να σου κάνουν ερωτήσεις τις οποίες εσύ να µην τις έχεις σκεφτεί
ή να µην τις έχεις διδαχτεί ή να µην τις έχεις συναντήσει και εκεί καµιά φορά
νοιώθεις ότι «πω! πω! δεν είµαι τελικά και τόσο επαρκής».
Σ.: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά µε αυτά που συζητήσαµε ή
οτιδήποτε άλλο που προκύπτει από την εµπειρία σας στο τµήµα;
Επισηµαίνει ότι θα έπρεπε να προβλεφτεί µεγαλύτερη χρονική διάρκεια για τα τµήµατα
µουσικής και επισηµαίνει την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής (εποπτικά υλικά και
µουσικά όργανα π.χ. κρουστά).
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε19
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ζωγραφική (τµήµα σε ΚΑΠΗ).
Σπουδές: Πτυχίο εικονογράφησης, µεταπτυχιακό στη χαρακτική.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι (µόνον ένα σύντοµο σεµινάριο σχετικό µε τη
θεραπεία µέσω ζωγραφικής).
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια στο Σ∆Ε (4-5 το χρόνο, µε
θέµατα: εκπαίδευση ενηλίκων, συνδιδασκαλίες, πρότζεκτ), σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σ∆Ε Περιστερίου και Αχαρνών (τρία χρόνια) και τµήµα
Ι∆ΕΚΕ.
Στο αντικείµενο: Μαθήµατα σε δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, σε κολέγιο
µετασχολικό.
Τρέχουσα απασχόληση: Σε κολέγιο και στο ΚΕΕ (1 τµήµα).
Ηλικία: 30 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας στην εκπαίδευση ενηλίκων, ποιοι
νοµίζετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
Εκπαιδεύτρια Ε19: Υπάρχουν διαφορές σε σχέση µε τα παιδιά…. Το δηµοτικό ήταν
βάρβαρο για µένα. Αν και ήταν πειραµατικό, από τις καλύτερες περιπτώσεις, ήταν
πολλά τα παιδιά, ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Στα Σ∆Ε που τα θεωρώ την «κορυφή»,
τα πράγµατα ήταν διαφορετικά από εδώ -εδώ το βλέπω «θεραπευτικά», να κάνουν
ό,τι τραβάει η ψυχή τους και να περνάνε καλά- στα Σ∆Ε, παρότι ήταν στην
εκπαίδευση, το πρόγραµµα ήταν πιο ελεύθερο, δεν είχαµε καθορισµένο πρόγραµµα
σπουδών. Κάθε χρόνο κάναµε διαφορετικά πράγµατα, βάσει των αναγκών των
παιδιών…µάλιστα δεν έκανα καθόλου ζωγραφική. Το µάθηµα λεγόταν αισθητική
αγωγή…έκανα ένα ερωτηµατολόγιο στην αρχή και ψάχνοντας έφτιαχνα το δικό µου
πρόγραµµα σπουδών. Ας πούµε εκεί που ήταν ενήλικες και δούλευαν, δεν αφιέρωναν
χρόνο από τη ζωή τους για να µάθουν ζωγραφική, έτσι «πάντρευα» τα αντικείµενα.
Κάναµε ιστορία τέχνης, συνδιδασκαλίες µε τα άλλα µαθήµατα…ας πούµε έκανε ο
κοινωνιολόγος την αναγέννηση, «κούµπωνα» κι εγώ, ο µαθηµατικός, «κούµπωνα» κι
εγώ. Βλέπανε οι «µαθητές» την άµεση σχέση κι ότι η τέχνη δεν είναι µόνο για τους
λίγους.
Σ.: Κι εδώ τώρα; Ρωτάω γιατί δεν έχουµε πολλούς εκπαιδευτές ζωγραφικής. Πώς
δουλεύετε εδώ στο τµήµα;
Ε19: Εδώ τώρα είναι κάτι καινούργιο για µένα. Πάω πολύ προσεχτικά, είµαι της
άποψης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός του δηµοτικού που ήθελα πιο πολύ δοµή, ότι
θέλουν. Θεωρώ ότι, αν κάτι µπει µε πίεση, θα βγουν άσχηµα πράγµατα. Και δεν
υπάρχουν οι κανόνες, τους θέτω όταν χρειαστεί. Όχι να µπω στην αρχή µε κανόνες κι
ο άλλος να προγραµµατιστεί. Τους είπα ότι θέλουν. Το έχω αφήσει ανοικτό.
Αρχίσαµε γενικότερα µε ζωγραφική. ∆εν τους πιέζω, ότι τους αρέσει. Επειδή δεν είχα
δουλέψει µε τόσο µεγάλους ανθρώπους, τους παροµοιάζω µε το δηµοτικό. Βλέπω
έντονες αντιδράσεις, απόλυτες, ανεβαίνει η πίεση ξαφνικά, υπάρχει ένταση και
φόρτιση…
Σ.: Κι αφού αναφερθήκατε σε αυτό, θα σας ρωτήσω τώρα, αντί για αργότερα, πώς
αντιµετωπίζετε τους «δύσκολους» εκπαιδευόµενους στο τµήµα σας;
Ε19: Επειδή δεν είναι µικρά παιδιά, όταν συγχύζονται δεν δέχονται να τους πεις και
τίποτα, οπότε τους αφήνω να τα λύνουν µόνοι τους. Πολλές φορές φεύγουν από τα
νεύρα τους η τους πιάνω µετά, αλλά και µεταξύ τους υπάρχουν εντάσεις π.χ. γιατί
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κάποιος κάθισε στην καρέκλα του άλλου….Είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη της
έντασης που δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά και δεν θέλω να το «παίξω»
δασκάλα. Συνήθως το ξεχνάνε, αλλά για εκείνη τη φορά «χάνεται η µπάλα»…την
πρώτη φορά δεν ήξερα τι να κάνω. Συνήθως οι άντρες βλέπω ότι είναι πιο χαλαροί,
πιο ανεκτικοί. Όλοι τους όµως είναι πολύ απαιτητικοί, αν θέλουν κάτι το θέλουν
εκείνη τη στιγµή, να αφήσεις τον άλλον που ασχολείσαι και να ασχοληθείς µαζί τους.
Σ.: Κι αν επιστρέψουµε στην πρώτη ερώτηση, εντοπίσατε διαφορές από άλλα
προγράµµατα και άλλες ηλικίες…τι νοµίζετε ότι τελικά βοηθά τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
Ε19: Νοµίζω ότι είναι κάτι που ισχύει για όλες τις ηλικίες και σε όλα τα
προγράµµατα που δούλεψα…απλά στη ζωγραφική φαίνεται πιο πολύ γιατί δεν είναι
όπως στα µαθηµατικά, σωστό ή λάθος…όλοι µας θέλουµε στήριξη, εµψύχωση,
νιώθουν ανασφάλεια, σύγκριση µε το διπλανό, άλλοι δεν έχουν ξαναπιάσει µολύβι
και άλλοι ζωγραφίζουν ήδη, υπάρχει µεγάλο άγχος… και πολλές φορές ζητάνε
βοήθεια για τα προφανή, επειδή θέλουν τον καλό το λόγο, την εµψύχωση. Αυτό
βοηθάει πάρα πολύ. Βασικά εδώ αυτό κάνω, τους ενθαρρύνω συνεχώς.
Σ.: Στην πρώτη συνάντηση του τµήµατος τι ακριβώς κάνετε και για ποιο λόγο;
Ε19: Προσπάθησα να είµαι χαρούµενη, γιατί έρχοµαι κι εγώ κουρασµένη, αλλά
πρέπει να «κλείσεις το διακόπτη» και να τα ξεχάσεις όλα. Τους είπα τι µπορούµε να
κάνουµε, συζητήσαµε τι περιµένουν, τι θα ήθελαν, πώς φαντάζονται το µάθηµα,
µιλήσαµε για τα υλικά που µπορούµε να έχουµε, τους έφερα πράγµατα να δούνε για
να πάρουν ιδέες, κάρτες από την πινακοθήκη, τον Καραϊσκάκη, πράγµατα οικεία σε
αυτούς. Πολλοί αντιγράψανε, το ήθελαν αυτό.
Σ.: Γνωρίζονταν µεταξύ τους;
Ε19: Οι περισσότεροι ναι, κάποιες κυρίες µάλιστα είναι πολύ δεµένες, αλλά και πάλι
έγιναν «µπίλιες» µερικές φορές.
Σ.: Να σας ρωτήσω πώς δουλεύετε συνήθως στα τµήµατα, ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές
χρησιµοποιείτε περισσότερο και γιατί τις προτιµάτε;
Ε19: Η συνεργασία εδώ είναι πολύ δύσκολη. Στο Σ∆Ε που ήταν πολύ πιο νέες
ηλικίες, η συνεργασία ήταν αυτό που µας στήριζε, συνεργασία µέσα στο τµήµα και
µεταξύ των καθηγητών. ∆ουλεύαµε σε οµάδες, δεν υπήρχε µετωπική διδασκαλία.
Εδώ δυσκολεύοµαι στη συνεργασία, ίσως να φταίει και το ότι είµαστε 17, 18 άτοµα
και είναι µεγάλος αριθµός, αν είχα άλλον έναν, ίσως ήταν πιο εύκολα. Ζητάνε
διδασκαλία και συνεχώς εξατοµικευµένη βοήθεια. Αν είχα έναν συν-εκπαιδευτή, ένα
βοηθό, θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα.
Σ.: Να σας ρωτήσω κάτι στο οποίο αναφερθήκατε και πριν. Όταν σχεδιάζετε µία
διδακτική ενότητα, τι λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι και πώς θα
διδάξετε;
Ε19: Εντελώς την οµάδα στόχο µου, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι…κάποιοι
αναγνωρίζουν τους ζωγράφους κάποιοι άλλοι καθόλου. Είναι σαν κάνω ιδιωτικό
µάθηµα στον καθένα, έχουν τόσο διαφορετικό υπόβαθρο. Σήµερα τους έφερα υλικό
για να δουν, παρότι το υλικό πάντα το φέρνω στο τέλος, για να µην επηρεάζω, εδώ
είδα ότι αυτό ήταν απαραίτητο να γίνει στην αρχή, τους έµαθα συγκεκριµένες
µεθόδους, αυτό ήθελαν, όµως κι εγώ θέλω να περνούν καλά και να θέλουν να
ξανάρθουν την επόµενη φορά, τίποτ’ άλλο.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων την αξιολογείτε και πώς;
Ε19: Πάντα, κάθε χρόνο. Τους δίνω ερωτηµατολόγιο, αυτό αποτελεί «τροφή» για την
επόµενη χρονιά.. Στα Σ∆Ε κάναµε και ένα γενικότερο, όλο το σχολείο µαζί. Το
ερωτηµατολόγιο δεν είναι τεράστιο, να µην πελαγώνουν, δέκα ερωτησούλες για την
ύλη, τα υλικά, έτσι άλλαξα τα υλικά µου, από κάρτες τα έκανα σλάιτς…κάθε χρόνο
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«µόνταρα» τα πράγµατα διαφορετικά, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του
ερωτηµατολογίου. Εκτός από το ερωτηµατολόγιο, ρωτάω και άλλα πράγµατα για το
τι θέλουν να κάνουν σε σχέση µε το αντικείµενο, ώστε να το κάνουµε την επόµενη
χρονιά.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται το ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών, πώς το φαντάζεστε, να περιλαµβάνει τι;
Ε19: Όπου έχω διδάξει, έχω δει ότι είναι στη µοίρα του κάθε εκπαιδευτής να βρει το
υλικό, το «µαγικό» υλικό που να κρατάει το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων. Είχε
πάει να γίνει κάτι µε το πρόγραµµα «Μελίνα» που είχε φοβερό υλικό, για το
δηµοτικό βέβαια. Εγώ θα ήθελα ένα σεµινάριο για καλές πρακτικές, που ούτε στα
Σ∆Ε είχαµε, γιατί σε µας δεν υπήρχε θεµατικός υπεύθυνος, ένας «γκουρού» όπως
είχαν οι άλλες ειδικότητες. Τα project τα σκεφτήκαµε µόνοι µας….θα µπορούσαµε να
έχουµε βοήθεια.
Σ.: Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων;
Ε19: Στο Σ∆Ε Περιστερίου, είχαν κάνει σεµινάρια οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών
σε σχολεία του εξωτερικού. Είχαν αποκοµίσει άλλες γνώσεις, τις οποίες τις
ρουφήξαµε, δεν ξέρω τι έκαναν σε αυτά τα σεµινάρια αλλά ήταν εκπληκτικά, γιατί
είναι µεγάλη µετάβαση από το σχολείο στην εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικά για όσους
διδάσκουν χρόνια στην εκπαίδευση, σε σχολεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο και
πρόθεση να έχεις, να διώξεις από πάνω σου τη µετωπική διδασκαλία.
Σ.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το «αδύνατο» σηµείο σας ως
εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε19: Ένιωσα µεγάλη ανασφάλεια για την ηλικία µου, µπαίνοντας σε µια τάξη µε
ανθρώπους πολύ µεγαλύτερους από µένα. Ένοιωθα µεγάλο σεβασµό γι’ αυτούς που
έρχονται στα τµήµατα, ειδικά στο Σ∆Ε, ξοδεύοντας χρόνο από τη ζωή τους….είχα
µεγάλο άγχος τι θα διδάξω, θα διδάξω ζωγραφική ή θεωρία; Εν τέλει διάλεξα τη
θεωρία για να τους κερδίσω για το πρακτικό, για να προσεγγίσω την πράξη.
Σ.: Και το «δυνατό» σας;
Ε19: Το δυνατό µου νοµίζω ότι ήταν που αντλούσα τέτοια ευχαρίστηση, σα να
δούλευα για τη UNICEF! Και οι εκπαιδευόµενοι φεύγανε και ένιωθαν superman,
παρότι δεν ήταν και φοβερά όσα τους έµαθα!
(δεν ήθελα να προσθέσει κάτι).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε20
Αντικείµενο διδασκαλίας: Φωτογραφία-Κινηµατογράφος.
Σπουδές: ΙΕΚ Σχολής Σταυράκου (τεχνικός λήψης φωτογραφίας).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα (4) στο ΚΕΕ
Στο αντικείµενο: όχι.
Τρέχουσα απασχόληση: ΚΕΕ & απασχόληση µε τη φωτογραφία.
Ηλικία: 36 ετών.
(Η διάρκεια του τµήµατος είναι 20 ώρες, 10 ώρες βασικά στοιχεία θεωρίας για τη
φωτογραφία και 10 για την κινηµατογράφο. ∆εν υπάρχουν αντίστοιχα εργαστήρια).
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Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας στα τµήµατα του ΚΕΕ, ποιοι πιστεύετε ότι είναι
οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε20: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαρροές, επειδή δεν υπάρχει
υποχρέωση να το παρακολουθήσουν, δεν πληρώνουν, είναι τµήµα ελεύθερου χρόνου.
Νοµίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να συνδυάζεται η πρακτική µε τη θεωρία. ∆ηλαδή η
θεωρία κουράζει. Αν είχαµε δυνατότητα εργαστηρίων, να µπορούµε να εµφανίζουµε
και να τυπώνουµε φωτογραφίες, θα είχαµε λιγότερες διαρροές. Γίνονται βέβαια
κάποιες προβολές, διαφανειών ή φωτογραφιών διάσηµων φωτογράφων, που
συζητάµε για το έργο τους. Τους κρατάει όµως, από το να µην δείξεις τίποτε και να
κάνεις µόνον θεωρία. Η θεωρία χρειάζεται για να ξέρεις το µέσον που κρατάς στα
χέρια σου, από κει και πέρα µετά, είναι η φαντασία του καθενός, για να βγάλει µια
φωτογραφία..
Σ.: Άρα εσείς µε τα µέσα που έχετε στη διάθεσή σας στο ΚΕΕ, προσπαθείτε..
Ε20: Προσπαθώ να δείχνω φωτογραφίες, γιατί είναι πολύ σηµαντικό σε οτιδήποτε
εικαστικό το να έχει κάποιος εικόνες, να βλέπει εικόνες.
Σ.: Ανατρέχοντας σε µία από τις πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις ενός τµήµατος,
µπορείτε να µου πείτε τι ακριβώς κάνετε στη διάρκειά της και για ποιο λόγο;
Ε20: Υπάρχει µια γνωριµία και ξεκινάµε από την ιστορία της φωτογραφίας, πώς
ξεκίνησε η φωτογραφία…αυτό είναι το πρώτο µάθηµα. Αλλά πριν ξεκινήσω γενικά
να µιλήσω για την ιστορία της φωτογραφίας, θα κάνω µία γνωριµία και θα ρωτήσω τι
είναι αυτό που έχει φέρει τον καθένα εδώ. Τι γνώσεις έχει, τι περιµένει, τι θέλει, ποιο
σκοπό έχει…όλα αυτά τα πράγµατα πάνω στη φωτογραφία. Αν τον ενδιαφέρει να
βγάλει φωτογραφία καθαρά καλλιτεχνική, αναµνηστική κ.λ.π.
Σ.: Με ποιο τρόπο κάνετε το µάθηµα και γιατί τον έχετε επιλέξει; Ποιες εκπαιδευτικές
τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως;
Ε20: Υπάρχει ένα πρόγραµµα δηλαδή τι θα τους πω, και από κει και πέρα ….αυτός
είναι ο βασικός τρόπος. Τώρα τους ενθαρρύνω να φωτογραφίζουν και να φέρνουν
εικόνες δικές τους, να τις βλέπουµε µαζί, να σχολιάζουµε, να βλέπουµε κάποια
λάθη…
Σ.: Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραµµα που σας δίνεται από το ΚΕΕ,
έχει χρειαστεί να αναπροσαρµόσετε ή να τροποποιήσετε το πρόγραµµα αυτό; Αν
σχεδιάσετε µία συγκεκριµένη διδακτική ενότητα τι λαµβάνετε υπόψη για να
αποφασίσετε το περιεχόµενό της και τον τρόπο που θα διδάξετε το συγκεκριµένο
αντικείµενο π.χ. τη χρήση και τη λειτουργία του φωτοµέτρου;
Ε20: Υπάρχει υλικό, αλλά και µια ελευθερία να πούµε 5 πράγµατα παραπάνω, αρκεί
και το τµήµα να µπορεί να παρακολουθήσει. Αν είναι θετικοί, υπάρχει η δυνατότητα
να δείξουµε κάτι παραπάνω. Π.χ. στο πρόγραµµα δεν υπάρχει η εµφάνιση φιλµ, αν
θέλουν όµως υπάρχει η δυνατότητα να το δείξουµε. ∆ηλαδή, κυρίως µε βάση αυτά
που θέλουν και ζητάνε οι εκπαιδευόµενοι. Σε ότι αφορά τώρα στις σηµειώσεις και τη
βιβλιογραφία, µπορεί να ανατρέξει κανένας σε διάφορα στην αγορά και στα βιβλία
της φωτογραφίας του τεχνικού λυκείου.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα υπάρχουν και «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, π.χ. κάποιος
που θεωρεί τον εαυτό του «ειδικό» και κάνει συνεχώς παρεµβάσεις, κάποιος που
αδιαφορεί…είχατε τέτοιες περιπτώσεις και πώς τις αντιµετωπίσατε;
Ε20: ∆εν έχω αντιµετωπίσει µέχρι τώρα πρόβληµα. Είναι άνθρωποι µεγάλης ηλικίας,
δεν έρχονται για πλάκα, έρχονται συνειδητοποιηµένοι.
Σ.: Τη δουλειά σας στο τµήµα, το εκπαιδευτικό σας έργο το αξιολογείτε και πώς, µε
ποιο τρόπο;
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Ε20: Με ενδιαφέρει να τους το µεταδώσω όσο πιο καλά µπορώ και θεωρώ επιτυχία,
όταν τους δώσω το ερέθισµα για να προχωρήσουν… γιατί εδώ δίνεται ένα ερέθισµα
και από κει και πέρα καθένας προχωράει µόνος του.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων, τι θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον να το
παρακολουθήσετε και να σας βοηθήσει στη δουλειά σας;
Ε20: Αυτό που παρακολουθήσαµε είχε αυτά που ήθελα, αυτά που περίµενα.
Σ.: Αν γινόταν ένα επόµενο;
10: Νοµίζω ότι αυτά που µας είπαν ήταν αρκετά…και στον τρόπο, πώς να
προσεγγίσουµε τους ανθρώπους που έχουµε απέναντί µας, αλλά και στο υλικό που
µας έδωσαν, πώς θα το δουλέψουµε.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το
«αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε20: ∆εν µπορώ ίσως να το πω για τον εαυτό µου. Γενικά από αυτά που µου λένε οι
µαθητές µου, ότι καταλαβαίνουν αυτά που τους λέω, δηλαδή νοµίζω ότι υπάρχει
µεταδοτικότητα.
Σ.: Και το «αδύνατό» σας σηµείο, κάτι δηλαδή που θα θέλατε να αλλάξετε ή να κάνετε
καλύτερα; Ως εκπαιδευτής ενηλίκων πάντα.
Ε20:…. Αυτό εξαρτάται από την οµάδα που είµαι κάθε φορά. Υπάρχει οµάδα που
είναι πολύ δραστήριοι και σε «τραβάνε» και εσένα. Το χειρότερο είναι, όταν έχεις
κάποιους αδιάφορους, τότε κάνει «κοιλιά» το µάθηµα και πέφτεις και εσύ. Αν σου
πουν έχω ένα κινητό και το µόνο που µε ενδιαφέρει είναι να βγάζω φωτογραφίες µε
αυτό, µετά δεν έχεις τη διάθεση, όταν βλέπεις ότι ο άλλος είναι αρνητικός από την
αρχή.
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι άλλο).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε21
Αντικείµενο διδασκαλίας: Τοπική Ιστορία και Τοπική Εφηµερίδα (σε ΚΑΠΗ).
Σπουδές: Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τµήµα Ιωαννίνων. Προετοιµασία για
µεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σεµινάρια µε αρχαιολογικό περιεχόµενο &
επιστηµονικά συνέδρια (στη διάρκεια των σπουδών).
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα ΚΕΕ (3 τµήµατα: 2 τοπικής ιστορίας και 1
τοπικής εφηµερίδας).
Στο αντικείµενο: Ιδιαίτερα µαθήµατα και µαθήµατα σε φροντιστήριο.
Τρέχουσα απασχόληση: Ιδιαίτερα µαθήµατα και τµήµατα ΚΕΕ.
Ηλικία: 24 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα στα τµήµατα του ΚΕΕ, ποιοι
πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε21: Πιστεύω, απ’ αυτό που µου έχουν δείξει και τα τρία τµήµατα,
ότι το πρώτο είναι να τους κινεί το ενδιαφέρον, συγκεκριµένα στην εφηµερίδα είχαµε
ένα σκοπό, να βγάλουµε εφηµερίδα. Είχαµε έτσι καλή προσέλευση και στα
µαθήµατα, γιατί ήθελαν να πάρουν τις θεωρητικές γνώσεις για να µπορέσουν σιγά-
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σιγά να γράψουν δικά τους κείµενα. Στην αρχή δεν είχαν εµπιστοσύνη στις
δυνατότητές τους, αυτό γίνεται µε την πορεία. Ο δεύτερος παράγοντας, πάντα µιλάµε
για την ηλικία των εκπαιδευόµενων που έχω εγώ στο ΚΑΠΗ, είναι η σχέση που θα
αναπτύξει ο καθηγητής µε τον ενδιαφερόµενο. ∆ηλαδή, πολλές φορές βλέπεις στην
οµάδα από την αρχή διαφορετικές προσωπικότητες που χρειάζονται διαφορετικό
τρόπο προσέγγισης και πρέπει να τηρήσουµε τις ισορροπίες στο τµήµα. Άλλος
παράγοντας είναι και το ίδιο το αντικείµενο, µετράει το αντικείµενο, δηλαδή η
εφηµερίδα έδινε καλύτερο κίνητρο. Η τοπική ιστορία ήταν ένα µάθηµα που αρχικά µε
δυσκόλεψε. Όταν τους έδωσα το εκπαιδευτικό υλικό, κατάλαβα ότι δυσαρεστήθηκαν,
περίµεναν κάτι άλλο. Από τη στιγµή που περίµεναν κάτι άλλο, ήταν στο δικό µας το
χέρι να βρούµε τι τους αρέσει. Είναι διαφορετική και η µέθοδος που χρησιµοποιώ σε
κάθε τµήµα. ∆ηλαδή π.χ. σε ένα τµήµα για να κρατήσω τους εκπαιδευόµενους και να
έρχονται κάναµε κάποια πράγµατα για την ιστορία του Γαλαξιδίου, επειδή ήταν να
κάνουν µια εκδροµή στο Γαλαξίδι. Επίσης βρίσκουµε θέµατα από την επικαιρότητα.
Όταν βγήκε το Σκοπιανό, µου ζήτησαν να θυµηθούµε τον Μ. Αλέξανδρο. Σε άλλο
τµήµα τους ενδιέφερε να µάθουν την ιστορία της περιοχής. Έτσι, ξεκινήσαµε και τις
ξεναγήσεις, επειδή ήταν κοντά στο Θησείο. Τους άρεσε και τους έδινε κίνητρο να
έλθουν. Οι µεγάλοι άνθρωποι θέλουν να τους δείχνεις ενδιαφέρον. Το επιζητούν.
Είναι σε µια ηλικία που µαζεύονται στις Λέσχες Φιλίας, στα ΚΑΠΗ δηλαδή και
θέλουν να κάνουν παρέες, να κουβεντιάζουν. Ακόµη και µε µένα που είµαι πολύ
νεότερη ήθελαν να έχουν ένα δίαυλο επικοινωνίας, θεωρούσαν ότι δεν χάνεται η
επικοινωνία παρά τη διαφορά ηλικίας µας.
Σ.: ∆εν λειτούργησε δηλαδή αρνητικά το γεγονός ότι είστε πολύ νέα;
Ε21: Όχι, λειτούργησε πολύ θετικά, σε σηµείο που µου έλεγαν ότι έρχονται για µένα
προσωπικά, επειδή τους αρέσει ο τρόπος που µας τα λες, που είναι περιγραφικός. Το
τµήµα τους έδινε ένα κίνητρο να κοινωνικοποιηθούν, τους έλεγα να έλθουν λίγο
νωρίτερα, να πιουν καφέ, να γνωριστούν…µερικοί γνωρίστηκαν εδώ µεταξύ τους και
κάνουν τώρα παρέα.
Σ.: Στην πράξη πώς προσπαθείτε να εφαρµόσετε τους παράγοντες στους οποίους
αναφερθήκατε;
Ε21: Είπαµε ότι ο πρώτος παράγοντας είναι το ίδιο το αντικείµενο και σας εξήγησα
πώς προσπαθώ να τους δώσω κίνητρα. Από κει και πέρα, είναι ο εκπαιδευτής…κατά
την άποψή µου, θέλει προσωπική επαφή µε τον εκπαιδευόµενο, θέλει να τους
µαθαίνεις µε το όνοµά τους. ∆εν θεωρώ τόσο ότι έρχονται για το µάθηµα καθεαυτό.
Έρχονται γιατί τους αρέσει η επαφή µε ένα νέο άνθρωπο και µεταξύ τους. Πρέπει να
τους προσεγγίζεις έναν-έναν και να δείχνεις οικειότητα, όχι βέβαια να ξεπερνάς
κάποια όρια, γιατί αν είσαι και στη δική µου ηλικία, σε βλέπουν σαν το παιδί ή το
εγγόνι τους και το βλέπουν συναισθηµατικά. Στην αρχή µόνον είναι δύσκολοι σαν
ακροατήριο. Στους υπερήλικες σε αντίθεση µε τα παιδιά, ο σεβασµός κερδίζεται µε
την πορεία. Στην αρχή, στο πρώτο τµήµα, ήθελα να ανοίξω την πόρτα και να φύγω.
Ήταν δύσκολο το ακροατήριο, µε βοµβάρδιζαν µε ερωτήσεις, προβληµατίζονταν αν
θα τα βγάλω πέρα, επειδή είµαι µικρή. Σιγά-σιγά όµως τους κέρδισα. Ήταν κάτι
σταδιακό. Μετά το 5ο µάθηµα δεν χρειαζόταν να πω «ησυχία» για να ξεκινήσουµε, αν
και επειδή είναι µεγάλοι άνθρωποι δεν µπορείς να λες «ησυχία», απλά σωπαίνω και
το καταλαβαίνουν όταν γίνεται οχλαγωγία. Στην ιστορία, θυµούνται παραδείγµατα
από πιο σύγχρονη ιστορία και θέλουν ένα χρονικό περιθώριο, να τους αφήσεις να
συζητήσουν µεταξύ τους. Συνολικά, µπορώ να πω ότι θεωρώ πως η γνώση που
δίνουµε, είναι γενική. Εξειδικευµένη δεν µπορούµε να δώσουµε λόγω και της
ηλικίας. Οπότε είναι περισσότερο σαν να είσαι ο καθηγητής και ο κοινωνικός
λειτουργός µαζί, σαν παιδαγωγική της ένταξης των ανθρώπων µεγάλης ηλικίας.
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Σ.: Ανατρέχοντας στις πρώτες συναντήσεις των τµηµάτων σας, µπορείτε να µου
περιγράψετε τι ακριβώς γινόταν; Τι κάνατε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός
τµήµατος και για ποιο λόγο;
Ε21: Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήθελα να κάνω και τη γνωριµία και να
προχωρήσουµε στην ύλη, στο εκπαιδευτικό υλικό. Είναι και διαφορετικά τα τµήµατα
µεταξύ τους…στο πρώτο τµήµα που ανέλαβα, πρόλαβα να τους εξηγήσω και µερικά
θεωρητικά σε σχέση µε την ύλη. Έκανα µια εισαγωγή για το ποια είµαι, το φορέα, τι
οργανώνει ο φορέας, για το πρόγραµµα. Με ρωτούσαν και προσωπικά, από πού είµαι,
που µένω και τέτοια. Μετά, ξεκίνησα µε αφορµή την αρχαιολογία και για να τους
κεντρίσω το ενδιαφέρον τους έφερα ένα παράδειγµα ανασκαφής…και µε αφορµή
αυτό, πόσο συναφής είναι η αρχαιολογία και η ιστορία. Τους ενδιέφερε, τους άρεσε.
Στο δεύτερο µάθηµα, ξανάκανα θεωρητικό, µε βάση το φυλλάδιο, αλλά είδα ότι
κουράζονταν. Προκειµένου να χάσω το τµήµα, έπρεπε να αλλάξω το υλικό. Έτσι
κάναµε για το Γαλαξίδι, που σας έλεγα πριν. Στο άλλο τµήµα, µε το που ξεκίνησα,
έκανα την παρουσίαση….
Σ.: Παρουσιάζεστε µόνο εσείς ή και οι εκπαιδευόµενοι;
Ε21: Ως επί το πλείστον µόνο εγώ, γιατί δεν είχαν και το θάρρος. Αυτό έγινε στην
πορεία.
Σ.: Τους είπατε δηλαδή ποια είστε, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να συστηθούν;
Ε21: ∆εν αισθάνθηκαν την ανάγκη. Τους είπα να µου κάνουν ερωτήσεις και να µου
λένε και τα ονόµατά τους, αλλά τουλάχιστον στην αρχή δεν τους ενδιέφερε κάτι
τέτοιο, µερικοί είχαν ήδη γνωριστεί περιµένοντας, πριν ξεκινήσουµε το µάθηµα. Στην
πορεία…όταν είχαν να πουν πράγµατα, άρχισαν να γνωρίζονται καλύτερα.
Σ.: Είχατε αρχίσει να µιλάτε για το άλλο τµήµα σας και σας διέκοψα ρωτώντας…
Ε21: Εκεί, είχα πρόβληµα µε το θεωρητικό. Ήταν τόσο διαφορετικό το δυναµικό του
τµήµατος…µε το που µπήκα, έκανα τη γνωριµία, είπα δυο θεωρητικά πράγµατα, µε
το που πήγα να τους εξηγήσω γιατί χρειάζεται η θεωρία και πώς διευκολύνει την
πράξη, συνάντησα αντίδραση. Στο δεύτερο µάθηµα ευτυχώς είχα ετοιµάσει και κάτι,
υλικό για την Ακαδηµία Πλάτωνος, γιατί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Θησείο
και ξεκίνησα από αυτό. Και λέω όση θεωρία µπορέσω να τους κάνω θα είναι
χρήσιµο, αλλά δεν µε έπαιρνε, συνάντησα µεγάλη αντίδραση, είχαν δει και το
φυλλάδιο, το εκπαιδευτικό υλικό και δεν τους άρεσε….
Σ.: Και τι κάνατε;
Ε21: Τους λέω κατευθείαν, κλείστε τα φυλλάδιά σας και σήµερα θα ασχοληθούµε µε
αυτό. Θα κάνουµε περιήγηση της αρχαίας Αθήνας, ξεκινώντας από τα µέρη που δεν
µπορούµε να επισκεφτούµε γιατί είναι κλειστοί οι αρχαιολογικοί χώροι. Ξεκινήσαµε
από Ακαδηµία Πλάτωνος και µετά επικεντρωθήκαµε στην αρχαία αγορά, γιατί αυτό
τους ενδιέφερε. Καταλήξαµε στο τµήµα, από τοπική ιστορία να κάνουµε τοπογραφία
της αρχαίας Αθήνας. Αλλά τους ενδιέφερε και αφού τους ενδιέφερε εγώ προχώρησα
σε αυτό, µου ήταν και προσφιλές σαν θέµα και έτσι πέρασαν καλά. Για µένα ήταν
στοίχηµα, να κρατηθούν τα άτοµα στα τµήµατα….Στην εφηµερίδα τα πράγµατα ήταν
πιο εύκολα, υπήρχε κίνητρο και στόχος. Συνδυάζουµε θεωρία και πράξη, αλλά δεν
περιµένω βέβαια ότι θα γίνουν δηµοσιογράφοι, έχουν δικό τους τρόπο γραφής,
επισηµαίνω κάποια πράγµατα, αλλά σηµαντικό είναι το ότι προσπαθούν, φέρνουν
υλικό, γράφουν κείµενα, περνάνε καλά και τους αρέσει αυτό που κάνουν.
Σ.: Πώς δουλεύετε στο τµήµα, πώς κάνετε το µάθηµα, ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές
χρησιµοποιείτε συνήθως και γιατί τις επιλέγετε;
Ε21: Αλλάζει από τµήµα σε τµήµα, ανάλογα µε το αντικείµενο. Συγκεκριµένα, στην
τοπική ιστορία, κάνω προετοιµασία του µαθήµατος, δακτυλογραφώ το υλικό που
θέλω να τους µοιράσω και δουλεύουµε πάνω σε αυτό. Χονδρικά πάντα, µε
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ενδιαφέρει να µπορούν να ξεχωρίζουν περιόδους στην ιστορία και από το γενικό να
πηγαίνουµε στο ειδικό. ∆εν τους κουράζω µε πολλές λεπτοµέρειες. Για κάθε ένα
µνηµείο που τους µιλάω, τους το περιγράφω. Στη διάρκεια του µαθήµατος, γίνεται
διάλογος. Με διακόπτουν κάνοντας ερωτήσεις στις οποίες απαντάω, γιατί αν τις
αφήσουν για το τέλος, δεν µπορούν φυσικά να τις θυµηθούν. Αν δω ότι βγαίνουµε
εκτός χρόνου, επαναφέρω τη συζήτηση εκεί που θέλουµε…Βέβαια, έχει τύχει σε
µάθηµα, να µην προλάβω να κάνω ούτε µισή σελίδα από ότι έχω προετοιµάσει, γιατί
η µια κουβέντα φέρνει την άλλη…και φεύγει…. Τους τα δίνω φυσικά και γραµµένα
µε µεγάλη γραµµατοσειρά γιατί είναι σε µεγάλη ηλικία και δεν βλέπουν καλά και
έτσι οργανωµένα, ώστε να µπορούν να κάνουν ένα αρχείο. Προς το τέλος των
µαθηµάτων κάνω και ξενάγηση. Κάνουµε υπαίθριο µάθηµα, αυτοψία για αυτά που
µιλάµε, µε φυλλάδια στα οποία απεικονίζεται αναπαράσταση κάθε µνηµείου, έτσι
ώστε να φαντάζονται πώς ήταν όσα βλέπουν και επιµένω κυρίως στη λειτουργία κάθε
µνηµείου και όχι τόσο σε λεπτοµέρειες χρονολογικές. Βασικό για το πρόγραµµα της
ιστορίας σε αυτές τις ηλικίες, είναι να υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό. Μόνον µε την
εικόνα µπορεί να τους µείνει κάτι. Επειδή δεν είναι εύκολο πάντα να µετακινούνται
το υλικό αυτό θα βοηθούσε, αντί να προσπαθώ µε περιγραφές δικές µου και εικόνες
από το ίντερνετ να τους δείξω πράγµατα. Είναι όµως στο πρόγραµµα να βγει και
τέτοιο υλικό, εξάλλου το τµήµα ιστορίας είναι και πιλοτικό φέτος.
Σ.: Και στην εφηµερίδα;
Ε21: Εκεί, µοιράζω υλικό, αλλά είδα ότι ήθελαν να διαβάζουν αυτά που έχουν
γράψει. Αυτό εφάρµοσα, γιατί τους άρεσε, αλλά και για να µπορεί σταδιακά η µια να
κρίνει, όχι να επικρίνει, το γραπτό της άλλης. Στην αρχή χειροκροτούσαν όλα τα
κείµενα, µετά µόνον τα καλά, άρχισαν έτσι να ξεχωρίζουν τα πιο καλογραµµένα
κείµενα. Μπορεί επίσης να φέρω κάτι που µε προβληµάτισε από µια εφηµερίδα και
να το χρησιµοποιήσουν ως πηγή και πάνω σε αυτό να γράψουν κάτι. Επίσης π.χ.
κάναµε θεωρία για το πώς γράφεται ένα ρεπορτάζ…οργανώσαµε οµάδα ορθογραφίας
και οµάδα σύνταξης… Ως επί το πλείστον έτσι λειτουργούµε, η θεωρία συνδυαστικά
µε την πράξη, κάνουµε και αστεία πολλά στη διάρκεια του µαθήµατος…αυτά.
Σ.: Είχατε πει προηγουµένως ότι πολλές φορές το υλικό ή η προβλεπόµενη ύλη δεν
ικανοποιεί το τµήµα. Πώς σχεδιάζετε τις αλλαγές που κάνετε; ∆ηλαδή ποια στοιχεία
λαµβάνετε υπόψη σας προκειµένου να σχεδιάσετε µία συγκεκριµένη διδακτική ενότητα,
προκειµένου να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε21: Πώς επιλέγω δηλαδή το αντικείµενο, το περιεχόµενο;
Σ.: Τι λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε ότι θα διδάξετε αυτό το κεφάλαιο µε
αυτό το συγκεκριµένο τρόπο;
Ε21: Κατάλαβα. Αυτό που έχει πολύ µεγάλη σηµασία για µένα γι’ αυτή την ηλικία,
είναι τι µπορούν να συγκρατήσουν. Τι τους παραπέµπει συνειρµικά σε κάτι άλλο. Και
αυτό να «δένεται» µε ένα παράδειγµα. Το υλικό που διαλέγω είναι αρχαιολογικό, άρα
δεν µπορώ να τους το διδάξω όπως είναι, γιατί περιέχει ειδικούς όρους κ.λ.π. Τους
εξηγώ έτσι όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Οι αρχαιολογικοί όροι πάντα συνδέονται µε
παράδειγµα, για να γίνεται η ταύτιση. Επίσης, όλα αυτά προσαρµόζονται ανάλογα µε
τα πρόσωπα που υπάρχουν σε κάθε τµήµα. Έχεις δηλαδή µία εικόνα για κάθε τµήµα,
αλλά και ξεχωριστή εικόνα για κάθε άτοµο µέσα στο κάθε τµήµα. Στις κυρίες που
βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν κάτι, επιτόπου θα το απλοποιήσω περισσότερο. Η
επανάληψη για µένα είναι πολύ συχνό φαινόµενο. Από τα 10, και τα 2-3 να τους
µείνουν σε αυτή την ηλικία, θα είναι επιτυχία.
Σ.: Πολλές φορές µέσα στα τµήµατα έχουµε και «δύσκολους» εκπαιδευόµενους,
κάποιον π.χ. που θέλει να µονοπωλεί τη συζήτηση, κάποιον που δεν συµµετέχει
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καθόλου, κάποιον που συνεχώς παρεµβαίνει και διαφωνεί µε τον εκπαιδευτή. Σας
έχουν τύχει παρόµοιες περιπτώσεις και πώς τις αντιµετωπίζετε;
Ε21: ∆εν τους µιλάω κατ’ ιδίαν, γιατί θα νοµίζουν ότι αισθάνοµαι πιο οικεία µαζί
τους και σε έναν βαθµό τους ευνοώ. Σε καµιά περίπτωση δεν τους προσβάλω, δεν
δηµιουργώ εγώ την αίσθηση στην οµάδα ότι πετάγονται και ότι τα ξέρουν όλα, έστω
και αν η οµάδα το καταλαβαίνει. Φροντίζω να είµαι διπλωµατική στις απαντήσεις π.χ.
καλά κάνετε και διαβάζετε γι’ αυτό το θέµα και το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά είναι
κάτι εξειδικευµένο και δεν αφορά την οµάδα, ίσως δεν θα το βρούµε µπροστά µας.
Τους βάζω δηλαδή στη θέση τους µε τρόπο, δεν το αφήνω έτσι, να ενοχλεί την
οµάδα. Κάποιους που είναι σιωπηλοί, προσπαθώ να τους ενθαρρύνω, τους ρωτάω τη
γνώµη τους, αν κατάλαβαν. Μου έτυχε περιστατικό µε άνδρα πολύ µορφωµένο, που
είπε κάτι το οποίο ήταν ιστορικά ανακριβές. Προσπάθησα πολύ διακριτικά να τον
διορθώσω, για να µη µείνει το λάθος και στους άλλους… και τότε έγινε πολύ
αρνητικός απέναντί µου, σχεδόν εχθρικός και επικαλέστηκε το νεαρό της ηλικίας
µου. Σε εκείνη τη φάση συγκρατήθηκα. Έπρεπε όµως να του τεκµηριώσω
επιστηµονικά ότι δεν ισχύει και επίσης έπρεπε να µην µε µειώνει στα µάτια της τάξης
γιατί ήµουν η εκπαιδεύτριά τους. Επικαλέστηκα ότι το γνωρίζω από το
Πανεπιστήµιο, από τον τάδε καθηγητή και την τάδε µελέτη και µόνο έτσι το δέχτηκε.
Επίσης παρόµοιο πρόβληµα δηµιουργείται και µεταξύ τους, να διαφωνούν για
διάφορα γεγονότα ιστορικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θέση µου είναι να ηρεµήσω τα
πράγµατα και επιστρατεύω το χιούµορ, γιατί τα πράγµατα οξύνονται πολύ και οι
διαφωνίες γίνονται έντονες, µαλώνουν µεταξύ τους.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε21: Άσχετα µε την εµπειρία, που έρχεται σιγά-σιγά, νοµίζω ότι ο εκπαιδευτής ξέρει,
καταλαβαίνω δηλαδή ποια τµήµατα τραβάνε πιο πολύ…
Σ.: Πώς το καταλαβαίνετε, µε ποια κριτήρια καταλήγετε στο συµπέρασµα αυτό;
Ε21: Κυρίως από τους ίδιους, τη γλώσσα του σώµατός τους, τη διάθεσή τους, το πώς
φεύγουνε κάθε φορά από το µάθηµα. Μπορεί να έρθουν µουτρωµένοι και να φύγουν
µα καλή διάθεση. Το χιούµορ βοηθάει πολύ σε αυτό. Η ψυχολογία της οµάδας σε
πολύ µεγάλο βαθµό εξαρτάται από την ψυχολογία του εκπαιδευτή. Αν µια µέρα δεν
έχω διάθεση, αυτό περνάει και στους εκπαιδευόµενους. Έτσι, ο εκπαιδευτής οφείλει
να είναι 100% µέσα στο τµήµα και να αφήνει τα δικά του απέξω. Βέβαια, έχει τύχει
και φορά που είχα τροµερό πονοκέφαλο και τους το είπα και εννοείται ότι κατάλαβαν
και µε βοήθησαν στο µάθηµα, εντάξει είναι και µεγάλοι άνθρωποι, νοήµονες, µε
κατανόηση. Επίσης, η οµάδα της εφηµερίδας πήρε πολύ τα πάνω της µε το που βγήκε
το φύλλο, αυτό άλλαξε την ψυχολογία της οµάδας και τις µεταξύ τους σχέσεις προς
το καλύτερο….δηλαδή το καλό αποτέλεσµα από τη δουλειά µέσα στο τµήµα.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι πρόκειται να παρακολουθήσετε ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θέµατα θα θέλατε να περιλαµβάνει ώστε να έχει ενδιαφέρον
για σας και να σας υποστηρίξει στο έργο σας;
Ε21: Θα ήθελα να µάθω για τη συγκεκριµένη ηλικία, από κάποιον που να έχει
εµπειρία µε τέτοιες ηλικίες και να ξέρει για την ψυχολογία τους. Χρειάζεται, γιατί κι
εµείς οι εκπαιδευτές δεν µπορούµε πάντα να χειριστούµε καταστάσεις και µπορεί
κατά λάθος να βγάλουµε από την πορεία του έναν εκπαιδευόµενο και να τον κάνουµε
να φύγει από το τµήµα. Επίσης ένα άλλο ζητούµενο στα σεµινάρια, ζητούµενο από
όλους τους εκπαιδευτές, είναι να υπάρχει πρακτική. Όχι τόσο θεωρία, περισσότερο
πρακτική στην εκπαίδευσή µας, ένα βιντεοσκοπηµένο µάθηµα π.χ. για το ίδιο το
µάθηµα. Ακόµα οι εκπαιδευτές χρειαζόµαστε πρόσβαση σε πολύ υλικό, όχι µόνο για
το αντικείµενό µας, αλλά και για άλλα θέµατα, όπως πριν τα οπτικοακουστικά που
σας έλεγα. Να υπάρχει µια βασική ύλη-κορµός για όλα τα τµήµατα και από κει και
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πέρα….κάτι σαν…µια µεγάλη βιβλιοθήκη στην οποία κάθε εκπαιδευτής θα έχει
πρόσβαση και θα αντλεί όσα του είναι χρήσιµα ανά πάσα ώρα και στιγµή.
Σ.: Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων; Θα θέλατε να περιλαµβάνει αντίστοιχα
θέµατα;
Ε21: Θα ήθελα να υπήρχε µια εµπειρία των εκπαιδευτών, προτού µπουν να διδάξουν,
να πάνε σε ένα τµήµα να δουν πώς γίνεται το µάθηµα. Το σεµινάριο που κάναµε ήταν
καθαρά θεωρητικό, όµως όταν µπεις στην αίθουσα όλα είναι διαφορετικά. Θα ήθελα
λοιπόν να υπήρχε δυνατότητα να δούµε τα πράγµατα όπως θα είναι στην
πραγµατικότητα και επίσης να ακούσουµε εµπειρίες άλλων εκπαιδευτών που έχουν
ήδη διδάξει…να δούµε µια βιντεοταινία, να προβληµατιστούµε δηµιουργικά….να
ταυτίσουµε τη θεωρία µε την πράξη. Επίσης, όσοι κάνουν το σεµινάριο, αυτοί που θα
µας εκπαιδεύσουν να έχουν εµπειρία ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Να βελτιώνουµε τις
γνώσεις µας οι εκπαιδευτές και να µας αξιολογούν µε βάση κάποια κριτήρια. Αν
κάποιοι δεν επαρκούν και δεν κάνουν για εκπαίδευση να στραφούν προς κάτι άλλο
και όσοι µπορούν να βοηθηθούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο νοµίζετε ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατό»
σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε21: Πιστεύω ότι επειδή είµαι µικρή, στην αρχή δεν µου είχαν εµπιστοσύνη ότι έχω
γνώσεις. Πλεονέκτηµα είναι, ότι στην ηλικία που είµαι, αν δεν γνωρίζω κάτι δεν
ντρέποµαι τους το πω. Προτιµώ να τους πω ότι θα ανατρέξω να το βρω, γιατί δεν
είµαι παντογνώστης και ακόµα µαθαίνω όπως εσείς. Το αρνητικό είναι ότι δυστυχώς,
αν και δεν το δείχνω στους εκπαιδευόµενους, ότι ταυτίζοµαι µαζί τους. Αυτό όµως το
συνειδητοποιώ κάθε φορά µετά το µάθηµα, όταν κάνω την αυτοκριτική µου. Για
παράδειγµα, σε ένα κείµενο που ήθελα να διορθώσω σε µία κυρία για να το βάλω
στην πρώτη σελίδα, είδα ότι παραπονέθηκε, στενοχωρήθηκε και µετά,
στενοχωρήθηκα κι εγώ. Η προσωπική σχέση, δηλαδή που δηµιουργείται….αυτά…θα
έχω κι άλλα αρνητικά, είµαι σίγουρη, απλά δεν τα έχω εντοπίσει ακόµα.
Σ.: Θέλετε να προσθέσετε, να παρατηρήσετε ή να επισηµάνετε κάτι, τόσο σε σχέση µε
όσα συζητήσαµε, όσο και γενικότερα από την εµπειρία σας ως τώρα στο ΚΕΕ;
Ε21: Προτού ασχοληθώ µε τους ενήλικες, και µάλιστα µε τους υπερήλικες, τους
σεβόµουν, αλλά δεν µπορούσα να ταυτιστώ µαζί τους. Τώρα υπάρχει σχέση και θα
ήθελα να τη διατηρήσω. Θα συνιστούσα στους γονείς µου ανεπιφύλακτα, να
ασχοληθούν, να πάνε στις Λέσχες Φιλίας, όταν έρθει η ώρα. Άλλαξα αντίληψη για τις
δυνατότητες και τις ικανότητες αυτής της ηλικίας. Μου αρέσει πολύ η δουλειά στα
τµήµατα, µε ενθουσιάζει και θα ήθελα να συνεχίσω.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε22
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ζωγραφική (τµήµατα σε ΚΑΠΗ).
Σπουδές: Σχολή Καλών Τεχνών Τιράνων.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: Σχετικά σεµινάρια στην Αλβανία.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια στην Αλβανία για τη διδασκαλία
ενηλίκων (θεωρία και πρακτική), σεµινάρια Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: 10 χρόνια διδασκαλίας στην Ελλάδα: Κέντρο Σπουδών
Λαϊκού Θεάτρου (ελεύθερο σχέδιο, σκηνογραφία, µάσκα, µαριονέτα κ.ά.), τµήµατα
εικαστικών σε δήµους, τµήµατα ΚΕΕ (2003-2005).
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Στο αντικείµενο: 20 χρόνια διδασκαλίας στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Τιράνων
Τρέχουσα απασχόληση: Ιδιωτικό εργαστήριο ζωγραφικής, µαθήµατα σε δήµους και
στο ΚΕΕ (2 τµήµατα).
Ηλικία: 66 ετών.
(Οµογενής από το εξωτερικό, από το 1993 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Έχει
χαρακτηριστεί ως «διακεκριµένος καλλιτέχνης», έχει επίσης πολλές συµµετοχές σε
εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ιδιωτικό
εργαστήριο και ασχολείται εκτός από τη ζωγραφική και µε τη γλυπτική, το βιτρό κ.ά.)
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων,
ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε22: Νοµίζω ότι το πρώτο πράγµα που βοηθάει, είναι ο τρόπος, το πώς
θα το διδάξεις, θα το εξηγήσεις, γιατί επειδή οι ηλικίες είναι µεγάλες, δεν έχουν
πολλά ενδιαφέροντα σε αυτό το πρόγραµµα, στη ζωγραφική, έτσι ο τρόπος
διδασκαλίας έχει µεγάλη σηµασία. Γι’ αυτό χρειάζονται πολύ έµπειροι άνθρωποι να
διδάσκουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται καµιά φορά ότι είναι εύκολο, νοµίζω
όµως ότι είναι το πιο δύσκολο πράγµα. Για αυτό λέω ότι τα προγράµµατα που
διδάσκω εδώ θέλουν καλύτερη οργάνωση. Μέσα από το κέντρο που γίνονται, µε το
χώρο, τα υλικά, τα οποία δεν είναι ότι καλύτερο.
Σ.: Κι εσείς τι κάνετε µέσα στα τµήµατά σας για να διευκολύνετε τους δικούς σας
εκπαιδευόµενους να µάθουν;
Ε22: Το πρώτο που κάνω όταν µπαίνω σε ένα τµήµα, είναι να δω µε ποιους έχω να
κάνω. ∆εν µπορείς να διδάξεις το ίδιο στα παιδιά, στους νεαρούς και στους
ενηλίκους. Με βάση τη σύνθεση που έχει η οµάδα, προσπαθείς να χτίσεις από µόνος
σου ένα πρόγραµµα, το οποίο να το κάνεις και ευχάριστο και να µην τους επιβάλλεις
µε το ζόρι κάτι που δεν τους πάει, για να µπορέσουν να καταλάβουν σιγά-σιγά ότι
µπορούν να µάθουν από αυτό το τµήµα.
Σ.: Άρα φτιάχνετε κάθε φορά ένα ξεχωριστό πρόγραµµα σπουδών;
Ε22: Μέσα από την εµπειρία, αυτό θέλω να εξηγήσω, όπως είναι το τµήµα, έτσι
πρέπει και ο εκπαιδευτής να µπορέσει να κάνει το πρόγραµµα πάνω σε αυτό που έχει.
Λέµε όταν έχουµε ένα προζύµι, θα κάνουµε ένα τέτοιο ψωµί, µε αυτή την έννοια, της
διαφορετικότητας κάθε φορά…δεν υπάρχουν στη διδασκαλία της τέχνης κανόνες.
Στην αγιογραφία π.χ. επειδή υπάρχουν οι κανόνες της βυζαντινής τέχνης δεν µπορείς
να κανείς διαφορετικά, ενώ στην τέχνη είσαι ελεύθερος.
Σ.: Πώς γίνεται το µάθηµα σε ένα τέτοιο τµήµα µε µεγάλους ανθρώπους; Τι κάνετε
συνήθως;
Ε22: Η πρώτη συνάντηση µε αυτούς τους ανθρώπους είναι να γνωριστούµε. Να ξέρω
αν είχαν πιάσει ποτέ µολύβι, αν είχαν πιάσει χρώµα µε το χέρι, για να ξέρεις πώς να
τους εξηγήσεις τι συµβαίνει. Και µετά, ξεκινάς µε πολύ απλά πράγµατα, τα οποία
πρέπει να τα µεταφέρεις από την πραγµατικότητα σε ένα τετράγωνο τετράδιο. Με
µολύβι πρώτα, µε σκιές και φως αργότερα και µε χρώµα στη συνέχεια.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα τυχαίνουν και «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος π.χ.
που νοµίζει ότι τα ξέρει όλα, κάποιος που θέλει να µονοπωλεί το ενδιαφέρον του
εκπαιδευτή και του τµήµατος…τι κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις;
Ε22: Βεβαίως, έχουµε κυρίως περιπτώσεις εκπαιδευόµενων που έρχονται 2-3 φορές
και µετά λένε δεν θα µάθω εγώ, να µην ξανάρθω. Νοµίζω ότι το καλύτερο µάθηµα
για αυτούς που το κάνουν αυτό, είναι η προσφορά των άλλων, της οµάδας, που τη
βλέπουν να έχει φτάσει σε ένα καλό σηµείο και αναρωτιούνται «πώς φτάσατε εδώ
εσείς;» -ειδικά όταν κάποιοι έρχονται για πρώτη φορά µετά την τρίτη συνάντηση-και
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καταλαβαίνουν τότε ότι έκαναν λάθος που δίσταζαν και µπορούν να προχωρήσουν
όπως οι άλλοι.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε22: Αυτό που µε κάνει να δω πόσο έχει προχωρήσει η οµάδα, είναι ότι από µόνοι
τους λένε «πόσο καλά το έκανα, δεν πίστευα ότι θα φτάσω µέχρι εδώ». Γιατί νοµίζω
ότι όλοι µέσα µας έχουµε κάτι, το οποίο δεν το έχουµε βγάλει για χρόνια, αλλά αν
κάποιος µας «τσιµπήσει» λίγο, θα µπορέσουµε να βγάλουµε την έκφρασή µας. Αυτή
είναι η τέχνη.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα µελλοντικό σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για σας;
Ε22: ∆εν θα το έκανα, επειδή, να σας πω και την αλήθεια τώρα, αυτά τα τµήµατα
στο ΚΕΕ, δεν έχουν το επίπεδο που θα ήθελα, για να αξιοποιείται η γνώση και η
καριέρα που έχω… Είµαι µέλος του επιµελητηρίου, έχω κάνει εκθέσεις εδώ και στο
εξωτερικό, τα έργα µου έχουν µπει σε διάφορους χώρους…αυτό το κάνω επειδή έχω
ελεύθερο χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια…οπότε δε νοµίζω ότι θέλω πια κάποιο
σεµινάριο…για τη συγκεκριµένη οµάδα που διδάσκω εδώ.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση τώρα: ποιο θεωρείτε εσείς, ένας έµπειρος καλλιτέχνης µε
παρουσία στο χώρο και εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ότι είναι το «δυνατό» και
το «αδύνατο» σηµείο σας, ως εκπαιδευτής ενηλίκων και µόνο ως προς αυτό;
Ε22: Επειδή είχα διδάξει και σε παιδιά που θέλουν να µπουν στη Σχολή Καλών
Τεχνών, νοµίζω ότι αυτό έχει το περισσότερο ενδιαφέρον για µένα. Με τους
ενηλίκους είναι τα πράγµατα λίγο δύσκολα, ειδικά µε τα τµήµατα που έχω τώρα,
είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις. Για αυτό λέω ότι κάθε δάσκαλος πρέπει µε την
πείρα του να µπει µέσα και να βρει τρόπους. ∆εν µπορούµε να πούµε θα χτίσουµε ένα
πρόγραµµα και θα κάνουµε αυτό και αυτό. Είναι οι άνθρωποι που το κάνουν κάθε
φορά.
Σ.: ∆εν είναι όµως και µια πρόκληση, όταν έχεις ανθρώπους που είναι «έτσι κι έτσι»,
να τους κάνεις να αγαπήσουν τη ζωγραφική;
Ε22: Θα σας πω τι γίνεται…µέσα στο τµήµα υπάρχει διάρθρωση, επίπεδα. Υπάρχουν
κάποιοι που πάνε τόσο µπροστά, που οι άλλοι τους βλέπουν µε ζήλια και εγωισµό
για να τους φτάσουν. Υπάρχουν και άτοµα που έχουν κάνει ατοµικές εκθέσεις, είναι
προχωρηµένοι…σε πολλά τµήµατα οι εκπαιδευόµενοι έκαναν ατοµικές και οµαδικές
εκθέσεις…Νοµίζω ότι µέσα από µια διαδικασία που µπορεί να πάρει δυο και τρία
χρόνια µπορούν να πουν, τώρα είµαι ελεύθερος, µπορώ να ζωγραφίζω µε αυτά που
έµαθα. Όµως οι 40 ώρες που κρατάει κάθε τµήµα στο ΚΕΕ δεν φτάνουν.
(∆εν ήθελε να προσθέσει κάτι άλλο).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε23
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (1ο & 2ο επίπεδο).
Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ (1ο & συνεχίζεται στο 2ο επίπεδο).
Στο αντικείµενο: 23 χρόνια εκπαιδευτικός.
Τρέχουσα απασχόληση: Εκπαιδευτικός στη δηµόσια εκπαίδευση και τµήµα ΚΕΕ.
Ηλικία: 53 ετών.
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(∆ήλωσε σε σχέση µε την επιµόρφωση και την εκπαιδευτική εµπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων: «Πιστεύω ότι µόνο µε την εµπειρία µου 23 χρόνια στη δηµόσια εκπαίδευση
θα τα καταφέρω και πιστεύω ότι τα κατάφερα και χωρίς µεταπτυχιακά που δυστυχώς
δεν κατάφερα να κάνω. Τα σχολεία της Αθήνας που εργάζοµαι έχουν παιδιά από όλες
τις χώρες, σε ποσοστό 50-50%. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει µια εµπειρία και
επιµόρφωση για το πολυ-πολιτισµικό µοντέλο στην εκπαίδευση. Χωρίς να το έχεις
διδαχτεί, χρειάζεται κότσια, αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρνω καλά»).
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα στο τµήµα του ΚΕΕ, ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε23: Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ ψυχή. Η γνώση είναι πολύ λίγη,
αυτή που θα πρέπει να µάθουν οι ενήλικες. Είναι η ψυχή και να µην καταλάβουν ότι
τους βλέπεις, δεν θα ήθελα να πω ρατσιστικά, αλλά µε καλοσύνη, αγάπη, σαν τα
µικρά παιδιά. Αρχίζουν από το µηδέν πιστεύω. Μου εκµυστηρεύτηκαν ότι ζουν τα
µαθητικά τους χρόνια ξανά και τους άρεσε παρά πολύ. Η ψυχή, ο διάλογος, πολλές
φορές να φτάσεις στο επίπεδό τους, να τους αφήσεις να λένε µόνοι τους. Θεωρώ ότι
το τµήµα µου έτσι πέτυχε, τους άρεσε, µε αγάπησαν τους αγάπησα.
Σ.: Η σχέση δηλαδή που αναπτύσσεται…
Ε23: Η σχέση, ναι, η οµάδα. Πήγαµε για καφέ, σε ταβέρνα, κάναµε πάρτι µαζί και
τώρα θέλουµε να πάµε εκδροµή. Ανταλλάξαµε δώρα, τραγουδήσαµε παρέα. Το
είδαµε πολύ οµαδικά, αναπτύξαµε προσωπική σχέση. ∆εν είχα άλλη τέτοια εµπειρία
και ευχαριστώ τη µοίρα που το έζησα αυτό.
Σ.: Αν επιλέγατε το σηµαντικότερο παράγοντα;
Ε23: Το να γίνει οµάδα, να επικοινωνήσει στο ίδιο επίπεδο το τµήµα και να έρθεις
κοντά τους. Η γνώση και τα βιβλία είναι δευτερεύοντα.
Σ.: Αυτό µέσα στο τµήµα σας, πώς το κάνετε πράξη; Μου είπατε ήδη ότι έχετε
αναπτύξει σχέσεις, κάνατε διάφορες κοινές δραστηριότητες, πήγατε ταβέρνα, θα πάτε
εκδροµή…κάτι άλλο µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία που θέλετε να προσθέσετε;
Ε23: Νοµίζω ότι αυτό τα λέει όλα, αυτά που κάναµε εννοώ, και πιστεύω ότι έναν
καλό δάσκαλο, τον διακρίνει όχι µόνο η γνώση αλλά η ψυχή που πρέπει και να έχει
να δίνει. Και να µπορέσει να το βγάλει. Μπορεί να έχεις και να µην µπορείς να το
βγάλεις. Εγώ είχα και έδινα και αυτό µε βοήθησε.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι είστε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση µε ένα τµήµα, τι
ακριβώς κάνετε και για ποιο λόγο;
Ε23: Στην αρχή θέλω να µε γνωρίσουν, να τους πω ποια είµαι, τα πιστεύω µου, την
κουλτούρα µου, να τους γνωρίσω, να µου πούνε γι’ αυτούς, για τη χώρα τους, από
πού ξεκίνησαν, γιατί ήρθαν εδώ, όλα αυτά . Την οικογένειά τους, πού µένουν, πώς τα
βλέπουν εδώ. Κάνουµε µια επικοινωνία πιστεύω.
Σ.: Λέτε για το πρόγραµµα κάποια πράγµατα;
Ε23: Όχι καθόλου, τίποτα.
Σ.: Απλώς γνωρίζεστε…
Ε23: Ναι, σε ανθρώπινο επίπεδο….τα υπόλοιπα είναι στη συνέχεια. Πήρα ένα σωρό
βιβλία από το σχολείο νεοελληνικής γλώσσας της Θεσσαλονίκης, τους έβγαλα ένα
σωρό φωτοτυπίες, τις έχω έτοιµες να τις δώσω για το καλοκαίρι, πέρα από τα βιβλία.
Τους µίλησα για την ιστορία της Ελλάδας, τους άρεσε παρά πολύ στάθηκα σε
«πατήµατα» από τον Όµηρο µέχρι σήµερα και τώρα τους τα γράφω γιατί µου το
ζήτησαν, τόσο απλά όσο απλά θα τα µάθαινε ένα παιδάκι, για να τους τα κάνω δώρο,
να τα έχουν από µένα.
Σ.: Μιλάτε στην πρώτη συνάντηση για το τι περιµένουν από το τµήµα;
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Ε23: Αυτό γίνεται στις επόµενες συναντήσεις περισσότερο. Πέρα από το βιβλίο,
αφήναµε κάθε φορά να µιλήσουν για κάποια πράγµατα που ήθελαν εκείνοι.
Τελειώσαµε τη γραµµατική πολύ καλά…
Σ.: Σε σχέση µε τις τεχνικές, ποιες χρησιµοποιείτε περισσότερο και γιατί, πώς δουλεύετε
συνήθως στο τµήµα;
Ε23: Στην αρχή τους έκανα πιο πολλές ασκήσεις, τώρα δουλεύω περισσότερο µε
προφορικό λόγο. Στην αρχή µάθαµε γραµµατική για να µπορούµε να µιλάµε σωστά,
δεν µιλούσαν σωστά. Κάναµε ουσιαστικά, ρήµατα, να χρησιµοποιούν το πρόσωπο, τα
επίθετα.
Σ.: Με ποιον τρόπο; ∆ίνατε ασκήσεις ατοµικές, σε οµάδες;
Ε23: Ασκήσεις πολλές και ατοµικές και οµαδικές, πάρα πολλές. Κάνω στο δεύτερο
επίπεδο τώρα και πιστεύω ότι τους βοήθησα µε τις πολλές ασκήσεις και από άλλα
βιβλία στο πρώτο επίπεδο και τώρα είµαστε στο λόγο. ∆ιαβάζουν τα κείµενα, λένε τι
καταλαβαίνουν, µια χαρά. Κάνουµε οµάδες που απαντάνε, ρωτάνε , δουλεύοντας τις
ασκήσεις.
Σ.: Τα κείµενα είναι αυτά που υπάρχουν στο υλικό;
Ε23: Και διάφορα αλλά που έχω επιλέξει.
Σ.: Μέσα στο πλαίσιο του υλικού που έχετε από το ΚΕΕ, χρειάζεται να σχεδιάσετε
εσείς…
Ε23: Σχεδίασα παρά πολλά!
Σ.: Πώς; Όταν σχεδιάζετε µια διδακτική ενότητα που θα διαρκέσει 10-20 ώρες, πως το
κάνετε βήµα- βήµα, ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι και
πώς θα διδάξετε;
Ε23: Πήρα πολλά βιβλία, από το σχολείο της ελληνικής γλώσσας…είδα περίπου τα
ίδια πράγµατα και διάλεγα ότι µου άρεσε και τους το έφερνα σε φωτοτυπία.
Σ.: Αυτή την επιλογή την κάνατε µε βάση τι;
Ε23: Τη γνώση τους. Τι τους άρεσε περισσότερο και σε τι επίπεδο ήταν. Θα δώσουν
τώρα µερικοί µαθητές µου, να πάρουν την επάρκεια.
Σ.: Σε κάθε τµήµα έχουµε πολλές φορές κάποιους «δύσκολους» εκπαιδευόµενους,
κάποιον π.χ. που αδιαφορεί, κάποιον πιο εριστικό ή επιθετικό ή κάποιον που
µονοπωλεί τη συζήτηση…πώς αντιµετωπίζετε τέτοιες ή παρόµοιες περιπτώσεις;
Ε23: ∆εν αντιµετώπισα τέτοιο πρόβληµα καθόλου, ίσα-ίσα που είµαι σε όλους πολύ
αγαπητή και δεν δηµιουργήθηκε κανένα πρόβληµα ποτέ, το αντίθετο µάλιστα, θέλουν
να µην χάνουµε καθόλου χρόνο. Έρχονται συνειδητοποιηµένοι εδώ, δεν έρχονται για
χαβαλέ. Θέλω µόνο να παρατηρήσω ότι οι νότιοι λαοί έχουν περισσότερο πρόβληµα
στην άρθρωση, από τη Γκάνα, την Υεµένη, την Αίγυπτο, ενώ οι γειτονιές µας και οι
βόρειοι µιλάνε πιο καλά.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε23: Μια χαρά τα πήγα…
Σ.: Εννοώ, όχι το αποτέλεσµα, αν εσείς αξιολογείτε το έργο σας και πώς;
Ε23: ∆εν είναι εγωιστικό, αλλά διαισθάνοµαι ότι τα πήγα µια χαρά, ίσως µου έτυχε
και εµένα καλό υλικό, ήταν πολύ καλοί όλοι και τους αγαπάω και µε αγαπάνε. Και τα
πήγαν όλοι καλά…ένας µόνο µαθητής υπάρχει που θα τον ξανάφερνα πάλι στη
δεύτερη τάξη (εννοεί το 2ο επίπεδο).
Σ.: Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει ένα µελλοντικό σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων, για να έχει ενδιαφέρον για σας και να σας βοηθήσει στο εκπαιδευτικό σας
έργο;
Ε23: Περισσότερο εµπειρίες νοµίζω.. Τώρα, όσον αφορά τα βιβλία αυτά, κοινός νους
χρειάζεται για να καταλάβεις, δεν είναι αυτά τόσο χρήσιµα όσο να ακούγαµε
πρακτικές και από άλλους. Αυτές θα ήθελα να ακούσω από άλλους εκπαιδευτές. Για
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να γίνει ένα τµήµα οµάδα, αυτό εξαρτάται από σένα και από το ίδιο το υλικό που
έχεις. Τώρα αν ήταν «στριµάδια» όλα τα άτοµα, δεν θα τα κατάφερνα τόσο καλά……
αλλά είχα καλό τµήµα, όλοι ήταν πολύ συνειδητοποιηµένοι, έχω γίνει φίλη µε την
Αλβανίδα…. είχα κάτι κάποτε στην ψυχή µου, µε την Αλβανία και µε όλες τις
χώρες…τώρα το έχω βγάλει, το έχω αφήσει και κάνω αγώνα για να πείσω και
άλλους ότι δεν είναι έτσι όλοι οι άνθρωποι.
Σ.: Ποιο θεωρείτε το «δυνατό» και ποιο το «αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια
ενηλίκων;
Ε23: Τα αληθινά µου µάτια και το γλυκό µου χαµόγελο.
Σ.: Και το «αδύνατό» σας;
Ε23: Είµαι παραπονιάρα. Μερικές φορές έχω κλάψει και εδώ µπροστά τους.
(∆εν ήθελε να προσθέσει κάτι).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε24
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (2ο επίπεδο).
Σπουδές: Κλασσική Φιλολογία.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: Σε φροντιστήρια (10 χρόνια), σε ΙΕΚ & ιδιαίτερα µαθήµατα.
Τρέχουσα απασχόληση: Μαθήµατα σε φροντιστήριο και στο ΚΕΕ.
Ηλικία: 33 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα στο τµήµα του ΚΕΕ, ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε24: Σηµαντικό ρόλο παίζει το µορφωτικό επίπεδο των ίδιων, δηλαδή
όσοι έχουν κάποιες άλλες σπουδές ή γνωρίζουν παράλληλα άλλες γλώσσες είναι σε
θέση να συγκρίνουν γλώσσες και δοµές και µαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Έχουν
µεγαλύτερη δυσκολία να µάθουν αυτοί που δεν προέρχονται από ευρωπαϊκές
γλώσσες, όσοι προέρχονται από κράτη όπως το Πακιστάν, την Ινδία, έχουν
µεγαλύτερη δυσκολία στη γλώσσα.
Σ.: Κάποιος άλλος παράγοντας εκτός από το µορφωτικό επίπεδο;
Ε24: Τους βοηθά πάντοτε περισσότερο η δουλειά µέσα στην τάξη και η οργάνωση
της δουλειάς…δηλαδή, δεν µπορείς να δουλεύεις µόνο το βιβλίο, πρέπει να παίρνεις
κάποιο έξτρα υλικό, το οποίο να είναι οργανωµένο, να περιέχει πολλά στοιχεία, αλλά
όσο το δυνατόν πιο απλοποιηµένο, µε όση αφαίρεση µπορεί να γίνει, δηλαδή τα πιο
σηµαντικά πράγµατα που µπορεί να µάθει κανείς π.χ. στη γραµµατική, στο λεξιλόγιο.
Μετά, τους βοηθά πολύ η εφαρµογή του λεξιλογίου, αλλά µέσα στην τάξη.
Μαθαίνουν κάποιες λέξεις και τους λες παράλληλα πώς µπορούν να τις
χρησιµοποιήσουν σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα ή πώς διαφοροποιείται η σηµασία
αν αλλάξεις κάποιες λέξεις ή τι να αποφεύγουν στον καθηµερινό τους λόγο, τι να
προσέχουν, πώς µπορούν να χειρίζονται το λόγο όταν κινούνται σε δηµόσιες
υπηρεσίες ή στο καθηµερινό τους περιβάλλον.
Σ.: Από τους παράγοντες που αναφέρατε ποιον θεωρείτε σηµαντικότερο;
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Ε24: Το πρώτο, που έχει σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο και το δεύτερο που σας
είπα µε την οργάνωση της δουλειάς.
Σ.: Και πώς εφαρµόζετε στην πράξη το δεύτερο παράγοντα, πώς διευκολύνετε τους
εκπαιδευόµενους να µάθουν, γιατί για το µορφωτικό επίπεδο δεν µπορείτε να κάνετε
κάτι…
Ε24: Επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο και πόσα χρόνια έχουν τα άτοµα αυτά στην
Ελλάδα. Εγώ ήµουν πολύ τυχερή γιατί είχα τµήµα 2ου επιπέδου, που τα άτοµα
χειρίζονται πολύ καλά τον ελληνικό λόγο, έχουν και δεκαετία στην Ελλάδα, αλλά δεν
γνωρίζουν αντίστοιχα να γράφουν. Οι περισσότεροι ήρθαν εδώ για να µάθουν να
γράφουν, όχι για να µάθουν να µιλούν. Τώρα τον τρόπο δουλειάς για να τους
διευκολύνω, τον ανέφερα πριν, έτσι δουλεύω….
Σ.: Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση του τµήµατος, τι ακριβώς κάνατε και για ποιο
λόγο; Μπορείτε να µου περιγράψετε τη διαδικασία;
Ε24: Έχει πάλι σηµασία τι επίπεδο έχεις, δηλαδή αν είναι 1ο επίπεδο φαντάζοµαι θα
κινηθείς διαφορετικά…..εγώ που είχα 2ο επίπεδο, εκτός από τα βασικά, τις
συστάσεις, να γνωριστούµε και να πούµε βασικά πράγµατα για µας, πολλές φορές
τους βάζω να γράφουν κιόλας. ∆ηλαδή κάνουµε τις συστάσεις και στο τέλος του
µαθήµατος τους βάζω να γράφουν κάποια στοιχεία γι αυτούς και µετά κάνουµε κάτι
σαν παιχνίδι ρόλων, δηλαδή µοιράζουν τα χαρτάκια µεταξύ τους και µετά τους
ρωτάω ποιος είναι αυτός που έχει αυτό το πτυχίο και έρχεται απ’ αυτή τη χώρα
κλπ…..το βρίσκουν πολύ διασκεδαστικό και βοηθά να γνωριστούν καλύτερα µεταξύ
τους.
Σ.: Τους εξηγείτε καθόλου τι θα κάνετε στο τµήµα…
Ε24: Αυτές είναι οι βασικές τους απορίες, δηλαδή πώς θα κινηθούµε µέσα στο
τµήµα….το πώς κινούµαστε κάθε φορά εξαρτάται από το επίπεδο του τµήµατος, όσο
«τραβάει» το τµήµα τόσο περισσότερα µπορείς να δώσεις, αν δεν «τραβάει» το
τµήµα, δουλεύεις πάλι τα πιο βασικά πράγµατα. Θυµάµαι στην πρώτη συνάντηση
εδώ, εκτός από τις συστάσεις, όλοι ρωτούσαν πώς θα λειτουργήσουµε, πόσες ώρες θα
κάνουµε, πώς ακριβώς θα δουλέψουµε….τους ρώτησα κιόλας τι ζητάνε και όλοι µου
είπαν το ίδιο ακριβώς πράγµα, να µάθουν να γράφουν, γιατί οι περισσότεροι
δουλεύουν σε εταιρίες και είναι απαραίτητο για τη δουλειά τους.
Σ.: Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιείτε συνήθως ποιες είναι και γιατί τις
επιλέγετε;
Ε24: Πάντοτε υπάρχει µια ενότητα λεξιλογίου, µια ενότητα γραµµατικής και µια
ενότητα που έχει σχέση µε την κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου.
Οπωσδήποτε θα υπάρχουν αυτά τα τέσσερα στοιχεία και, ανάλογα µε το υλικό που
έχουµε, κινούµαστε, δηλαδή δουλεύουµε παράλληλα µε το βιβλίο και µε άλλα
κείµενα.
Σ.: Οι εκπαιδευόµενοι πώς δουλεύουν, κάνουν κάποιες ασκήσεις…;
Ε24: Αν δουλεύουµε το βιβλίο, διαβάζουµε τους διαλόγους που υπάρχουν στο
βιβλίο, κάνουν τους ρόλους οι εκπαιδευόµενοι. Αν δουλεύουµε µε άλλο κείµενο,
πολλές φορές το διαβάζω εγώ, γιατί τα κείµενα που φέρνω είναι λίγο πιο δύσκολα,
κάτι που βρήκα σε κάποιο περιοδικό, σε εφηµερίδα, που έχει σχέση µε τις θεµατικές
ενότητες του βιβλίου. Οπότε στην περίπτωση αυτή ή θα κάνω κάποιες ερωτήσεις,
δηλαδή τι καταλαβαίνετε, αν υπάρχουν άγνωστες λέξεις η φράσεις για τη
διευκόλυνση του κειµένου και πολλές φορές ζητάω να µου γράψουν λίγο πιο
σύντοµα το περιεχόµενο της παραγράφου, δηλαδή µε δύο προτάσεις τι κατάλαβαν
από την παράγραφο. Για τη γραµµατική, είναι κάποιοι πίνακες που δίνουν τα βασικά
στοιχεία, κάποιες ασκήσεις, άλλες ασκήσεις µε συµπλήρωση κενών, προφορικός
λόγος, διαβάζω το διάλογο -γιατί συνήθως δεν υπάρχει κασέτα- και συµπληρώνουν

196

τα κενά και το ίδιο γίνεται και µε το γραπτό λόγο. Η τελευταία ενότητα έχει πάντοτε
σχέση µε τη σύγκριση των χωρών µας. Αν έχουµε π.χ. ένα κεφάλαιο σχετικά µε τη
διατροφή, θα κάνουµε κάποια σύγκριση σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των
χωρών µας κλπ.
Σ.: Οι ασκήσεις συµπληρώνονται ατοµικά ή µε συνεργασία;
Ε24: ∆ουλεύουµε συνήθως ατοµικά, για να δουν πόσο µπορεί ο καθένας να
«τραβήξει». Οµαδικά δουλεύουµε µόνο όταν κάτι έχει σχέση µε προφορικό λόγο, που
έχει σχέση µε τα γκρουπ των χωρών, εσείς π.χ. που είστε από τη χώρα Α σκεφτείτε
και πέστε µου τι κάνετε σχετικά µε αυτό το θέµα, επειδή οι περισσότεροι οι δικοί µου
είναι από τη Ρωσία και τη Βουλγαρία και δεν µπορώ να ρωτάω ατοµικά τον καθένα
και να λέει ο επόµενος τα ίδια πράγµατα.
Σ.: Εκτός από το πρόγραµµα και το υλικό που έχετε στο ΚΕΕ, έχει χρειαστεί να
σχεδιάσετε κάποιες διδακτικές ενότητες; Ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας στο
σχεδιασµό αυτό, µε βάση ποια στοιχεία αποφασίζετε τι και πώς θα διδάξετε;
Ε24: Ο σχεδιασµός γίνεται συνήθως στο υλικό της γραµµατικής. Ξεκινάω µε πολύ
βασικές γνώσεις και απλές ασκήσεις και µετά πάµε σε πιο σύνθετα, εξαιρέσεις,
σκάλα-σκάλα ας πούµε. Το βασικό είναι κάθε φορά να κάνουµε ένα γενικό κανόνα
και δίνουµε µετά κάποιες εξαιρέσεις, αυτό είναι το στυλ του µαθήµατος και βοηθά
κυρίως στη γραµµατική τους, στην ορθογραφία τους.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα υπάρχουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος π.χ. που
µονοπωλεί τη συζήτηση, κάποιος πιο «µαζεµένος»…Πώς αντιµετωπίζετε παρόµοιες
περιπτώσεις;
Ε24: Πάντα υπάρχει κάποιος που θέλει να µιλά περισσότερο από τους άλλους…
Όταν γίνεται κουραστικός, προσπαθούµε διακριτικά να αλλάξουµε το θέµα, πολλές
φορές προσπαθούν και οι ίδιοι οι µαθητές, κουράζονται να ακούνε τα ίδια και
προσπαθούν µόνοι τους να το αλλάξουν, διαφορετικά επεµβαίνω εγώ, λέω ας πει και
ο επόµενος την άποψή του. Γενικά, προβλήµατα µέσα στο τµήµα δεν έχουν
δηµιουργηθεί, γιατί δεν υπάρχουν προβληµατικά άτοµα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και πώς;
Ε24: Όταν τελειώνει το µάθηµα και το ξανακοιτάω µετά, σκέφτοµαι ότι θα µπορούσα
να το είχα πει έτσι ή αλλιώς, οπότε την επόµενη φορά που επιστρέφω στην τάξη, στη
σύντοµη επανάληψη που κάνω κάθε φορά, επανέρχοµαι και το λέω µε το διαφορετικό
τρόπο που έχω σκεφτεί.
Σ.: Άλλες παραµέτρους αξιολογείτε, το κλίµα στην τάξη π.χ.;
Ε24: ∆εν υπήρξε πρόβληµα, οπότε δεν χρειάστηκε. Υπήρχε µια οµαλή ροή, γιατί
βοηθούσε το επίπεδο. ∆εν συνάντησα δυσκολίες και έτσι δεν χρειάστηκε να έχω ούτε
µεσολαβητικό ούτε παρεµβατικό ρόλο. Το βασικό πρόβληµα που συνάντησα ήταν η
ανοµοιογένεια του τµήµατος, δηλαδή υπάρχουν πολύ καλά άτοµα, πιο προχωρηµένου
επιπέδου που θα µπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστή οµάδα, και κάποιοι λιγότερο
καλοί. Το τµήµα θα µπορούσε να λειτουργήσει µε λιγότερα άτοµα και πιο καλού
επιπέδου πολύ καλύτερα απ’ ότι λειτουργεί τώρα. ∆ηλαδή 2-3 άτοµα χρειάζονται
περισσότερη βοήθεια στη διάρκεια του µαθήµατος, ζητάνε οι ίδιοι διευκρινίσεις.
Αυτό είναι για λίγα άτοµα ευτυχώς. Στην αρχή ήταν περισσότεροι και ζήτησα να
αλλάξουν τµήµα, πήγαν στο 1ο επίπεδο, δεν ήταν για το 2ο.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι πρόκειται να διοργανωθεί ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θα θέλατε να περιλαµβάνει για να είναι το ιδανικό σεµινάριο
για σας;
Ε24: Να υπάρχει κάτι σαν πρότυπο µάθηµα, να µας δίνει κάποιες ιδέες σχετικά µε το
πώς θα κινηθούµε στο τµήµα. Άλλο να το διαβάζεις κι άλλο να το παρακολουθείς
στην πράξη. Εµείς βέβαια από τη διδασκαλία καταλαβαίνουµε ότι κάποια πράγµατα
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λειτουργούν καλύτερα, καλό όµως θα ήταν να παίρναµε µια πιο επιστηµονική ιδέα.
Πολλές φορές εφαρµόζω πρακτικές που εφαρµόζω στα παιδιά, κάποιες έχουν
αποτέλεσµα, αλλά θα ήθελα να δω και κάτι άλλο σχετικά µε την εκπαίδευση
ενηλίκων, κάποιες άλλες πρακτικές που δεν έχω υπόψη και θα µπορούσα να
εφαρµόσω.
Σ.: Ποιο νοµίζετε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το «αδύνατο» σηµείο σας ως
εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε24: Το δυνατό µου σηµείο είναι ότι έχω υπερβολική υποµονή, µπορώ να εξηγήσω
ένα πράγµα πάρα πολλές φορές, µέχρι και στα αγγλικά. Το αδύνατο είναι ότι δεν
γνωρίζω τεχνικές, σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων. Επιστηµονικές τεχνικές δεν
κατέχω, εφαρµόζω τεχνικές που έχω µάθει από την εµπειρία µου, που έχω δει στην
πράξη ότι λειτουργούν.
Σ.: Θέλετε να προσθέσετε ή να επισηµάνετε κάτι άλλο σχετικά µε όσα συζητήσαµε ή
οτιδήποτε σε σχέση µε την εµπειρία σας στο ΚΕΕ.
Ε24: Από όλες τις δουλειές που είχα, αυτή ήταν η πιο διασκεδαστική. Έχοντας
δουλέψει σε φροντιστήρια και ΙΕΚ, αυτή ήταν πιο διαφορετική εµπειρία, γιατί οι
εκπαιδευόµενοι έρχονται µε τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερα απ’ ότι θα τους
προσφέρεις εσύ. Είναι πάντοτε ευχαριστηµένοι µε ότι τους δώσεις, είναι πολύ
δεκτικοί, ανοικτοί και γενναιόδωροι, είναι πολύ ανοιχτόκαρδοι. Είναι πολύ θετική
εµπειρία για τον εκπαιδευτή, µε τα παιδιά είναι αλλιώς, ακόµα και αν αισθάνονται
κάτι δεν στο δείχνουν. Είναι πολύ θετική εµπειρία για όποιον δουλεύει σε τέτοιο
πρόγραµµα, µε ενηλίκους, γιατί σου δίνει δύναµη να συνεχίσεις.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε25
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (1ο επίπεδο).
Σπουδές: Κλασσική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα στο ΚΕΕ.
Στο αντικείµενο: Απασχόληση σε φροντιστήρια για τρία χρόνια και µε ιδιαίτερα
µαθήµατα 7 περίπου χρόνια.
Τρέχουσα απασχόληση: Φροντιστήριο, ιδιαίτερα µαθήµατα και τµήµα στο ΚΕΕ.
Ηλικία: 24 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας στο ΚΕΕ, ποιοι παράγοντες νοµίζετε
ότι διευκολύνουν, ότι βοηθούν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε25: Πράγµατα τα οποία τους αφορούν. ∆ηλαδή αν έχουµε ένα
κείµενο που είναι σχετικό µε τη δουλειά τους ή πώς να γράψουν µία αίτηση, εκεί
ενδιαφέρονται πιο πολύ, οπότε και µαθαίνουν. Γενικά ότι έχει µία σχέση µε την
καθηµερινή ζωή, βοηθάει πολύ στο να µαθαίνουν. Επίσης το πώς µιλάνε οι ίδιοι για
κάποια πράγµατα, δηλαδή αν προσπαθήσω να τους εξηγήσω το Μέλλοντα, τον
καταλαβαίνουν µόνο προσπαθώντας να τον χρησιµοποιήσουν στην πράξη, για να
πουν π.χ. ότι αύριο θα πάνε εκεί. Τότε καταλαβαίνουν ότι στην πράξη ξέρουν να τον
χρησιµοποιούν, απλώς δεν το είχαν οργανώσει στο µυαλό τους, ότι είναι ένας χρόνος,
που σχηµατίζεται έτσι και χρησιµοποιείται για κάποιο σκοπό. Η πράξη βοηθάει πολύ
και επίσης να δουν που µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν όλα αυτά…η θεωρία τους
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µπερδεύει, αν τους δώσω να κλίνουν ας πούµε ένα όνοµα µπορεί να το κάνουν, αλλά
είναι καλύτερα όταν καταλαβαίνουν που χρησιµεύει αυτό, την πρακτική του αξία.
Σ.: Και στην πράξη εσείς ως εκπαιδεύτρια µε ποιον τρόπο προσπαθείτε να διευκολύνετε
τους εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν, εφαρµόζοντας αυτά που είπατε πριν;
Ε25: Φέρνοντας παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή τους, δηλαδή πολλές φορές
και µε αφορµή µε κάτι που θα µου πει κάποιος, είτε σωστό είτε λάθος, να το αναφέρω
και να πω ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι λάθος και πώς έπρεπε να το πούµε
κανονικά…..κυρίως προσπαθώ αυτά που κάνουµε στην τάξη να τους δείχνω ότι τους
είναι απαραίτητα και έξω.. ή κυρίως να δίνουµε βαρύτητα σε αυτά που οι ίδιοι
χρησιµοποιούν πιο πολύ….
Σ.: Κάνοντας µια αναδροµή στο ξεκίνηµα του τµήµατος, ας υποθέσουµε ότι είστε στην
πρώτη συνάντηση. Τι ακριβώς κάνατε σε αυτή και για ποιο λόγο;
Ε25: Αυτό που έκανα στην πρώτη συνάντηση ήταν να προσπαθήσω να δηµιουργήσω
ένα καλό κλίµα, γιατί χωρίς αυτό πιστεύω ότι δεν θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε.
Γνωριστήκαµε όλοι, είπαµε από πού είµαστε, πού µένουµε …και εγώ, γιατί είδα ότι
το ήθελαν, µου το ζήτησαν, να πω από πού είµαι, πού µένω, αν έχω οικογένεια…έτσι
κατάλαβα ότι είµαστε όλοι µία οµάδα, ότι είµαι ίση µε αυτούς, απλώς τυχαίνει να
ξέρω εγώ τα ελληνικά και θα τους τα µάθω και έχουν δείξει προθυµία να µε µάθουν
και άλλες γλώσσες αυτοί και αυτό δείχνει ότι είµαστε µία οµάδα και αυτό µου άρεσε
πολύ. Ένας άλλος τρόπος είναι να προσπαθώ να µην κρατάω απόσταση….οι
περισσότεροι στην οµάδα είναι µεγαλύτεροί µου…τους ζήτησα να µε φωνάζουν µε
το µικρό µου όνοµα…παρόλα αυτά κάποιοι ήθελαν να µε φωνάζουν δασκάλα ή
κυρία….. δεν το επιθυµούσα, αλλά εφόσον τους έβγαινε έτσι, το άφησα. Μετά
προσπάθησα να ξεκινήσω από πράγµατα που τους αφορούν, από βασικά, πώς µιλάµε
σε ξένους και πώς σε γνωστούς, από πράγµατα πολύ καθηµερινά και σιγά-σιγά να
προχωρήσουµε στη θεωρία, γιατί θα τρόµαζαν πιστεύω αν ξεκινούσα µε θεωρία….
Σ.: Μιλάµε πάντα για την πρώτη συνάντηση, έτσι;
Ε25: Ναι, η πρώτη συνάντηση ήταν πιο γενική, πιο πολύ συζήτηση, τι θα µάθουµε
εδώ, τι θα κάνουµε, γιατί ήρθαµε, ο σκοπός ήταν αυτός, να δραστηριοποιηθούν και
να κινητοποιηθεί λίγο το ενδιαφέρον τους για να συνεχίσουν να έρχονται, γιατί
υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος αυτός, να σταµατήσουν να παρακολουθούν.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε πιο συχνά και γιατί; Έχετε ένα
παράδειγµα να µου πείτε σχετικά µε µία από αυτές, κάτι δηλαδή που συχνά
χρησιµοποιείτε και έχετε διαπιστώσει ότι αποδίδει;
Ε25: Πιο πολύ δουλεύω µε ασκήσεις που τις κάνουν µόνοι τους. Λέω κάποια
πράγµατα γι’ αυτό που µαθαίνουµε, αλλά προσπαθώ να τους δίνω περισσότερο
ασκήσεις, γιατί θέλω να εκµεταλλεύονται στο έπακρο το χρόνο που περνούν στο
τµήµα, επειδή στο σπίτι δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν. Κυρίως ασκήσεις,
όσον αφορά το γραµµατικό κοµµάτι. Μετά, στο επικοινωνιακό µέρος,
χρησιµοποιούµε και το βιβλίο, αλλά από κει και πέρα θα ξεφύγουµε, µπορούµε να
συζητήσουµε και αυτό βοηθάει πολύ, αν τους είναι κοντινό στην καθηµερινή ζωή και
στην πραγµατικότητά τους δεν έχουν κανένα πρόβληµα, είναι πολύ πρόθυµοι. Αυτό
που έχω καταλάβει ότι τους αρέσει πολύ είναι τα κείµενα, όταν κάνουµε ασκήσεις για
την κατανόηση του προφορικού λόγου, όταν θα τους διαβάσω ένα κείµενο και µετά
θα σηµειώσουν λέξεις και θα συζητήσουµε. Τώρα στις άλλες ασκήσεις, εντάξει,
επειδή είναι πρώτο επίπεδο δυσκολεύονται αρκετά στο να γράψουν προτάσεις…και
τους φαίνεται πολύ παράξενο όταν χρειάζεται να υποδυθούν ρόλους, εκεί περνάµε
ωραία, γελάµε…όχι ακριβώς ότι ντρέπονται, αλλά τους φαίνεται ασυνήθιστο.
Σ.: Αυτό γίνεται στο πλαίσιο κάποιων ασκήσεων;
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Ε25: Ναι, είναι στο υλικό, για εµπέδωση του επικοινωνιακού υλικού µπορεί να
χρειαστεί να υποδυθούµε κάποιους ρόλους. Επίσης τα παιχνίδια είναι πολύ ευχάριστα
που παίζουµε ενίοτε στο τέλος…
Σ.: Όπως;
Ε25: Όπως….για παράδειγµα στο κεφάλαιο για την ώρα, µπορεί να χωριστούµε σε
οµάδες και να λέει κάποια οµάδα µία ώρα και οι άλλοι να πρέπει να πουν δέκα λεπτά
πριν ή δέκα λεπτά µετά και όποιος µπερδευτεί χάνει και εκεί το διασκεδάζουµε
λίγο…είναι κι αυτό ωραίο.
Σ.: Οι ασκήσεις υπάρχουν στο βιβλίο ή φτιάχνετε κι εσείς;
Ε25: Φτιάχνω αρκετές. Προσπαθώ πρώτα να καλύψω τις ασκήσεις του βιβλίου, αλλά
επειδή υπάρχει χρόνος, τους κάνω και δικές µου σχεδόν σε κάθε µάθηµα. Είναι
κυρίως ασκήσεις γραµµατικής µε αρκετά απλά και καθηµερινά πράγµατα. Σε
επικοινωνιακό επίπεδο δεν φτιάχνω ασκήσεις, συνήθως ότι προκύψει µέσα από το
µάθηµα, για παράδειγµα την 25η Μαρτίου κάναµε ολόκληρη συζήτηση για το τι
έγινε εκείνη τη µέρα, το Πάσχα για τα έθιµά µας, σε άλλο κεφάλαιο που ήταν για το
γάµο και τη βάφτιση συζητήσαµε για το τι γίνεται σε µας και τι σε αυτούς. Κυρίως
ενδιαφέρονται για πράγµατα της καθηµερινής ζωής, ας πούµε υπάρχουν άτοµα που
δεν ενδιαφέρονταν και πολύ στην αρχή, αλλά µετά επειδή ήθελαν να µάθουν να
γράφουν, γιατί βρήκαν κάποια δουλειά και τους χρειάζεται να ξέρουν να γράφουν.
Έτσι ότι τους ενδιαφέρει και το ζητάνε το κάνουµε, αφήνοντας πολλές φορές την ύλη
του προγράµµατος, αλλά αυτό δεν πειράζει αφού δεν δίνουν µετά εξετάσεις και έτσι
δε χρειάζεται να τηρούµε αυστηρά το πρόγραµµα.
Σ.: Έχει χρειαστεί στη διάρκεια των µαθηµάτων να σχεδιάσετε µία διδακτική ενότητα.
∆ηλαδή θέλετε να διδάξετε π.χ. τα ουσιαστικά και αυτό µπορεί να κρατήσει 3-4
συναντήσεις. Κάνετε τέτοιο σχεδιασµό, δηλαδή τι θα διδάξετε, µε ποιον τρόπο, µε ποιες
ασκήσεις κτλ.;
Ε25: Όχι, το υλικό είναι ικανοποιητικό τα περιλαµβάνει όλα. Απλά επειδή όπως είναι
δοµηµένο είναι δύσχρηστο, µπορεί εύκολα να «χαθούν» µέσα σε αυτό, αυτό το οποίο
κάνω είναι να συγκεντρώνω µε δικές µου σηµειώσεις κάποια θεωρητικά πράγµατα
και ασκήσεις. Αυτό µπορεί να γίνεται και στο επικοινωνιακό επίπεδο, δηλαδή οι
χαιρετισµοί, κάποιες ευχές κτλ. επειδή είναι µέσα στους διαλόγους, τις συγκέντρωσα
π.χ. σε ένα κουτάκι ευχές για γάµο, για γενέθλια…πιστεύω ότι τους βοηθάει αυτό,
γιατί το βιβλίο δεν έχει συγκεντρωµένα όλα αυτά τα πράγµατα. Το ίδιο κάνω και στη
γραµµατική, π.χ. µε τους χρόνους. Αυτά…και µε τις ασκήσεις δουλεύουµε πάρα
πολύ.
Σ.: Όλα αυτά σε επίπεδο σηµειώσεων. Στην ενότητα ενός χρόνου, π.χ. του Μέλλοντα,
ότι θα πούµε αυτά τα πράγµατα σε τόσες συναντήσεις, τον προγραµµατισµό αυτόν
χρειάζεται να τον κάνετε;
Ε25: Προσπαθώ να έχω µια τέτοια οργάνωση και έναν έλεγχο…. Το φυλλάδιο µε τη
διάρθρωση της ύλης που µας είχαν δώσει, το συµβουλεύοµαι αρκετά, αλλά πάλι
κινούµαι µε βάση ότι µου ζητήσουν, αν κάτι τους δυσκολεύει και θέλουν, θα
επιµείνω και ας πάρει παραπάνω χρόνο. Μέχρι στιγµής δεν υπήρξε πρόβληµα, πάντα
όµως έχω το νου µου πόσες συναντήσεις έχουµε κάνει και πόσες ώρες έχουµε
αφιερώσει για ένα θέµα, γιατί ο σκοπός είναι να τα ολοκληρώσουµε όλα, να µη µείνει
κάτι αδίδακτο και κάποια πράγµατα δύσκολα, τα επαναλαµβάνουµε συνεχώς για να
τα εµπεδώσουν.
Σ.: Πολλές φορές σε τµήµατα τυχαίνουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος που δεν
συµµετέχει, κάποιος που αδιαφορεί, κάποιος που µονοπωλεί τη συζήτηση. Είχατε
παρόµοια περιστατικά και τι κάνετε στις περιπτώσεις αυτές;
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Ε25: Αυτό είναι δύσκολο, ιδιαίτερα και λόγω της ηλικίας µου…είναι µία κυρία στο
τµήµα η οποία µάλλον ήρθε στο πρώτο επίπεδο επειδή δεν ξέρει να γράφει, γιατί
µιλάει πολύ καλά ελληνικά, η οποία συνέχεια απαντά ακόµα και όταν ρωτάω κάποιον
άλλο…και δυσκολεύοµαι να της κάνω παρατήρηση γιατί δε θέλω να δηµιουργήσω
εντάσεις…προσπαθώ όχι ακριβώς να αδιαφορώ, αλλά να επιµένω να µου πει την
απάντηση αυτός που έχω ρωτήσει και ας την έχει ήδη αναφέρει η κυρία, σαν να µην
την ακούω. Επίσης είναι µία άλλη περίπτωση, όταν µία κοπέλα δυσκολευόταν λίγο να
διαβάσει και οι άλλοι δυσανασχετούσαν, άντε να προχωρήσουµε γιατί εµείς το
ξέρουµε….αλλά µετά, επειδή όλοι είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο, είδα ότι όταν
δυσκολευόταν κάποιος που πριν δυσανασχετούσε κατάλαβε από µόνος του ότι
τελικά σε όλους µπορεί να συµβεί κι έτσι δεν ξανάγινε…..Άλλα προβλήµατα δεν έχω,
αδιαφορία όχι, απλά µερικές φορές αν κάποιος ξέρει λίγο παραπάνω πετάγεται….Και
στην αρχή επίσης είχε τύχει να σηκώσω κάποιον να γράψει κάτι στον πίνακα για να
δω λίγο τα γράµµατα, πώς γράφουν, εκεί είδα ότι ντρέπονται, αισθάνονται άβολα,
αλλά σιγά-σιγά πήραν θάρρος, γιατί τους εξήγησα ότι αν δε δω τι λάθη κάνουν και
πώς γράφουν δε γίνεται να διορθωθούν και εξάλλου όλοι και εγώ µαζί κάνουµε λάθη
µαθαίνοντας µία ξένη γλώσσα, οπότε τώρα το έχουν ξεπεράσει. Άλλα προβλήµατα,
σοβαρά, ευτυχώς δεν αντιµετώπισα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε25: ∆εν µπορώ ακριβώς να την αξιολογήσω….εγώ θα τους πω κάποια πράγµατα,
αλλά, επειδή είναι ιδιαίτεροι µαθητές, δεν µπορώ να αξιολογήσω αν αυτό πέτυχε, δεν
έχουν χρόνο και στο σπίτι να µελετήσουν, οπότε είναι τελικά θέµα προσωπικό για τον
καθένα αν αυτό που κάνω αποδίδει, δηλαδή αν κάποιος προσπαθήσει και µόνος του
στο σπίτι θα έχει καλύτερο αποτέλεσµα…αυτό από τη µια…από την άλλη, είναι
πρώτη φορά που το κάνω, δεν έχω µπει σε άλλο τµήµα συναδέλφου ως παρατηρήτρια
για να δω τι κλίµα επικρατεί, τι κάνω λάθος και τι καλά. Στο δικό µου τµήµα το κλίµα
είναι καλό, δεν έχουµε προβλήµατα, οι εκπαιδευόµενοι µε συµπαθούν, είναι
ευχαριστηµένοι όπως µου λένε και θα ήθελαν να συνεχίσουν µαζί µου και στο
επόµενο επίπεδο. Προσπαθώ όσο µπορώ, από κει και πέρα, δεν ξέρω, θα φανεί εκ του
αποτελέσµατος ίσως….
Σ.: Αν υπήρχε η δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για σας
και να σας υποστηρίξει στο εκπαιδευτικό σας έργο;
Ε25: Ως προς το αντικείµενο δεν χρειάζοµαι κάτι ιδιαίτερο, το εγχειρίδιο είναι καλό
και επαρκεί. Όσον αφορά στο πώς θα µπω µέσα στην τάξη και τι θα κάνω, θα ήθελα,
πέρα από τη θεωρία, να ακούσω εµπειρίες από άτοµα που έχουν ήδη διδάξει, τα
προβλήµατά τους τις δυσκολίες τους. Το κάναµε ήδη αυτό στο σεµινάριο, αλλά δεν
ήταν αρκετό…. Όταν ξεκίνησα ένοιωσα λίγο περίεργα, ωραία τα είπαµε, αλλά τι
κάνω π.χ. όταν κανένας δε µιλάει, πώς θα συνεννοηθώ, πώς θα τους τραβήξω την
προσοχή…βέβαια ευτυχώς όλοι ήξεραν να µιλάνε ελληνικά, αλλά κυρίως αυτό θα
ήθελα, εµπειρίες από άλλους, ακόµα και βίντεο µε µαθήµατα παρότι είναι δύσκολο
γιατί λίγοι θα δέχονταν να βιντεοσκοπηθεί το µάθηµα, αυτό κυρίως, πρακτική, όχι
τόσο θεωρία.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση τώρα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυνατό και ποιο το
αδύνατό σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε25: Ένα πλεονέκτηµα που έχω, µάλλον λόγω ηλικίας, είναι ότι µε έχουν σαν
παιδάκι τους, δηλαδή επειδή δεν είµαι απαιτητική, δε φωνάζω και προσπαθώ µε καλό
τρόπο να τους κάνω να ενδιαφερθούν…αυτό ταυτόχρονα είναι και αρνητικό, γιατί
δεν µπορώ ίσως µερικές φορές να επιβληθώ τόσο όσο θα ‘πρεπε…για παράδειγµα
µερικές φορές χτυπάει το τηλέφωνο κάποιου και ενώ στην αρχή είχαµε πει ότι δεν θα
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τα χρησιµοποιούµε στο µάθηµα, όταν ο άλλος µου λέει ότι είναι η δουλειά του και αν
δεν το σηκώσει θα χάσει το µεροκάµατο, δεν µπορώ να φέρω αντίρρηση…πιστεύω
ότι εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγµατα. Επίσης άλλο αδύνατο σηµείο µου είναι ότι
δεν έχω και πολλή φαντασία… αν είχα θα µπορούσα να τους πλάσω πιο πολλές
ιστορίες, πιο πολλά σκετς, τέτοια πράγµατα…έτσι βασίζοµαι αρκετά στο εγχειρίδιο.
Τώρα πάλι δεν ξέρω, δεν έχω δει παρόµοιο µάθηµα για να συγκρίνω µε το δικό µου,
έτσι προσπαθώ να δηµιουργώ καλό κλίµα, να είµαι φιλική, να κάνω αστεία……
Σ.: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά µε αυτά που συζητήσαµε ή
οτιδήποτε άλλο που προκύπτει από την εµπειρία σας στο τµήµα;
Ε25: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την εµπειρία µου µε παιδιά, αλλά
ταυτόχρονα είναι πολύ ευχάριστο…είναι φορές που µπορεί να είµαι κουρασµένη ή
άρρωστη, αλλά µόλις µπω στο τµήµα η ώρα περνάει πολύ ευχάριστα, τελείως
διαφορετικά απ’ ότι µε παιδιά γυµνασίου ή λυκείου…τουλάχιστον έτσι νοιώθω εγώ,
ότι είναι ξεκούραση, ίσως επειδή το αντικείµενο είναι λίγο πιο εύκολο, ίσως επειδή
είναι σε επίπεδο συζήτησης το µάθηµα, είναι πιο ξεκούραστο…αρκεί βέβαια να
έρχονται όλοι γιατί έχουν και υποχρεώσεις και µερικές φορές λείπουν κάποιοι και
έχουν κενά. Όµως τελικά είναι πολύ καλή εµπειρία για µένα και έχει αλλάξει και ο
τρόπος που βλέπω τους µετανάστες, δεν είχα ποτέ πρόβληµα µαζί τους, αλλά ποτέ
δεν ήµουν τόσο κοντά τους, να µιλάµε, να µαθαίνω πράγµατα γι’ αυτούς….µου
αρέσει τελικά πάρα πολύ.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε26
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (1ο επίπεδο).
Σπουδές: Ιστορικό Τµήµα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Εκπαιδεύτρια για µικρό χρονικό διάστηµα σε
Πρόγραµµα του ∆ήµου Κερκυραίων (ιστορία κάστρων Κέρκυρας) και τµήµα Ι∆ΕΚΕ.
Στο αντικείµενο: Μαθήµατα σε φροντιστήριο
Τρέχουσα απασχόληση: Σε φροντιστήριο, ενισχυτική διδασκαλία σε λύκειο, και στο
ΚΕΕ.
Ηλικία: 36 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από τη µέχρι τώρα εµπειρία σας στο τµήµα, ποιοι νοµίζετε ότι είναι οι
παράγοντες που διευκολύνουν έναν ενήλικο να µαθαίνει;
Εκπαιδεύτρια Ε26: Πιστεύω πρώτα απ’ όλα στο κλίµα. Αυτό για µένα ήτανε
βασικό. Είχα άτοµα από χώρες δυτικές και άτοµα από Πακιστάν, Μπαγκλαντές,
δηλαδή άλλου πολιτισµού…αυτό που είδα είναι ότι το κλίµα είναι βασικό, να
ανοιχτούν, να αισθάνονται ασφάλεια, να αισθάνονται ότι δεν τους κοροϊδεύει κανείς,
ότι θες να τους βοηθήσεις…αυτό είναι για µένα το πρώτο. Ένας δεύτερος παράγοντας
είναι οι ήδη, οι ίδιες οι γνώσεις τους. Κάποια άτοµα που έχουν ένα επίπεδο άλφα
µαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Η Αγγλίδα π.χ. που ήξερε ελάχιστες λέξεις, έχει
προχωρήσει πολύ περισσότερο σε σχέση µε άλλους που το επίπεδό τους ήταν πιο
χαµηλό. ∆ηλαδή και οι γραµµατικές γνώσεις της δικής τους γλώσσας δεν ήταν καλές.
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Εκεί υπάρχει µια δυσκολία στο να παρακολουθήσουν. Αυτά τα δύο νοµίζω είναι τα
βασικά.
Σ.: Στην πράξη πώς προσπαθείτε να εφαρµόζετε όσα είπατε σχετικά µε το κλίµα;
Ε26: Με χιούµορ. Πιστεύω ότι µε έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ειδικότητά µου, γιατί
έχω διαβάσει για όλους αυτούς τους πολιτισµούς. Αισθάνονται πολύ καλά να µιλάνε
για τη χώρα τους, θέλουν να βρουν οµοιότητες µε τη χώρα που είναι, θέλουν να
αισθάνονται ότι ανήκουν και εδώ…νοµίζω εγώ, προσωπικά. Το δεύτερο που µε
βοήθησε είναι οι γλώσσες. Επειδή ξέρω αγγλικά, γαλλικά ιταλικά, λατινικά, αρχαία
κτλ, θέλουν να µαθαίνουν την ιστορία της λέξης, οµάδες λέξεων δηλαδή. Έτσι
µπορείς να πας από µια πιο απλή λέξη σε πιο δύσκολη, πιο σύνθετη. Αυτό µε
βοήθησε πολύ, βέβαια και τα ίδια τα παιδιά, έτυχε µια σύνθεση τµήµατος πολύ καλή,
µε χιούµορ….αυτά.
Σ.: Στην πρώτη συνάντηση του τµήµατός σας, τι ακριβώς κάνατε και για ποιο λόγο;
Μπορείτε να µου περιγράψετε βήµα-βήµα την πρώτη συνάντηση;
Ε26: Στην πρώτη συνάντηση υπήρξε αµηχανία από πλευράς τους και από πλευράς
µου, δεν ήταν εύκολο να αναπτυχθεί ένας κώδικας.. Εγώ πάντα και ως άνθρωπος
χρησιµοποιώ το χιούµορ. Σε πρώτη φάση ασχολήθηκα µε τους χαιρετισµούς, αυτό
που µας είχαν πει στο σεµινάριο. Το θέµα της ευγένειας, των χαιρετισµών. Αυτό τους
άρεσε πάρα πολύ…Γνωριστήκαµε βέβαια, από ποια χώρα είναι ο καθένας, γιατί ήρθε
εδώ κ.λ.π.. όσο µπορούσε ο καθένας να εκφραστεί. Τα παιδιά από Πακιστάν.
Μπαγκλαντές, είχαν µια δυσκολία, αλλά χρησιµοποιούν πολύ καλά τα αγγλικά και
αυτό βοηθάει. Τα πρώτα µαθήµατα κινήθηκαν σε αυτό το επίπεδο, των γνωριµιών,
της ευγένειας, του ποιος είµαι, πού µένω, οικογένεια, πώς λένε τα µέλη της, µια
προσπάθεια εξοικείωσης.
Σ.: Αναφερθήκατε καθόλου στο τι θα κάνετε στο τµήµα, τους ενηµερώσατε γι’ αυτό;
Ε26: Νοµίζω ότι οι περισσότεροι ήταν ενηµερωµένοι, ήδη γνώριζαν. Οι περισσότεροι
εξέφρασαν την επιθυµία να µάθουν καλά τη γλώσσα, να µάθουν να διαβάζουν,
κάποιοι από αυτούς µιλάνε πολύ καλά ελληνικά, αλλά δεν µπορούσαν να γράψουν.
Θυµάµαι ότι τον πρώτο καιρό µου έφερναν πράγµατα απέξω και µου ζητούσαν να τα
µεταφράσω, π.χ. ειδοποιητήρια από τράπεζα, τα χαρτιά τους, χαρτιά που τους είχε
ζητήσει η αστυνοµία, µια αίτηση κ.λ.π. οπότε αναγκαστικά δούλευα µε αυτά που
ήταν βέβαια πολύ πιο δύσκολα, αλλά τους βοήθησε στην καθηµερινή τους ζωή.
Μετά, πολύ σύντοµα, πήγαµε στην ενότητα διασκέδαση, που έχουµε δουλέψει παρά
πολύ και µε τα φαγητά. Εκεί ανοίχτηκε και κουβέντα, ένας µάλιστα είναι µάγειρας,
οπότε µείναµε πολύ στο θέµα….Επίσης θέλω να πω ότι στα πρώτα µαθήµατα, όταν
κάναµε το αλφάβητο, τους έκανα και τις παραλλαγές των γραµµάτων, για παράδειγµα
όλους τους τρόπους γραφής του κ, γιατί το µπέρδευαν µε το αγγλικό u. Αυτό τους
άρεσε πάρα πολύ, γιατί έβλεπαν τα δικά µας καλλιγραφικά γράµµατα και δεν τα
γνώριζαν, δεν ήξεραν τι είναι.
Σ.: Συνήθως µε ποιον τρόπο δουλεύετε στο τµήµα; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές
χρησιµοποιείτε περισσότερο και γιατί τις προτιµάτε;
Ε26: ∆ουλεύουµε όλοι µαζί, γιατί η οµάδα δεν µου βγήκε καλά, δηλαδή ο χωρισµός
σε οµάδες, µια-δυο φορές που έγινε, σε πρώτη φάση άρχισαν να µιλούν µεταξύ τους
αγγλικά και εγώ αυτό ήθελα να το αποφύγω. Συνήθως κάνουµε ανοικτά, στην
αίθουσα που είναι κυκλικά τα τραπέζια. Λειτουργήσαµε σαν µία οµάδα…κεντρικό
ρόλο έπαιξα εγώ. ∆εν ξέρω αν είναι σωστό από την άποψη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, αλλά προσπάθησα να παίξω ρόλο καθοδηγητή. Μετά, είδα ότι ας πούµε
οι Ουκρανέζες και οι Τσέχες δεν µιλούν αγγλικά, οπότε αναγκαστικά µιλούσαν µε
τους Πακιστανούς στα ελληνικά, οπότε ήµουν και λίγο τυχερή σε αυτό γιατί έτσι
αποφύγαµε τη χρήση αγγλικών.
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Σ.: Στη διάρκεια των µαθηµάτων, έχετε σχεδιάσει διδακτικές ενότητες; Θα ήθελα να
µου περιγράψετε τον τρόπο, δηλαδή αν υποθέσουµε ότι σχεδιάζετε µία διδακτική
ενότητα διάρκειας 10-20 ωρών, ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας για να καταλήξετε
στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε26: ∆εν ξέρω αν αυτό ενδείκνυται…συνηθίζω να αυτοσχεδιάζω. Βέβαια υπάρχει
πάντα ένας κορµός…έλεγα µέσα µου ότι σήµερα θα προσπαθήσω να κάνω χρήση
ενεστώτα, παρελθόντος, πάντοτε µε τις βασικές ενότητες δηλαδή διασκέδαση,
εκδροµή, πού πήγα, πού θα ήµουν κτλ. ….µε βοηθάει το γεγονός ότι είναι στη χώρα
και ακούνε αυτά τα πράγµατα συνέχεια, οπότε απλά, τους τα κωδικοποιώ. Από κει
και πέρα, αυτό που χρειάστηκε συχνά είναι να ζωγραφίσω, γιατί κάποια πράγµατα
δεν ήταν εύκολο να περιγραφούν….. γενικώς ήταν πολύ ευχάριστο, το διασκεδάσαµε.
Σ.: Στα τµήµατα µε ενηλίκους πολλές φορές συµµετέχουν και «δύσκολοι»
εκπαιδευόµενοι, κάποιος πχ. που δεν συµµετέχει, κάποιος που µονοπωλεί τη
συζήτηση…τέτοιες περιπτώσεις σας έχουν τύχει και πώς τις αντιµετωπίσατε;
Ε26: Ναι…ο Ε. ας πούµε, είναι ένα πολύ δειλό παιδί που ανοίχτηκε πολύ αργά. ∆εν
µιλούσε στην αρχή σχεδόν καθόλου. Τον βοήθησαν και οι κύριες της παρέας που
είναι τσαχπίνες και τον πειράζουν αρκετά, όποτε αναγκάστηκε να «αµυνθεί». Μι
άλλη περίπτωση ήταν η Ι. Ήταν πολύ αγχωµένη στην αρχή, είχε την αίσθηση ότι
γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγµατα απ’ ότι γνωρίζει -ναι µεν µιλάει αλλά δεν
γράφει σωστά- και θέλει να κάνει πράγµατα στην Ελλάδα, θέλει να σπουδάσει.
Προσπάθησα λοιπόν να της εξηγήσω ότι πρέπει να ακολουθήσει µία συγκεκριµένη
οδό. Είναι δύσπιστο παιδί, πιστεύω ότι όµως σιγά-σιγά ενσωµατώθηκε. Της µίλησα
κατ’ ιδίαν, της έδωσα κάποιες παραπάνω ασκήσεις, της διόρθωνα το γραπτό µε
µεγαλύτερη επιµέλεια από τη στιγµή που µου είπε ότι θέλει να συνεχίσει, της έδωσα
µία γραµµατική επιπλέον. Και η τρίτη περίπτωση, ήταν ο Π., ο οποίος είχε από την
αρχή µια επιθετικότητα. ∆ηλαδή µου έλεγε ότι υπάρχει το τάδε φροντιστήριο που
κάνει ελληνικά, ποια µέθοδο χρησιµοποιείτε εσείς, κλ.π., χωρίς να έχει σχετικό
γνωστικό υπόβαθρο, ο οποίος πολύ σύντοµα διέκοψε. Αυτές ήταν οι περιπτώσεις που
συνάντησα στο τµήµα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε26: Την αξιολογώ πρώτον, από τα αποτελέσµατα. Από το ποια κατάσταση υπήρχε
πριν στο άτοµο, και ποια τώρα, δηλαδή αξιολογώ πολύ θετικά το ότι π.χ. ο Ε. έχει
ανοιχτεί, ότι προσπαθεί….∆εύτερον, αξιολογώ την προσπάθειά τους, ότι φέρνουν τις
ασκήσεις τους, κάποιοι πήραν ειδικό τετράδιο καλλιγραφίας για να µάθουν να
γράφουν σωστά ελληνικά…. εκτιµώ ότι έγινε κάτι. Τώρα µπορεί να µην είναι κάτι το
φοβερό, εξάλλου και ο χρόνος είναι πολύ λίγος….αλλά νοµίζω όµως ότι µπορούν
µόνοι τους να ρωτήσουν κάτι, να καταλάβουν κάτι, να δουν πώς λειτουργεί η γλώσσα
µε τις σύνθετες λέξεις, να το πλησιάσουν δηλαδή. Ένα άλλο πρόβληµα που υπάρχει
είναι τα λεξικά. ∆εν έχουµε λεξικά απευθείας µετάφρασης για τις γλώσσες της Ασίας
και αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα γι΄ αυτούς, γιατί χρησιµοποιούν αγγλικά και
µετά αγγλικά-ελληνικά.
Σ.: Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει ένα ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων;
Ε26: ∆εν το έχω σκεφτεί…..∆εν είµαι προετοιµασµένη….Θα ήθελα να έχει ένα
µάθηµα σε ένα βίντεο ας πούµε, αυτό θα ήθελα να το δω.
Σ.: Και η τελευταία ερώτηση: ποιο νοµίζετε ότι είναι το «δυνατό» και ποιο το
«αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε26: Αυτό που θα ήθελα να έχω κάνει περισσότερο είναι να τους είχα πείσει να
γράφουν περισσότερες εργασίες στο σπίτι. ∆εν µπόρεσα αυτό το πράγµα να το
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πετύχω. Αυτό το θεωρώ µειονέκτηµα, δηλαδή θα ήθελα να έχουν προσπαθήσει
περισσότερο να εκφραστούν γραπτώς.
Σ.: Και το «δυνατό» σας σηµείο;
Ε26: ∆εν ξέρω….νοµίζω ότι µίλησαν αρκετά…έκαναν αρκετές προσπάθειες να
εκφραστούν προφορικά, γέλασαν πολύ….αυτό.
Σ.: Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι σχετικά µε όσα συζητήσαµε ή οτιδήποτε άλλο από
την εµπειρία σας στο τµήµα;
Ε26: Θέλω να πω ότι πραγµατικά πέρασα πολύ καλά, το έκανα µε κέφι, δεν
κουραζόµουν καθόλου. Ήταν σαν ξεκούραση για µένα, γιατί είναι µάθηµα σχετικά
«ελεύθερο», προσαρµόζεσαι ανάλογα µε τις ανάγκες, δεν έχεις ότι έχεις στο
φροντιστήριο ή στα ιδιαίτερα, δεν ήµουν υποχρεωµένη να βγάλω µια ύλη, να έχω
άγχος κλ.π.. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να έχουµε στα
τµήµατα, χάρτες, παγκόσµιο και χάρτη της Ελλάδος και κάποιο οπτικοακουστικό
υλικό, παρότι είχε πλάκα και η ζωγραφική που κάναµε…

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε27
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (1ο & 2ο επίπεδο).
Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή (Τµήµα Ιστορίας) Ιωαννίνων.
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ.
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ (1ο & συνεχίζεται στο 2ο επίπεδο).
Στο αντικείµενο: Εσπερινό Λύκειο, φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα.
Τρέχουσα απασχόληση: Ωροµίσθια καθηγήτρια σε Λύκειο, σε φροντιστήρια και στο
ΚΕΕ.
Ηλικία: 29 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα στο τµήµα του ΚΕΕ, ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
Εκπαιδεύτρια Ε27: Κατ’ αρχήν να υπάρχει φιλικό περιβάλλον, κλίµα θετικό, µία
αίθουσα ευχάριστη, ο εκπαιδευόµενος να χαίρεται να έρχεται, το φιλικό περιβάλλον
και από τους υπόλοιπους µαθητές, αλλά και από τον εκπαιδευτή κατά κύριο λόγο, το
χαµόγελο και η συνεργασία, η φιλική διάθεση. Να τον πλησιάσεις και να µη φοβάται,
να µην αισθάνεται ότι απειλείται, γιατί µιλάµε για µετανάστες, που ειδικά στο 1ο
επίπεδο µπορεί να έχουν πολύ µικρό διάστηµα στην Ελλάδα, να νοιώσουν φιλικό
περιβάλλον κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Να υπάρχει συνεργασία µε τον εκπαιδευτή
αλλά και µεταξύ τους, γιατί οι µετανάστες ντρέπονται και παρά πολύ.
Σ.: Και όλα αυτά πώς τα κάνατε πράξη µέσα στο τµήµα;
Ε27: Ήταν κάτι δύσκολο, γιατί κατά κύριο λόγο δεν υπήρχε οµοιοµορφία στο τµήµα..
Προσπαθείς να κανείς µεικτές οµάδες ως προς το επίπεδο γνώσης, άτοµα δηλαδή
αρχάρια µαζί µε προχωρηµένα, και µε πολύ προσωπική δουλειά, εξατοµικευµένα.
Σ.: Ανατρέχοντας στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση του τµήµατος, µπορείτε να µου
περιγράψετε τι ακριβώς έγινε, τι είχατε σχεδιάσει και για ποιο λόγο;
Ε27: Στην πρώτη µας συνάντηση µιλήσαµε για τον εαυτό µας, γνωριστήκαµε, από
πού προέρχεται ο καθένας, πόσα χρόνια είναι στην Ελλάδα, ότι µπορούσε και ότι
ήθελε να πει ο καθένας….κάναµε και µια µικρή εισαγωγή, αρχίσαµε να κάνουµε
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κάτι…µέσα από τη γνωριµία κατάλαβα εκτός από το τεστ (εννοεί το διαγνωστικό τεστ
για την κατάταξη στα τµήµατα ανάλογα µε το επίπεδο) ποιες είναι οι ανάγκες τους,
αυτό έγινε και για µένα και για εκείνους, για να δω σε ποια πλαίσια περίπου θα
κινηθούµε.
Σ.: Ποιες τεχνικές συνήθως χρησιµοποιείτε περισσότερο και γιατί τις έχετε επιλέξει;
Ε27: Πιστεύω ότι το να ακολουθούµε µία σειρά ένα είναι καλό…ας πούµε ξεκινάµε
µε τις ασκήσεις µας, µετά θα προχωρήσουµε σε κάποιο καινούργιο αντικείµενο
σχετικό µε την ενότητα ή µε γραµµατική και µετά θα δουλέψουµε µε ασκήσεις πάνω
στο καινούργιο που µάθαµε. Αυτό περίπου επαναλαµβάνεται µε µικρές αποκλίσεις,
µερικές φορές έχουµε παιχνίδια, κυρίως αυτά που υπάρχουν στα βιβλία, όταν
µαθαίνουµε κάτι, το παίζουν µεταξύ τους, χωρίζονται σε οµάδες και παίζουν να δουν
ποιος θα κερδίσει. Αυτό το πρόγραµµα ακολουθώ.
Σ.: Τις ασκήσεις τις δουλεύει καθένας µόνος του ή συνεργάζονται κιόλας;
Ε27: Τους αφήνω χρόνο να προσπαθήσουν να τις λύσουν µόνοι τους, στη συνέχεια ο
καθένας θα πει από κάτι, χωρίς να πιέσουµε κάποιον, πιστεύω ότι έχουν το θάρρος να
εκφράζουν απορίες, να λένε αυτά που σκέφτονται…
Σ.: Στο πρόγραµµα που υπάρχει από το ΚΕΕ, έχει χρειαστεί να τροποποιήσετε κάποιες
ενότητες; Όταν λοιπόν σχεδιάζετε µία διδακτική ενότητα ποια στοιχεία λαµβάνετε
υπόψη σας για να καταλήξετε στο τι και πώς θα διδαχτεί;
Ε27: Για να καταλήξω να διδάξω π.χ. τις διαθέσεις του ρήµατος, θα πρέπει να κάνω
µια αρχή, δεν γίνεται να ξεκινήσουµε κατευθείαν. Να συζητήσουµε τι έχουµε µάθει,
να κάνουµε µία σύνδεση µε τα προηγούµενα….να δούµε ότι υπάρχει ένα κενό, άρα
πρέπει να µάθουµε κάτι καινούριο και να το συσχετίσουµε µε τα προηγούµενα. Ας
πούµε ήθελα να τους ρωτήσω, άλλο παράδειγµα, ποιο ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα
που αντιµετώπισαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα και τους έβαλα πρώτα µία γραµµατική
άσκηση για τη συνεκφορά «το µεγάλο πρόβληµα», πώς κλίνεται, τους έβαλα και το
ρήµα «αντιµετωπίζω», να δω αν το γνωρίζουν, το έβαλαν στον Αόριστο και από κει
και πέρα έφτιαξα την πρόταση «ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίσατε στην Ελλάδα». Πάντα δηλαδή, όταν είναι κάτι καινούργιο ή κάτι
δύσκολο, ξεκινάω από πιο πίσω, για να υπάρξει µια σύνδεση.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα υπάρχουν «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι, κάποιος που δεν
συµµετέχει πολύ, κάποιος που µονοπωλεί τη συζήτηση…σας έχουν τύχει τέτοιες ή άλλες
περιπτώσεις και πώς τις αντιµετωπίσατε;
Ε27: Γενικά δεν ντρέπονται πια όπως στην αρχή, το έχουν ξεπεράσει. Θα πω ένα
συγκεκριµένο παράδειγµα; έχουµε µια κύρια κάποιας ηλικίας, η οποία καταλαβαίνει
ελληνικά, αλλά δε νοµίζω ότι θέλει να γράψει, να τα βελτιώσει τόσο πολύ. Μερικές
φορές το σκέφτεται να µιλήσει, γιατί οι άλλοι γελούν είναι και µιας ηλικίας και
δυσκολεύεται να µάθει. Όµως µε χαµόγελο προσπαθεί να το ξεπεράσει, ο µέσος όρος
ηλικίας του τµήµατος είναι µικρός.
Σ.: Έχετε κάνει κάτι εσείς γι’ αυτό, έχετε παρέµβει µε κάποιον τρόπο;
Ε27: ∆εν είναι τόσο έντονο πρόβληµα. Και προσπαθώ να µιλάω η ίδια µε την Εύα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε27: Παρά πολύ την αξιολογώ και µαθαίνω µε αυτόν τον τρόπο που είπα πριν…ναι
µεν έχουµε αυτό το βιβλίο, αυτή την ύλη να κάνουµε, αυτό το κεφάλαιο να κάνουµε
σήµερα, αλλά τον τρόπο µε τον οποίο θα το περάσω κάθε φορά, αυτό το αξιολογώ,
προσπαθώ να έχω ένα πλάνο για να «περάσει» καλύτερα η ύλη…
Σ.: Και µετά, το αν πέρασε, το βλέπετε πώς;
Ε27: Φαίνεται κι αυτό, αξιολογώ και τους ίδιους από τη χρήση που κάνουν εκείνη τη
στιγµή, αλλά και αργότερα µε µικρές επαναλήψεις.
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Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται στο µέλλον ένα σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων, περιγράψτε µου πώς θα θέλατε να είναι, ποια θέµατα να
περιλαµβάνει για να είναι ιδανικό για σας.
Ε27: Είχα καλυφθεί πάρα πολύ από το σεµινάριο του Ι∆ΕΚΕ, αυτά που συζητήθηκαν
τα είδα, τα βρήκα µπροστά µου στην πορεία, ήταν πολύ ουσιαστικά.
Σ.: Αν σας επανεκπαίδευαν µε ένα νέο σεµινάριο;
Ε27: Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, για να ακούσεις κάτι περισσότερο. ∆εν
έχω επισηµάνει κάποιο κενό, ώστε να πω «αυτό δεν το ήξερα καθόλου και όµως
κλήθηκα να το αντιµετωπίσω».
Σ.: ∆εν µιλάµε απαραίτητα για κενό, κάτι που θα θέλατε…..
Ε27: Π.χ όταν υπάρχει οξεία αντιπαράθεση, αυτό είναι ένα θέµα, µία οξεία
αντιπαράθεση που µπορεί να αφορά κατά κύριο λόγο τους Έλληνες, κάποια αρνητικά
σχόλια, χαρακτηρισµούς κλπ για την ελληνική νοοτροπία. Πώς το χειριζόµαστε όταν
αυτά είναι πολύ έντονα, σε ποιο βαθµό φτάνουµε…η παρέµβασή µας….να µην
ξεχνάµε κι εµείς ότι είµαστε Έλληνες.
Σ.: Ποιο είναι κατά την άποψή σας το «δυνατό» και ποιο το «αδύνατο» σηµείο σας ως
εκπαιδεύτρια ενηλίκων;
Ε27: Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει µια αµεσότητα, µπορώ να επικοινωνήσω µαζί
τους. Τώρα, µειονέκτηµα είναι ότι πολλές φορές ίσως χρειάζεται περισσότερη
υποµονή από τη µεριά µου.
Σ.: Θα θέλατε να προσθέσετε ή να επισηµάνετε κάτι σχετικά µε όσα συζητήσαµε ή
γενικότερα από την εµπειρία σας στα τµήµατα ενηλίκων;
Ε27: Απλά να ξαναπώ πόσο σηµαντικό είναι το θέµα του µέχρι ποιου σηµείου
µπορούµε να φτάσουµε, γιατί δεν αργεί να γίνει και µία κατάσταση ακραία…επίσης
να υπάρχει καλύτερη υλικοτεχνική υποδοµή, από τα cd των διαλόγων που λείπουν
µέχρι άλλα οπτικοακουστικά µέσα. Επίσης σηµαντικό είναι να υπάρχει µεγαλύτερη
οµοιοµορφία, οµοιογένεια στο τµήµα. Οι αρχάριοι να είναι πραγµατικά αρχάριοι, να
ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους που είναι έστω και λίγο πιο προχωρηµένοι…αυτό
θα τους διευκόλυνε όλους να µάθουν καλύτερα και αντιµετωπίσαµε τέτοια
προβλήµατα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΑ Ε28
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (1ο & 2ο επίπεδο).
Σπουδές: Φιλοσοφική Αθηνών (ΦΠΨ-κατεύθυνση παιδαγωγική).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάρια Ι∆ΕΚΕ (του ΚΕΕ και τα ειδικά
για εκπαιδευτές στις φυλακές).
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµατα ΚΕΕ (2003-2004: στις γυναικείες φυλακές
Κορυδαλλού-ελληνική γλώσσα, 2004-2005: ελληνική γλώσσα σε Μετανάστες).
Στο αντικείµενο: Φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα.
Τρέχουσα απασχόληση: Τεκµηρίωση αρχείου ΕΡΤ και στο ΚΕΕ.
Ηλικία: 38 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα στα τµήµατα του ΚΕΕ, ποιοι
πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να µαθαίνουν;
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Εκπαιδεύτρια Ε28: Το πρώτο πράγµα είναι το προσωπικό ενδιαφέρον του
εκπαιδευόµενου, η καταγωγή του, οι καταβολές του, η προσωπική του παιδεία και
αµέσως µετά, η λειτουργία της οµάδας, πώς θα καταφέρεις να «δέσεις» το τµήµα και
να λειτουργήσει έτσι ώστε να υπάρχει ανάδραση µεταξύ τους. Αν το τµήµα δεν
δουλεύει από µόνο του, ως προσωπικότητες ξεχωριστές, δεν µπορεί να κινητοποιηθεί
µε καµία δραστηριότητα ή κανένα θεωρητικό αντικείµενο
Σ.: Και στην πράξη πώς το καταφέρνετε αυτό, τι κάνετε για να λειτουργήσει έτσι όπως
περιγράψατε το τµήµα;
Ε28: Αρχικά, πέραν από το να αναγνωριστούν οι ιδιότητες, τα πρόσωπα, οι χώρες
προέλευσης, είναι τα ενδιαφέροντα και επιτρέπω, όσο αυτό δεν απαγορεύει τη δική
µου δουλειά, την προσωπική σχέση, αναπτύσσονται φιλίες, σχέσεις, εγώ παρεµβαίνω
µόνον όταν βλέπω ότι υπάρχει ένταση. Λειτουργώ µάλλον παρακολουθώντας, όχι
από πάνω, επιµένοντας να γίνονται πράγµατα, απλά ενθαρρύνω ότι βγαίνει πιο θετικό
και κινητοποιεί και την υπόλοιπη οµάδα, δεν λειτουργώ «από πάνω», να επιβάλλω
κάτι. Έτσι κι αλλιώς µέσα σε µια οµάδα, κάποιοι άνθρωποι επικοινωνούν
ευκολότερα, αν αυτό το αξιοποιήσεις και λειτουργήσεις µαζί τους, γίνεις κι εσύ µέλος
της οµάδας, λέγοντας και τα δικά σου πράγµατα, τα δικά σου προβλήµατα και
ενδιαφέροντα, όλο αυτό γίνεται µετά ένα, γίνεται οµάδα….µετά δεν υπάρχει
ιδιαιτερότητα που να γίνεται ενοχλητική, γίνεται µια άλλη συµπεριφορά που βοηθά
στο να µάθουµε κάτι καινούργιο…..το είδα και στη φυλακή πολύ έντονα αυτό, αλλά
και εδώ που οι συνθήκες είναι απόλυτα διαφορετικές.
Σ.: Αν ανατρέξετε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος, τι ακριβώς
κάνετε και για ποιο λόγο, µπορείτε να µου περιγράψετε βήµα-βήµα µια πρώτη
συνάντηση;
Ε28: Παρουσιάζοµαι και λέω γιατί είµαι εδώ και για ποιο λόγο µου άρεσε να έρθω να
δουλέψω σε αυτό το πρόγραµµα, ποια είναι η προσωπική µου προσδοκία και το
προσωπικό µου πιστεύω για τη δουλειά που θέλω να κάνω, ξεκαθαρίζω τους
στόχους, τι θέλω να πετύχω. Ρωτώ, αφού πούµε τα ονόµατά µας και γνωριστούµε, το
προσωπικό τους αίτηµα, για ποιο λόγο ήρθαν εδώ, για να δούµε πού συµπίπτουµε και
πού έχουµε απόκλιση, για να δω το κοινό αίτηµα, το κοινό σηµείο αναφοράς µε τους
ανθρώπους που έχω απέναντί µου, για να ξέρω ποιον θα κινητοποιήσω και γιατί,
ποιον πρέπει να δραστηριοποιήσω κοντά στο στόχο που υπάρχει, διότι από το
πρόγραµµα έχουν τεθεί στόχοι που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Μετά όλα
«βγαίνουν», λειτουργούν, γιατί και ως άνθρωπος λειτουργώ διαισθητικά, εύκολα
γίνοµαι µέλος σε οµάδες και προσωπικά, µοιράζοµαι εύκολα πράγµατα….αν δεν
µοιραστούµε πράγµατα δεν πρόκειται να µάθει κανείς…ούτε εκείνοι ούτε εγώ, γιατί
κι εγώ µαθαίνω µέσα από αυτή τη διαδικασία και τους αφήνω να µου δείχνουν
πράγµατα. Ειδικά στους µετανάστες, όταν µάλιστα είναι άτοµα µε σπουδές και
εµπειρία στις χώρες τους, θέλουν να το καταθέσουν, να νοιώσουν σηµαντικοί, ότι
τους αναγνωρίζεις….αν λοιπόν τους δώσεις τέτοιο έδαφος, εύκολα κερδίζεις πολλά
πράγµατα.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως και γιατί; Μπορείτε να µου
δώσετε ένα παράδειγµα µιας που χρησιµοποιείτε συχνά και γενικότερα να µου
περιγράψετε τον τρόπο που δουλεύετε µέσα στο τµήµα;
Ε28: Πρώτα απ’ όλα, έχω κατά νου ότι πρέπει να τους µάθω επικοινωνιακά την
ελληνική γλώσσα, να ξέρουν δηλαδή να εξυπηρετούνται σε όλα, προσπαθώ να τους
δείξω και λίγο τη νοοτροπία των Ελλήνων, όπως την έχω αντιληφθεί, προσπαθώ να
είµαι πλουραλιστική, όσο µπορώ, όσο µου επιτρέπεται. Αυτά είναι τα πρώτα και από
την άλλη, ο στόχος είναι να µάθουν και γραµµατική, γιατί τους βοηθά να νιώθουν
περισσότερο σταθεροί, σίγουροι, µπορούν να υπερασπιστούν τη λέξη, τον ήχο που
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βγάζουν από το στόµα τους µε µεγαλύτερη ευκολία. Έτσι γράφουµε πολύ. Εκτός από
τον προφορικό λόγο, αφού συζητήσουµε και πούµε πράγµατα που τους ενδιαφέρουν
που θέλουν να τα καταθέσουν και να µοιραστούν στην οµάδα, µετά µπαίνουµε στο
βιβλίο µας, στις ασκήσεις.
Σ.: Τις οποίες συµπληρώνουν ατοµικά, σε οµάδες, πώς;
Ε28: Υπάρχουν προφορικές ασκήσεις που έχουν προετοιµάσει, άρα είναι
υποψιασµένοι για το θέµα. Υπάρχουν και γραπτές ασκήσεις που τις εξετάζουµε και
τις διορθώνουµε και πάνω σε αυτές, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που καταλαβαίνω να
υπάρχει στην τάξη, κάνω λεξιλόγιο, παράγωγα, σύνθεση…λέξεις και πώς µπορούµε
να τις χρησιµοποιήσουµε. Πολλά από αυτά, έρχονται και από τους ίδιους γιατί
δηµιουργούνται συνειρµοί. Οι ίδιοι σου δείχνουν πώς µπορείς να κινηθείς, ανάλογα
µε αυτά που ζητάνε π.χ. πώς να εκφράσουν αυτή ή εκείνη την άποψη, πώς να
ζητήσουν ευγενικά κτλ. Επίσης τους εξήγησα τις διάφορες ανάµεσα στο γραµµατικό
και συντακτικό τύπο. Μετά µείναµε στο να κάνουµε διαγράµµατα γραµµατικής,
συζυγίες, τάξεις κ.ά.. Ώστε να έχουν και το οπτικό µέρος, γιατί τους βοηθάει να
δοµήσουν όσα ξέρουν στα ρήµατα. ∆ίνω φυλλάδιο για να δουλέψουµε παραπέρα, να
ολοκληρώσουµε και πράγµατα που είναι εκτός ύλης, αφού βέβαια το συζήτησα µαζί
τους και ήθελαν. Πολλές από τις γυναίκες που έρχονται στο τµήµα έχουν παιδιά στο
σχολείο και ενδιαφέρονται να τα βοηθήσουν. Στα κείµενα του βιβλίου, η ανάγνωση
γινόταν εδώ, γιατί µπορούσε το τµήµα να το κάνει. Γινόταν και σαν άγνωστο. Ήταν
ενδιαφέρον γι’ αυτούς, για να δουν ότι ένα κείµενο που δεν το έχουν ξαναδεί, εύκολα
το διαβάζουν και εύκολα αντιλαµβάνονται από αυτό. Τις λέξεις τις µαθαίναµε ως
λεξιλόγιο. Μια λέξη έφερνε την άλλη µέσα από το διάλογο που γινόταν και φτάναµε
και σε άσχετες, εκτός λεξιλογίου λέξεις. Το άλλο µάθηµα ήταν γραµµατική. Αν είχα
έλλειµµα γραµµατικής από το προηγούµενο µάθηµα, ξεκινούσα από εκείνο. Γιατί
είχα άνεση µε το χρόνο. Είχα τετράωρα η τρίωρα 3 φορές την εβδοµάδα και έκλεινε
κάθε φορά η ενότητα. Επίσης παίζαµε και παιχνίδια ρόλων. Αυτό ήταν η ξεκούραση,
ανάλογα µε το που βρισκόµαστε. Αν το τµήµα ήταν ξεκούραστο και το λεξιλόγιο
εύκολο, περνάγαµε κατευθείαν στη γραµµατική. Στο επόµενο όµως, αν είχα πολλή
γραµµατική, το παιχνίδι ρόλων µας ξεκούραζε. Έχουµε και µία ψυχολόγο στην
οµάδα, µε την οποία έχει γίνει πολύ αστείο το παιχνίδι ρόλων, τους κινητοποιεί πολύ,
ξέρει και τους βοηθάει. Να σας δώσω ένα παράδειγµα, εξέθεσα εγώ τον εαυτό µου,
έγραψα ένα κείµενο για τον εαυτό µου και εκείνη µε χαρακτήρισε. Και ψάχναµε
λεξιλόγιο µέσα από εκεί. Άρχισαν να συµφωνούν και να διαφωνούν, αν είµαι έτσι η
αλλιώς, π.χ. πολύ επιµελής ή πολύ πεισµατάρα ή εργασιοµανής κτλ. από την εικόνα
που τους έχω ως τώρα δώσει και παίζαµε έτσι. Και βγήκε ένα παιχνίδι, που δεν
προτείνεται από το βιβλίο. Από κει και πέρα, έχουµε κάνει όλα τα άλλα παιχνίδια που
υπάρχουν στην ύλη. Το αίτηµα της συγκεκριµένης τάξης είναι πολύ λεξιλόγιο και
γραµµατική, οπότε εγώ κινούµαι µαζί τους. ∆εν θέλω να τους δυσαρεστώ ως προς
αυτό.
Σ.: Εκτός από το πρόγραµµα του ΚΕΕ, απ’ ότι κατάλαβα, σχεδιάζετε κι εσείς
διδακτικές ενότητες για τα τµήµατά σας. Ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη σας για να
καταλήξετε στο τι και πώς θα διδάξετε;
Ε28: Αυτό που λαµβάνω υπόψη είναι τι ανάγκες έχουν να καλύψουν. Πολύ συχνά
έχουµε παίξει παιχνίδια ρόλων που αφορούν την καθηµερινή τους ζωή. Αυτά που
αντίστοιχα ήταν και προτεινόµενα από το βιβλίο. Να πάνε στην τράπεζα, να πάνε στη
δουλειά… αυτό που έχω κάνει παραπάνω, µετά από κουβέντα µαζί τους, ήταν να
διαβάσουµε βιβλία λογοτεχνίας. Αίτηµά τους ήταν να διαβάσουµε Όµηρο, βγάλαµε
φωτοτυπίες και διαβάσαµε Όµηρο, εύκολα κοµµάτια, διαβάσαµε και «Ελένη». Πάνω
σε αυτό κάναµε και λίγο Σεφέρη. Το είδαµε λίγο συνδυαστικά, για την εξέλιξη της
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γλώσσας τους βοήθησε…αναγνώρισαν λέξεις που ακούνε και τους συµβολισµούς
τους και πώς συνδέονται µε την ελληνική νοοτροπία. Επίσης, µάθαµε την
Προστακτική µέσα από συνταγές. Ανάλογα µε το τι είχα να διδάξω και το κοινό που
είχα, έφερνα και µια ιδέα. Η άκουγα δική τους ιδέα. Κάναµε χάρτες, σχεδιάσαµε
χάρτες, βρήκαµε πόλεις, κάναµε διαδροµές… προφορικά…..σχεδιάσαµε µια
διαδροµή στα δικά τους µέρη. Στο τµήµα υπάρχουν Βούλγαροι και Ρώσοι από το
προηγούµενο καθεστώς, άρα υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις. Υπέρµαχοι και
ενάντιοι. Αν και είναι επικίνδυνο ως συζήτηση, τους ζητώ να το συζητήσουν από πριν
και να µας πουν την άποψή τους. Αυτό βγαίνει έντονα σε κάποιες ενότητες όπως π.χ.
στην ενότητα για το σχολείο…πώς λειτουργούσε δηλαδή το καθεστώς, τους πίεζε ή
τους ωθούσε κλπ. Όταν η κουβέντα πάει να ξεφύγει, προσπαθώ να το διαχειριστώ,
για να µη µαλώσουν….π.χ. τους είπα ότι πλέον το καθεστώς είναι παρελθόν και
βέβαια συµφώνησαν ότι είχαν λίγο παρασυρθεί και κατέθεταν συναίσθηµα και η
ένταση υποχώρησε.
Σ.: Και τους « δύσκολους» εκπαιδευόµενους πώς τους αντιµετωπίζετε; Κάποιον που
αδιαφορεί, κάποιον που είναι επιθετικός, κάποιον που δεν συµµετέχει; Σας έχουν τύχει
τέτοιες ή άλλες παρόµοιες περιπτώσεις;
Ε28: Γενικά όλα τα αντιµετωπίζω µέσα στην οµάδα. ∆εν έχω βρει κανέναν δύσκολο
εκπαιδευόµενο. Έχω βρει ανθρώπους που επικοινωνούν µε ευκολία ή µε δυσκολία.
Το σέβοµαι αυτό. Υπάρχουν βέβαια δυο τέτοιοι πιο «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι στην
τωρινή οµάδα. Ο γιατρός π.χ., που είναι πολύ απαιτητικός, θέλει να καταλαβαίνει
ακριβώς γιατί συζητάµε, θέλει να ξέρει την κυριολεξία της λέξης, δεν του αρκεί το
συµφραζόµενο, η έννοια. Και υπάρχει και µία άλλη κυρία, που είναι ακριβώς το
αντίθετο. Οι γυναίκες είναι πιο εύκολες στο να επικοινωνήσουν και αισθάνονται και
εξουσία, γιατί είναι περισσότερες στην οµάδα. Τους λέω λοιπόν, είναι από τους
λίγους άντρες που έχουµε σεβαστείτε τον, αφήστε τον να καταθέσει την άποψή του,
αφού από ευγένεια πολλές φορές δεν µιλάει. Εκεί παρεµβαίνω, µέσα όµως στην
οµάδα, δεν λέω ποτέ κάτι ιδιαίτερα σε κανέναν, ακόµα και όταν δηµιουργούνται
προβλήµατα π.χ. µία εκπαιδευόµενη που ήταν λαλίστατη και ενοχλούσε κάποια άλλη,
έχω αφήσει τη µία να το πει στην άλλη από µόνη της… µε ρώτησε τι να κάνει και της
πρότεινα να της το πει, να το συζητήσουµε όλοι µαζί γιατί είµαστε ενήλικοι, έτσι
συζητήθηκε στην οµάδα, η µία τιθασεύει από τότε τον εαυτό της και η άλλη είναι πιο
υποµονετική. Προτιµώ τα θέµατα να λύνονται µέσα στην οµάδα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων την αξιολογείτε και µε ποιον τρόπο;
Ε28: Μπαίνω στη διαδικασία να την αξιολογήσω, γιατί αυτό µε βοηθάει να
προχωράω και να αυτοελέγχοµαι. Την αξιολογώ κάθε φορά, µε προβληµατίζει πάρα
πολύ. Γιατί θέλω το µάθηµα να είναι ενδιαφέρον, αλλά και ανθρώπινο. Προσπαθώ να
προτάσσω µία το ένα, µία το άλλο. Συχνά, έρχονταν προβληµατισµένοι από τις
δουλειές τους, από τις επαφές τους µε τους Έλληνες, από την καθηµερινότητά τους.
Ήξερα ότι αυτό πολύ συχνά τους πήγαινε πίσω και ήθελα να το αποσιωπώ και να
προσπαθώ να τους κινητοποιήσω το ενδιαφέρον του να µαθαίνουν…µία ήµουν
περισσότερο ανθρώπινη και µία περισσότερο δασκάλα. ∆εν ξέρω πόσο το έχω
καταφέρει αυτό. Η οµάδα µου φαίνεται να λειτουργεί παρά πολύ καλά, έχουν διάθεση
και να συνεχίσουν και έχουν επαφές µεταξύ τους και ζητούν επαφές και µε µένα Ότι
τους προτείνω τις περισσότερες φορές γίνεται πράξη, όχι πάντα από όλους…δεν όµως
είναι πάντα οι ίδιοι που κάνουν και οι ίδιοι που δεν κάνουν. Υπάρχει µια εναλλαγή
και το αιτιολογώ γιατί είναι ενήλικες και κουβαλάνε διάφορα αλλά προβλήµατα. Θα
ήθελα να έχω τη δυνατότητα οπτικοακουστικού υλικού. Μπορώ έτσι να παρεµβαίνω
στο επίπεδο της κατανόησης. Αν και κρίνω από το πρόσωπο τους πότε έχουν
καταλάβει, θα ήθελα να έχω ευρύτερη τέτοια δυνατότητα.
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Σ.: Τι θα θέλατε ως υποδοµή;
Ε28: Οπωσδήποτε ένα cd player. Για να καλλιεργούνται στον προφορικό λόγο, να
τον αναπαράγουν. Να µην είµαι µόνον εγώ ο ποµπός των ελληνικών και να γινόταν
δρώµενο. Θα γινόταν και πιο ευχάριστο, θα φέρναµε τραγούδια, θεατρικά κείµενα,
απαγγελία ποιηµάτων.
Σ.: Το ιδανικό για σας σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, τι θέµατα θα
θέλατε να περιλαµβάνει; Λαµβάνοντας υπόψη βέβαια τα σεµινάρια που έχετε ήδη
παρακολουθήσει, αν σας επανεκπαίδευαν µελλοντικά;
Ε28: Θα µε ενδιέφερε περισσότερο να γνωρίζω πολιτιστικά στοιχεία των λαών. ∆εν
ξέρω τους λαούς και την ιστορία τους, δεν ξέρω τι τους επηρέασε, τι άλλαξε, τι
συµβαίνει σήµερα…αυτό έχει να κάνει µε όσο ενηµερώνοµαι εγώ….αλλά σε επίπεδο
πια όχι µόνο επίσηµης ιστορίας, αλλά και διαχείρισης αυτών των πληροφοριών. Πως
δηλαδή µπορώ να µην προσβάλω, να τιµήσω, να χρησιµοποιήσω τον πολιτισµό τους
µε την καλή έννοια της λέξης, πώς µπορώ να δηµιουργήσω µαζί τους για να τους
εντάξω. Αισθάνοµαι πάρα πολύ συχνά ότι επιβάλλοµαι µε τον πολιτισµό µου, γιατί η
γλώσσα µε επιβάλει αναγκαστικά. Θα ήθελα να έρθει λίγο από τη δική τους την
πλευρά. Αλλά επειδή δεν αισθάνοµαι δυνατή να το διαχειριστώ, δεν έχω γνώση, δεν
ξέρω µέχρι που µπορώ…. Τα της οµάδας τα έχουµε κάνει, τα πρακτικά, περί υλικού,
τα έχουµε δει και υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας µε τους υπευθύνους, να
ρωτήσουµε ότι θέλουµε….Και τώρα που το σκέφτοµαι, επίσης θα ήθελα δυνατότητα
διοργάνωσης περισσότερων πολιτιστικών µέσα στο πρόγραµµα. Να πάµε σε ένα
µουσείο…. Να µπορούµε να το κάνουµε µέσα στο πρόγραµµα…υπάρχει τέτοια
δυνατότητα, αλλά από την άλλη είναι πολλή η ύλη, οπότε αν αρχίσουµε να φεύγουµε
και να κινούµαστε θα είναι εις βάρος κάποιας ενότητας…..όµως είναι και οι εκθέσεις,
τα µουσεία, οι συναυλίες πράγµατα που τους ενδιαφέρουν και θα άξιζε τον κόπο να
υπήρχε πρόβλεψη µέσα από το πρόγραµµα για την αγορά ή την εξασφάλιση
φτηνότερων εισιτηρίων ή να µας ειδοποιούν για ορισµένες εκδηλώσεις….
Σ.: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδεύτρια
ενηλίκων;
Ε28: Ως δυνατό µου θεωρώ το ότι ξέρω καλά την ελληνική γλώσσα και τη
γραµµατική…γιατί εκτός από τη δουλειά, µου αρέσει να ασχολούµαι εγώ και να τη
µαθαίνω και έχω και τη διάθεση να φέρω αυτούς τους ανθρώπους κοντά στη γλώσσα,
θέλω να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία µαθαίνοντας τη γλώσσα, έχω αποδεχτεί
τους όρους, δεν έχω άρνηση ως προς την ένταξη των ανθρώπων αυτών. Το αδύνατό
µου, το αρνητικό µου…νοµίζω ότι είµαι πολύ παρορµητική, πολύ συναισθηµατική.
Και αυτό είναι που προσπαθώ να ελέγξω στη διδασκαλία, να µην παρασύροµαι από
το συναίσθηµά µου στην κουβέντα ή ακόµα και όταν συζητάµε ακόµα και για τον
ελληνικό πολιτισµό, την ελληνική λογοτεχνία, παρασύροµαι, γιατί είµαι
συναισθηµατική. Αυτό θέλω να µάθω να το ελέγχω.
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να επισηµάνει κάτι).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε29
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (2ο & 3ο επίπεδο).
Σπουδές: Πτυχιούχος φιλολογίας (1997), Μεταπτυχιακό στη νεοελληνική φιλολογία,
µεταπτυχιακό στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση (στη φάση της εκπόνησης
διπλωµατικής εργασίας).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: όχι
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Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ, δύο Συνέδρια
(Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και το άλλο στην Αγγλία).
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ (συνεχίζει το ίδιο τµήµα από το 2ο στο 3ο
επίπεδο) και διδασκαλία σε ενηλίκους στο παροικιακό σχολείο, στην Αγγλία.
Στο αντικείµενο: Φροντιστήριο (ένα χρόνο) και στην Αγγλία, σε παροικιακό σχολείο
του ελληνισµού (διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας), σε κολέγιο στην
Αγγλία (διδασκαλία σε φοιτητές της ελληνικής).
Τρέχουσα απασχόληση: Τµήµα ΚΕΕ.
Ηλικία: 31 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων,
ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε29: Πολύ σηµαντική θεωρώ ότι είναι η εποπτικοποίηση. Αν και
συχνά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γενικά να τους τα δίνεις σε όσο το δυνατόν πιο
περιληπτική µορφή και να µένεις κυρίως στα ουσιώδη, να µην κουράζονται. Το κλίµα
µέσα στην τάξη, σίγουρα είναι σηµαντικό. Το ψυχολογικό κλίµα. Το πώς σε βλέπουν
οι εκπαιδευόµενοι, τα όρια που βάζεις, το πόση οικειότητα έχεις, το πως αισθάνονται
να σου µιλήσουν, να εκφράσουν τις απορίες και τις απόψεις τους, το πόσο ζεστός
είσαι µαζί τους. Ψυχολογικό κλίµα λοιπόν, εποπτικοποίηση και επίσης αυτό που λέµε
extra curricula activities. Ένα πάρτι γνωριµίας, κάπου να πας για να τους δείξεις
κάποια επιπλέον πράγµατα εκτός τάξης, βέβαια αυτό δεν προβλέπεται από το
πρόγραµµα, όποτε εναπόκειται αποκλειστικά στον εκπαιδευτή και στην όρεξη που
έχει..
Σ.: Και πώς κάνετε πράξη όλα αυτά;
Ε29: Στην πράξη, προσπαθείς να είσαι ο εαυτός σου, να τους αντιµετωπίζεις ισότιµα.
Είναι ενήλικες, αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται, είναι διαφορετικό από το να έχεις
παιδιά στην τάξη. Συχνά, οι περισσότεροι είναι µεγαλύτερης ηλικίας από
µένα…..προσπαθείς να «χτίσεις» µια οµάδα. Συχνά θα υπάρχουν κάποια
προβλήµατα, αλλά µε τις παρεµβάσεις σου προσπαθείς να χτίσεις ένα κλίµα
εµπιστοσύνης και πέρα από το ότι έρχονται να µάθουν κάποια πράγµατα, προσπαθείς
να τους κάνεις να έρχονται και να νοιώθουν ότι θα περάσουν ευχάριστα, όχι να
βαριούνται να έρθουν. Αυτό είναι επίσης πολύ σηµαντικό, κυρίως για τους ενήλικες,
γιατί µπορεί να κρίνουν καλύτερα από τα παιδιά και επιπλέον δεν τους υποχρεώνει
κανείς να έρθουν στο τµήµα. Αν θέλεις να κρατήσεις το τµήµα σου, πρέπει να
φροντίσεις για όλα αυτά. Επίσης, όπως είπα και πριν, κάναµε πάρτι γνωριµίας, θα
πάµε στην Επίδαυρο και θα δούµε…ότι άλλο προλάβουµε και αποφασίσουµε.
Σ.: Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση ενός τµήµατος, τι ακριβώς κάνετε και για ποιο
λόγο; Περιγράψτε µου βήµα-βήµα µια τέτοια συνάντηση.
Ε29: Γνωριστήκαµε. Ο καθένας µίλησε για τη χώρα του. Τους εξήγησα κάποια
πράγµατα, αυτό ήταν το «συµβόλαιο», διακριτικά βέβαια, τους εξήγησα ποια είναι τα
όριά µου και τα όριά τους, τους έδωσα να καταλάβουν ότι µέσα στο τµήµα είµαστε
όλοι ισότιµοι, θα τους σέβοµαι και θα µε σέβονται. Προσπάθησα να σπάσω τον πάγο,
λέγοντας κάποια αστεία, χρησιµοποιώντας κάποιες εκφράσεις της ελληνικής και
θεωρώ ότι πέτυχε. Είπαµε και ποιος είναι ο προγραµµατισµός, ποιο είναι το
περιεχόµενο και οι ενότητες των µαθηµάτων, πώς θα γίνεται το µάθηµα και τους
άφησα να κάνουν ερωτήσεις. Τι θέλουν εδώ, για ποιο λόγο ήρθαν, τι θα ήθελαν να
µάθουν κ.λ.π…. το ξανακάναµε αυτό µετά την 4η συνάντηση, για να δούµε πού
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βρισκόµαστε, τι θα ήθελαν να αλλάξει, γιατί πρέπει να τους ακούς και πάντα να
προσαρµόζεις το πρόγραµµά σου…κανένα πρόγραµµα δεν είναι πανάκεια.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως και γιατί; Μπορείτε να µου
δώσετε ένα παράδειγµα µιας από αυτές και γενικότερα να µου περιγράψετε τον τρόπο
δουλειάς µέσα στο τµήµα;
Ε29: Αν συνδυάσεις το µάθηµα µε νέες τεχνολογίες γίνεται εκπληκτικό. Σίγουρα
εκείνο που µετράει είναι ο εκπαιδευτής, αλλά έτσι κάνει τη δουλειά του καλύτερα.
Όµως, είµαστε στην Ελλάδα….Υπάρχει ένα σχέδιο µαθήµατος κάθε φορά. Στην αρχή
τους το ανακοίνωνα, τώρα το έχουν µάθει, ξέρουν τον τρόπο δουλειάς. ∆ουλεύουµε
µε ασκήσεις, τους δίνω φύλλα εργασίας, πέρα από το υλικό του βιβλίου…που τα
δουλεύουν συνήθως ατοµικά. Σε οµάδες δουλεύουµε διάλογους, δραµατοποιήσεις.
Ατοµικά κάνουν τις γραµµατικές και τις συντακτικές ασκήσεις. Χρησιµοποιώ πολύ
πίνακα για να βλέπουν και την ορθογραφία. Επίσης πολύ συχνά, επειδή το επιτρέπει
όµως το επίπεδο της τάξης, παρεκκλίνω λίγο από το πρόγραµµα και µιλάµε για
ετυµολογία, µε αφορµή αυτό βρίσκουµε και λέξεις που υπάρχουν στη δική τους
γλώσσα, µε κοινές ρίζες, κοινούς τόπους ίσως… Βάζω δουλειά για το σπίτι. Είµαι
ικανοποιηµένος, γιατί µεγάλο ποσοστό ανταποκρίνεται και δουλεύουν στο σπίτι.
Σ.: Στο σχέδιο µαθήµατος πώς καταλήγετε; Ποια στοιχεία λαµβάνετε υπόψη;
Ε29: Εξαρτάται που είσαι κάθε φορά. Στην αρχή, όταν ξεκινάς το τµήµα, βλέπεις το
επίπεδό του. Εγώ είδα ότι µπορούσα να προχωρήσω πιο γρήγορα. Για παράδειγµα δεν
επέµεινα στον Ενεστώτα, όταν είδα ότι ξέρουν πώς να τον χρησιµοποιούν,
προχώρησα στον Παρατατικό που δεν τον ήξεραν. Έτσι, εξοικονόµησα χρόνο για να
κάνουµε στο µέλλον κάποιο άλλο θέµα, κάποιες ασκήσεις π.χ.. Βλέπεις δηλαδή
πρώτα απ’ όλα το επίπεδο και τις ανάγκες του τµήµατος, και βλέπεις πού µπορεί να
φτάσει, έναν ορίζοντα προσδοκιών. Άλλος παράγοντας είναι ο χρόνος που έχεις στη
διάθεσή σου…και ανάλογα κανονίζεις το περιεχόµενο.
Σ.: Πολλές φορές στα τµήµατα υπάρχουν µερικοί «δύσκολοι» εκπαιδευόµενοι. Κάποιος
π.χ. που δεν συµµετέχει, κάποιος που µονοπωλεί το ενδιαφέρον…σας έχουν τύχει
παρόµοιες περιπτώσεις και πώς τις αντιµετωπίζετε;
Ε29: Συνήθως εκτός τάξης η πρώτη κίνηση και µετά βλέπεις ανάλογα. Γενικώς δεν
είχα τέτοια προβλήµατα. Πήγαν όλα πολύ καλά, ήταν και πολύ καλό το επίπεδο.
Αυτό που αντιµετώπισα ήταν θα µπορούσα να πω όχι αδιαφορία, µια κάποια
δυσκολία συµµετοχής κάποιων, όταν έβλεπαν άλλους να προχωράνε πιο γρήγορα και
τους έπαιρνε από κάτω. Εκεί έπρεπε να τους ενθαρρύνεις, να τους δώσεις λίγο πιο
εύκολες ασκήσεις, να δουλέψεις λίγο πιο εξατοµικευµένα., που δεν είναι πάντα
εύκολο, όµως είναι απαραίτητο να γίνει.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων την αξιολογείτε και πώς;
Ε29: Τη δουλειά σου την αξιολογείς πάνω απ’ όλα από τους µαθητές, αν έχουν κάνει
κάποιες προόδους. Επίσης τους ρωτάω και µέσα στην τάξη αν τους αρέσει ο τρόπος
του µαθήµατος, τι θέλουν να αλλάξει, πώς βλέπουν αυτό ή το άλλο….µε συζήτηση
µαζί τους.
Σ.: Και ένα µελλοντικό σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων τι θα θέλατε να
περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για σας; Περιγράψτε µου πώς φαντάζεστε ένα
ιδανικό σεµινάριο.
Ε29: Πρακτικό να είναι, πολύ πιο πρακτικό. ∆ηλαδή, θεωρητικά µπορούν να
υπάρχουν κάποια φυλλάδια µε υλικό, αλλά κυρίως πρακτικά πράγµατα….αν είναι
δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια πείρα και να πουν για περιστατικά που
τους έτυχαν. Και ιδιαίτερα για την οµάδα µου, αν τύχει και πας σε κάποιο επίπεδο
που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, τι κάνεις. Θα βρισκόµουν σε πολύ δύσκολη θέση
προσωπικά…
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Σ.: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «δυνατό» και το «αδύνατό» σας σηµείο ως εκπαιδευτής
ενηλίκων;
Ε29: Το αδύνατό µου είναι ότι ίσως µερικές φορές θα µπορούσα να µην είµαι τόσο
δασκαλοκεντρικός, κυρίως σε κάποιες ασκήσεις… όταν ρωτάω µερικές φορές ποιος
θέλει να µου πει και δεν βλέπω πολλούς πρόθυµους, τότε αναγκάζοµαι και δίνω εγώ
την απάντηση…θα µπορούσε να γίνεται διαφορετικά….Τώρα το δυνατό
µου…πιστεύω ότι είµαι καλός στο να δηµιουργώ καλό κλίµα ψυχολογικό στην τάξη.
∆εν θα σταθώ όµως στα δυνατά…όταν κάνεις αυτοκριτική, στέκεσαι στα αδύνατα
σηµεία σου, αυτά µπορείς να διορθώσεις. Νοµίζω λοιπόν ότι θα µπορούσα να κάνω
καλύτερα πράγµατα….θα ήθελα πολύ να έχω έναν προτζέκτορα και να δουλέψω µε
νέες τεχνολογίες, θα έπαιρνε άλλη διάσταση το µάθηµα, όπως είπα και στην αρχή.
Σ.: Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όσα συζητήσαµε ή να επισηµάνετε κάτι από την
εµπειρία σας στα τµήµατα του ΚΕΕ;
Ε29: Θα ήθελα να επισηµάνω το ζήτηµα των βιβλίων. ∆εν είµαστε ικανοποιηµένοι,
ούτε οι εκπαιδευόµενοι ούτε κι εγώ. Επειδή έχω δει και άλλα αντίστοιχα
εκπαιδευτικά υλικά, πιστεύω ότι δεν είναι το καλύτερο αυτό που έχουµε. Βέβαια,
καινούργιο πρόγραµµα είναι, δεν γίνονται όλα από την αρχή…όµως πρέπει να
υπάρχει ανατροφοδότηση για να γίνουν βελτιώσεις.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ Ε30
Αντικείµενο διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες (1ο & 2ο επίπεδο).
Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή-Φιλολογικό Τµήµα, Μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένης και µεταπτυχιακός φοιτητής στο ΕΑΠ («Σπουδές στην
εκπαίδευση»).
Επιµόρφωση:
Σε σχέση µε το αντικείµενο: ∆ιάφορα σεµινάρια.
Σε σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων: Σεµινάριο Ι∆ΕΚΕ και οι θεµατικές ενότητες
του ΕΑΠ (ολοκλήρωση της «ΑεξΑΕ» και το 2004-2005 παρακολούθηση της
«Εκπαίδευσης Ενηλίκων»).
Αυτοµόρφωση: Μελέτη, µη συστηµατική, κυρίως λόγω της συνάφειας του
αντικειµένου και της επαγγελµατικής απασχόλησης µε την εκπαίδευση ενηλίκων
(ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα σε ενηλίκους).
∆ιδακτική εµπειρία:
Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Τµήµα ΚΕΕ και ελληνικά σε ξένους, ενηλίκους (από το
1992), σε κολέγια, σε ΚΕΚ.
Στο αντικείµενο: Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα (από το 1992, κυρίως σε ενηλίκους).
Τρέχουσα απασχόληση: Στο Πανεπιστήµιο (∆ιδασκαλείο της Ελληνικής ως ξένης
γλώσσας-Φιλοσοφική Σχολή) και τµήµα στο ΚΕΕ.
Ηλικία: 37 ετών.
Συνεντεύκτρια: Από την εµπειρία σας µέχρι τώρα σε τµήµατα µάθησης ενηλίκων,
ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν τους ενηλίκους να
µαθαίνουν;
Εκπαιδευτής Ε30: Υπάρχουν αντικειµενικοί παράγοντες και υποκειµενικοί. Ένας
αντικειµενικός, είναι ο βαθµός κινητοποίησης. ∆ηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει
κίνητρο, που βρίσκεται για τυπικούς λόγους σε ένα πρόγραµµα, δεν µαθαίνει, π.χ. στο
Πανεπιστήµιο έχω ένα τµήµα µε Κινέζους που έρχονται δυο χρόνια στην Ελλάδα και
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µετά θα πάρουν αγγλικό πτυχίο, η ελληνική είναι ένα µάθηµα όχι βασικό, αυτοί οι
άνθρωποι αποκλείεται να µάθουν, ότι και να κάνει ο εκπαιδευτής. ∆εν έχει αξία
χρήσης αυτό που κάνουν. Αντίθετα, για τα παιδιά που έρχονται εδώ, έχει τεράστια
αξία χρήσης αυτό που µαθαίνουν, διαφορετική όµως για τον καθένα…δηλαδή
υπάρχει κάποιος που έχει επιτακτική ανάγκη και θέλει να προχωρήσει και κάποιος
που θέλει να καταλαβαίνει και να επικοινωνεί. Το κοµµάτι αυτό είναι το ένα, το
άλλο είναι πώς δουλεύει ο οργανισµός που παρέχει το οποιοδήποτε πρόγραµµα,
δηλαδή οι σχέσεις που δηµιουργούνται, το πόσο ανοικτό είναι το κλίµα, το πόσο
αισθάνονται ότι τους συµπεριλαµβάνει αυτό το πράγµα, είναι πολύ σηµαντικό,
ιδιαίτερα σε τέτοιες οµάδες. Η εµπειρία η δική µου είναι περισσότερο από
περιβάλλοντα που είναι πιο τυπικά και δουλεύουν διαφορετικά, από ιδιωτικά σχολεία
που κάνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα και από συναδέλφους στο
Πανεπιστήµιο…εκεί τα πράγµατα είναι αλλιώς οριοθετηµένα, κρατιούνται άλλες
αποστάσεις. Αυτό όµως για το συγκεκριµένο κοινό που έχουµε εδώ, που
δυσκολεύεται, δηµιουργεί ένα απαγορευτικό όριο, δεν διευκολύνει, θέλει µια
ατµόσφαιρα που ο άλλος να νιώθει αποδοχή, ότι συµµετέχει….
Σ.: Εδώ υπάρχει τέτοια ατµόσφαιρα;
Ε30: Εδώ υπάρχει και νοµίζω υπάρχει γενικά, σε όλα τα τµήµατα, υπάρχει µία
ατµόσφαιρα ότι όλοι είµαστε κοµµάτι αυτού του πράγµατος και οι εκπαιδευόµενοι
δεν νοιώθουν ότι τους «πετάνε» σε ένα τµήµα.
Σ.: Και πώς κάνετε πράξη όλα αυτά µέσα στο δικό σας τµήµα; Πώς διευκολύνετε τους
εκπαιδευόµενούς σας να µαθαίνουν;
Ε30: Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σχετικό. Η σχέση γενικά είναι καλή.. προσπαθώ να
δηµιουργείται µία ατµόσφαιρα καλή, ακόµη και αυτό: η επιτρεπτικότητα. Σε
ορισµένους συνάδελφους αυτό φαίνεται κάπως «µπάχαλο», να σου λέει π.χ. ο
εκπαιδευόµενος κάποιες φορές ότι πρέπει να φύγει και να το επιτρέπεις, αλλά είναι
απαραίτητο. ∆εν µπορείς να κάνεις τον ανακριτή, γιατί φεύγεις και γιατί δεν ήρθες. Ο
άλλος είναι σκοτωµένος από τη δουλειά και παρ’ όλα αυτά έρχεται. Κάποια στιγµή
τον βλέπεις ότι είναι κουρασµένος και φεύγει. ∆εν είσαι αστυνοµικός να του πεις,
κάτσε µέχρι την τάδε ώρα, αλλιώς θα σε διώξω από το τµήµα….πρέπει να υπάρχει
κατανόηση και διευκόλυνση.
Σ.: Αν ανατρέξετε στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση του τµήµατος, ας µείνουµε στο
τµήµα του ΚΕΕ, αφού όπως είπατε σε άλλους φορείς υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο
λειτουργίας, τι κάνατε λοιπόν στην πρώτη συνάντηση και για ποιο λόγο;
Ε30: Το βασικό που κάναµε ήταν να γνωριστεί ο κόσµος µεταξύ του. ∆ίνουµε αρκετό
χρόνο στο να υπάρξει αυτή η πρώτη επικοινωνία, να συζητήσουµε µια κοινή λογική
για το τι κάνουµε. Αυτό ήταν πολύ ωραία εµπειρία. Πάντα το κάνουµε. Να
επισηµάνω όµως ότι -λάθος κατά τη γνώµη µου- έχει µπει ένα πλαφόν στο βαθµό
διαρροής, αν το τµήµα πάει κάτω από 15, το διαλύουµε. Είναι απειρία αυτό, κυρίως
για τέτοιες οµάδες. Τα παιδιά όλα σε αυτά τα τµήµατα είναι ψευδο-αρχάριοι, δεν
είναι πραγµατικοί αρχάριοι, όλοι ήξεραν κάποια ελληνικά και µπορούσαν να
συνεννοηθούν σε βασικά πράγµατα. Στα πρώτα µαθήµατα λοιπόν, προσπαθήσαµε να
κάνουµε µια συµφωνία για το τι θέλουµε να µάθουµε, πώς µπορεί να γίνει αυτό το
πράγµα και πώς µπορούµε να προστατεύουµε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να µην
διαλυθεί το τµήµα. Ότι πρέπει να είµαστε µαζί για 100 ώρες, να το αντέξουµε, πρέπει
να λέµε το πρόβληµά µας και τα παράπονά µας και να καλύπτει ο καθένας τις
ανάγκες του, µε αµοιβαίες υποχωρήσεις. Έτσι, ειδικά στην πρώτη φάση, ήταν από τα
τµήµατα που πήγε µέχρι τις 100 ώρες γεµάτο. Είχε δουλέψει αυτή η λογική. Αυτό
ήταν το ουσιαστικό κοµµάτι…µετά…το υλικό είναι ψιλο-προβληµατικό, κάνουµε
πολλά πράγµατα έξω από αυτό. Το πρόβληµα όλου του προγράµµατος είναι ότι δεν
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υπάρχει µια «γραµµή». Λειτουργούµε λίγο εµπειρικά, βλέποντας και κάνοντας.
Πιανόµαστε π.χ. από την ερώτηση του Μ. και πιάνουµε την Υποτακτική, γιατί
προέκυψε. ∆εν υπάρχει µια προγραµµατισµένη πορεία, που να µας έχουν δώσει και
µε βάση το υλικό που έχεις να λειτουργήσεις. Το υλικό είναι ένα εργαλείο. ∆εν
µπορείς να το κάνεις στην άκρη, γιατί σε αυτό ανατρέχουν στο σπίτι τους οι
εκπαιδευόµενοι. ∆εν µπορείς µε βάση αυτό το υλικό όµως να κανείς αυτή τη
συστηµατική διδασκαλία, είναι λίγο «ακροβατικό» όλο αυτό…
Σ.: Άρα λοιπόν έχει χρειαστεί να σχεδιάσετε διδακτικές ενότητες. Με βάση ποια
στοιχεία γίνεται ο σχεδιασµός αυτός, πώς καταλήγετε στο τι και πώς θα διδάξετε σε µία
εκπαιδευτική ενότητα διάρκειας π.χ. 10-20 ωρών;
Ε30: Ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα για παράδειγµα µε τους ψευδο-αρχάριους
γενικά, είναι ότι έχουν µια τεράστια ικανότητα προφορικού λόγου και περισσότερο
κατανόησής του, αλλά δεν µπορούν να γράψουν και έχουν παγιωµένα λάθη και στον
προφορικό τους λόγο. Επειδή έχουν µάθει τη γλώσσα στο δρόµο, αυτό είναι πολύ
δύσκολο να αλλάξει, δεν είναι όπως όταν κάποιος ακούει κάτι πρώτη φορά και το
µαθαίνει σωστά. Οπότε εκεί, πρέπει να κανείς µια διάγνωση πού υπάρχει πρόβληµα
και να δουλέψεις µε βάση αυτό. Ας πούµε, υπάρχει ένα γενικευµένο πρόβληµα
ορθογραφίας, ακούγεται ανόητο, όταν λες δουλεύω επικοινωνιακά, όµως όταν αυτός
ο άνθρωπος σε µια αίτηση θα κάνει 30 ορθογραφικά λάθη, τι να την κάνω µόνο την
επικοινωνία; ∆εν είναι τουρίστας στην Ελλάδα. Θα πάει σε µια δουλειά και θα του
πουν φτιάξε µου αυτή την αίτηση και δεν θα ξέρει. Εκεί, πρέπει να δουλέψεις µε αυτό
που έχεις, να προσαρµόσεις το περιεχόµενο στις ανάγκες τους.
Σ.: Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιµοποιείτε συνήθως; ∆ώστε µου ένα παράδειγµα
από τον τρόπο που δουλεύετε στο τµήµα.
Ε30: Κάθε κοµµάτι έχει άλλη προσέγγιση. Τη γραµµατική τη δουλεύουµε µε αφορµή
διαλόγους και πιάνουµε ένα θέµα εµβόλιµα και αρχίζουµε να κάνουµε πιο δοµικές
ασκήσεις.
Σ.: Οι οποίες συµπληρώνονται ατοµικά, οµαδικά, πώς;
Ε30: Συνήθως οµαδικά, σε ζευγάρια ή όταν είναι γραπτές ασκήσεις συµπλήρωσης σε
κύκλο, µε ετεροδιόρθωση και τέτοιους τρόπους. Το κοµµάτι το επικοινωνιακό που
δουλεύεται πιο πολύ σύµφωνα µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, µε παιχνίδι ρόλων
κτλ. είναι πιο εύκολο σε αυτά τα τµήµατα. ∆εν είναι κάτι που πρέπει να πασχίσεις,
βγαίνει πολύ αυθόρµητα. Το να δώσεις ρόλους και να πεις είσαι ο µπακάλης, είσαι η
πελάτισσα, γίνεται αυτόµατα, πολύ λίγοι θα δυσκολευτούν σε αυτό το επίπεδο.
Σ.: Κάποιες φορές µέσα στα τµήµατα τυχαίνουν περιπτώσεις «δύσκολων»
εκπαιδευόµενων, κάποιος που διακόπτει συνεχώς, κάποιος που αδιαφορεί κτλ. Σας
έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις και πώς τις αντιµετωπίζετε;
Ε30: Σε αυτό το τµήµα δεν είχα καµία τέτοια περίπτωση. Όταν µου τυχαίνει όµως
κάτι τέτοιο, σε άλλα τµήµατα, προσπαθώ να το χειριστώ µέσω της οµάδας. Να µην το
χειριστώ εγώ. Να αφήσω την οµάδα να το χειριστεί. Ακόµη και το κινητό, αν
κτυπήσει, ας το αναλάβει η οµάδα. Βέβαια, όταν αυτό παίρνει συγκρουσιακές
µορφές, κινδυνεύεις και µε αυτή την τακτική, γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν
συγκρούσεις µέσα στην οµάδα. Μετά, υπάρχει µια τακτική να το αντιµετωπίσεις
κατ’ ιδίαν, αν δεις ότι δεν λύνεται µέσα στην οµάδα.
Σ.: Τη δουλειά σας ως εκπαιδευτής την αξιολογείτε και πώς;
Ε30: Θεωρώ ότι είµαι στάσιµος. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια….
Σ.: ∆εν ρωτάω το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, ρωτάω αν εσείς αξιολογείτε τη δουλειά
σας και µε ποιο τρόπο.
Ε30: Το κλίµα είναι το βασικό κριτήριο, δηλαδή όταν ο κόσµος θέλει να φύγει και
κοιτάει το ρολόι, αυτό είναι µήνυµα σαφέστατο ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα
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αποτελέσµατα δεν είναι µετρήσιµα σε αυτό το επίπεδο. ∆εν λέει κάτι, µόνο το
γεγονός αν περάσουν στο πιστοποιητικό ελληνοµάθειας οι 3 από τους 4 που θα
δώσουν… Πολλές φορές όλα αυτά είναι εµφανή, δεν χρειάζεται να κάνεις συζήτηση
αξιολόγησης σε κάθε µάθηµα. Κάποια στιγµή γίνεται αυτή η κουβέντα, όταν
κλείνουµε ένα κύκλο. Να δούµε τι έχει µείνει. Υπάρχουν πράγµατα που θα
µπορούσαµε να τα κάνουµε αλλιώς, κυρίως γίνεται όταν κλείνει ένα µπλοκ ενοτήτων,
3 ενότητες π.χ., να κάνουµε µια κουβέντα για το τι µας µένει απ’ αυτό και τι θα
µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά.
Σ.: Αν υποθέσουµε ότι διοργανώνεται ένα µελλοντικό σεµινάριο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων. Τι θα θέλατε να περιλαµβάνει για να έχει ενδιαφέρον για σας
και να σας διευκολύνει στο έργο σας;
Ε30: Νοµίζω ότι αυτό που λείπει από τα σεµινάρια γενικά, είναι µια πραγµατική
ανταλλαγή εµπειρίας. ∆ηλαδή να πει ένας άνθρωπος, εγώ εφάρµοσα αυτό και πήγε
έτσι, ανταλλαγή πρακτικών και µεταξύ των εκπαιδευτών. Και υπάρχει και αυτή η
δυσκολία να πούµε το πρόβληµα, ότι εγώ βρε παιδί µου απέτυχα, σε αυτό το τµήµα
είχα µια ένταση δεν µπόρεσα να το διαχειριστώ και δεν έγινε τίποτε και δεν ξέρω τι
να κάνω. Γιατί κανένας δεν έχει το µαγικό ραβδί. Αυτό είναι πολύ πιο δηµιουργικό
από το να σου πει κάποιος πώς θα κάνεις την πρώτη συνάντηση. Και µετά, το πιο
ουσιαστικό κοµµάτι νοµίζω, το βαθύτερο, αυτό που θα άλλαζε πολλά πράγµατα θα
ήταν µια δουλειά στο επίπεδο των αξιών και των στάσεων των εκπαιδευτών. ∆ηλαδή
γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, το να λες ότι αποδέχοµαι ορισµένες αρχές και
να µην τις εφαρµόζεις π.χ. άµεση σχέση, στο κέντρο ο εκπαιδευόµενος και µετά να
αρχίζεις µία ατελείωτη εισήγηση! Αυτό είναι ο κανόνας τελικά! Θέλει πολύ
εσωτερική δουλειά για να µπορέσεις να το αλλάξεις, αν αλλάζει τελικά. Από µια
ηλικία και µετά δεν αλλάζει κιόλας, είναι κι αυτό ένα παγιωµένο πράγµα, µια
ρουτίνα… Και το άλλο κοµµάτι είναι ότι δουλεύοντας µε τέτοιες οµάδες, πρέπει εξ
ορισµού για µένα, να έχεις θετική στάση, δηλαδή δεν µπορεί να λες, εγώ αδιαφορώ
για το τι κάνει ένα µετανάστης στην Ελλάδα, και να πηγαίνεις µετά να κάνεις
µάθηµα, έχεις αποτύχει…όσο καλός να είσαι «τεχνικά» κτλ…δηµιουργείς έναν πάγο,
ο οποίος δεν σε αφήνει να λειτουργήσεις.....
Σ.: Και περνάµε στην τελευταία ερώτηση. Ποιο νοµίζετε ότι είναι το «δυνατό» και το
«αδύνατο» σηµείο σας ως εκπαιδευτής ενηλίκων;
Ε30: Εύκολο είναι αυτό! Έχω πολύ καλή σχέση, δηλαδή στο επίπεδο των σχέσεων
και της λειτουργίας της οµάδας δεν έχω ιδιαίτερα προβλήµατα…προφανώς έχουµε
κάποια όλοι….Εγώ, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, σε άλλη ερώτηση, αυτό που δεν
µπορώ πλέον να κάνω και που µάλλον θα ήθελα άλλη διαδικασία για να το κάνω,
εργασιακή, είναι να προγραµµατίσω. Αφήνω, δηλαδή, το µάθηµα να πάει. Αυτό είναι
πρόβληµα….
Σ.: Εννοείτε ότι δεν µπορείτε να σχεδιάσετε;
Ε30: Ναι, ναι, δεν κάθοµαι ας πούµε….δηλαδή είναι αυτό που παθαίνεις από την
εµπειρία, αρχίζεις από ένα σηµείο και µετά και επαναλαµβάνεις…. Πώς το έλεγε η
Courau; Είναι η υποσυνείδητη ικανότητα. Το ‘χω κάνει 100 φορές ξέρω τι θα κάνω,
έχεις 100 φωτοτυπίες, λες σήµερα επιλέγω να δουλέψω µε αυτή. Θα µπορούσες να
δουλέψεις καλύτερα, αν είχες το χρόνο και τη διάθεση και το κέφι, να πεις: για αυτή
την οµάδα, εγώ θα σχεδιάσω ένα καινούριο µάθηµα.
(∆εν ήθελε να προσθέσει ή να παρατηρήσει κάτι άλλο).
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