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Προλογικό Σημείωμα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν
σε ευάλωτες ομάδες ενηλίκων

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συμβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που
χρειάζονται οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Διαδραματίζει, επίσης,
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και των ικανοτήτων
του. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως άτομα που έχουν εγκαταλείψει
πρόωρα το σχολείο, άτομα με χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα
μαθηματικά και τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες ή
άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, λόγω της μη συμμετοχής
τους στην εκπαίδευση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως αναπόσπαστο
κομμάτι της Διά Βίου Μάθησης και σε μια προσπάθεια για περαιτέρω προώθηση
του πεδίου, έχει προωθήσει το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για τα έτη 2012-14. Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο
επιδιώκει να συνεχίσει, να ενισχύσει και να συμπληρώσει το συντελούμενο έργο
στον εν λόγω τομέα, βάσει των στόχων που ορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο
«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020».
Η Κύπρος συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μέσα από συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, που εκπονεί το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, σε συνεργασία με τμήματα και οργανισμούς άλλων Υπουργείων
και Διευθύνσεων. Το Σχέδιο Δράσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου είναι και η εκπόνηση του παρόντος
εγχειριδίου, το οποίο περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει
να έχουν υπόψη τους οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
τους και, κυρίως, όταν απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευομένους, οι οποίοι
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί το τελικό
προϊόν των δύο Δραστηριοτήτων Ομαδικής Μάθησης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2013 και τον
Φεβρουάριο του 2014, στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Δράσης.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών, ώστε αυτά τα άτομα να ενταχθούν
και πάλι στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συνεχίσουν σε τομείς που σταδιακά
απαιτούν την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Απευθύνεται επίσης,
σε άτομα που επιθυμούν να μορφωθούν. Με την επανένταξη των ατόμων στο
εκπαιδευτικό σύστημα επιτυγχάνεται η προσωπική τους ανάπτυξη και η κοινωνική τους ενσωμάτωση, καθώς και η συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.
Ταυτόχρονα μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αποτρέπεται το φαινόμενο
της περιθωριοποίησης. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων μπορούν να βοηθήσουν στη
βελτίωση των δεξιοτήτων και της προσαρμοστικότητας των ατόμων με χαμηλά προσόντα, ούτως ώστε να αποκτήσουν ακόμα ένα επίπεδο προσόντων, για
να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό βραχυπρόθεσμα
επιτυγχάνεται η άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως τα
σημερινά επίπεδα ανεργίας.
Είναι πεποίθησή μου ότι η συστηματική επιμόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
αποτελεί ένα βασικό συστατικό για την επίτευξη των πιο πάνω. Οι Εκπαιδευτές
Ενηλίκων χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επιμόρφωσης, το οποίο θα τους
βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, για να μπορούν
να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και, ταυτόχρονα, να προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση
κινείται η εκπόνηση του παρόντος εγχειριδίου.
Ευελπιστούμε ότι το περιεχόμενό του θα σας φανεί χρήσιμο, θα εμπλουτίσει
τις γνώσεις σας και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή σας
διδακτική πρακτική.
Αίγλη Παντελάκη
Γενική Διευθύντρια
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
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Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14
Στην προσπάθεια να αυξηθεί η συμμετοχή του ενήλικου πληθυσμού στη διά
βίου μάθηση και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω,
το Συμβούλιο Υπουργών της 28ης Νοεμβρίου 2011 ψήφισε το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο θα συνεχίσει να
συμπληρώνει και να υποστηρίζει το συντελούμενο έργο στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, βάσει των στρατηγικών στόχων που ορίζονται στο στρατηγικό
πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020».
Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14
καθορίζει τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-20. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε
κάθε κράτος μέλος και, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη
καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς:
•
•
		
•
		
•
		
•
		

Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας.
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης.
Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού
συμμετοχής στα κοινά μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, όσον αφορά στους
ενήλικες και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους.
Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και της
παρακολούθησής της.

Η Κύπρος συμμετέχει στην προώθηση του Ανανεωμένου Θεματολογίου για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων, μεταξύ άλλων, με την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο
θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2014. Το Σχέδιο Δράσης συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Πληροφορίες για το Θεματολόγιο, το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου, τα τελικά
προϊόντα, καθώς και χρήσιμο υλικό για την Εκπαίδευση Ενηλίκων υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του Σχεδίου, στη σύνδεση http://www.moec.gov.cy/aethee

Το έργο στοχεύει μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:
• Ενημέρωση των ενηλίκων για το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην εκπαίδευση
		 καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
•
		
		
		
		
		

Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν όλοι οι ενήλικες,
ειδικά αυτοί που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν
διάφορα προβλήματα, εξαιτίας της μειωμένης συμμετοχής τους στην
εκπαίδευση (π.χ. άτομα με χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση-γραφήνέες τεχνολογίες, άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο).

• Ενίσχυση της συνεργασίας των βασικών εταίρων (stakeholders) σε θέματα
		 Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο και στην Ευρώπη, μέσα από τη
		 συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες.
Απώτερος στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η αύξηση της συμμετοχής των
ενηλίκων σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Δραστηριότητες Ομαδικής Μάθησης
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου πραγματοποίησε δύο δραστηριότητες Ομαδικής Μάθησης στις 4-5 Δεκεμβρίου 2013 και στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014. Στόχος των
Δραστηριοτήτων ήταν να ανταλλαγούν εμπειρίες και καλές πρακτικές μεταξύ
εκπαιδευτών που διδάσκουν σε άτομα, τα οποία έχουν εγκαταλείψει το επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα και επανέρχονται στην εκπαίδευση με τη φοίτησή τους σε
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εκπαιδευτικές τεχνικές,
μεθόδους και στρατηγικές που θεωρούνται κατάλληλες για τη διδασκαλία ευάλωτων ενηλίκων, καθώς και στην αντιμετώπιση των ενήλικων εκπαιδευομένων
τους, με βάση τις θεωρητικές κατευθύνσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Τέλος,
συζητήθηκαν θέματα επαγγελματοποίησης και πιστοποίησης του Εκπαιδευτή
Ενηλίκων. Σημειώνεται ότι στις Δραστηριότητες έγιναν παρουσιάσεις από άτομα
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό.

10

11

1. Βασικές έννοιες
στην εκπαίδευση ενηλίκων
Αν και διεθνείς οργανισμοί, όπως η UNESCO, έχουν ορίσει την Εκπαίδευση
Ενηλίκων, το πεδίο είναι τόσο ευρύ, που εξακολουθεί να υπόκειται σε διάφορες
ερμηνείες (UNESCO, 2009, 11). Λόγω της περιορισμένης έκτασης του Οδηγού, δεν
υπάρχει η δυνατότητα να εισέλθουμε σε εις βάθος ανάλυση όλων των εννοιών
που σχετίζονται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σ’ αυτή την ενότητα εξετάζονται
οι έννοιες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της διά βίου μάθησης, της τυπικής εκπαίδευσης και της μη-τυπικής εκπαίδευσης.
1.1
Ορισμοί για την «Εκπαίδευση Ενηλίκων»
Οι ορισμοί της UNESCO και του ΟΟΣΑ εμφανίζονται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η UNESCO αναφέρει:

«Εκπαίδευση ενηλίκων 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 μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Unesco, 1975).
«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει
οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση.
Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές,
τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό
κοινωνικό σκοπό» (ΟΟΣΑ, 1977 στο Rogers, 1999, 55).

1.2.
Διά βίου μάθηση
Επιπρόσθετης σημασίας αποτελεί και ο ορισμός της διά βίου μάθησης, ο οποίος
είναι αρκετά ευρύτερος από αυτόν της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αφού περιλαμβάνει
όλες τις μορφές μάθησης, τόσο τις τυπικές όσο και τις άτυπες που συναντούμε σε ένα
λιγότερο δομημένο και οργανωμένο περιβάλλον (Kόκκος, 2005). Συγκεκριμένα,
η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων Ελλάδος (2013) ορίζει τη διά βίου μάθηση ως:
«όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου,
που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην
επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη
της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη».
Η Κύπρος υιοθετεί τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δηλαδή «η διά
βίου µάθηση είναι κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία αναλαμβάνεται καθ΄
όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόµων, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στο πλαίσιο µιας προσωπικής, κοινωνικής
προοπτικής και /ή µιας προοπτικής που σχετίζεται µε την απασχόληση» (Γραφείο
Προγραμματισμού, 2007, 2).
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε τον όρο «διά βίου μάθηση» ως έναν ορισμό
ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει και τη γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, την οποία
συχνά συναντούμε σε πιο δομημένα πλαίσια και αφορά σε μια πιο θεσμοθετημένη διαδικασία μάθησης. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, η Γενική Εκπαίδευση
Ενηλίκων παρέχεται μέσα από τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης, τα Εσπερινά Γυμνάσια και τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τις Σχολές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και τα δημόσια και
ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Από την άλλη, η «διά βίου μάθηση» περιλαμβάνει, πέραν
της τυπικής μάθησης, και τη συσσωρευμένη γνώση, την οποία αποκτά το άτομο
μέσα από τα βιώματα, τις εμπειρίες του και τη συνεχή αλληλεπίδρασή του με το
περιβάλλον. Ως άτυπη μάθηση, άρα, ορίζονται «οι μαθησιακές δραστηριότητες
που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., 2013).

LIFELONG
LEARNING
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Παρατίθενται, στη συνέχεια, κάποιοι ορισμοί, σχετικά με τη διά βίου μάθηση,
όπως αναφέρονται στον Νόμο της Ελληνικής Δημοκρατίας Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10) (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., χ.χ.)
Τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της
διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται
και η γενική τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μη-τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να
οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.
Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές
δραστηριότητες, που απευθύνονται σε ενήλικες και στοχεύουν στον εμπλουτισμό
γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς
και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από
φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη-τυπικής εκπαίδευσης.
Δραστηριότητα 1
Καταγράψτε μέσα από τις εμπειρίες σας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων παραδείγματα
άτυπης γνώσης, που έχουν οι ενήλικες μαθητές σας, και σκεφθείτε τρόπους με
τους οποίους μπορείτε να τις αξιοποιήσετε κατά την εκπαιδευτική διεργασία.

αναφερόμενη στη μάθηση και κατάρτιση των ατόμων μετασχολικής ηλικίας και,
συγκεκριμένα, των ατόμων που συγκαταλέγονται στην ηλικιακή ομάδα των 15+.
Πέραν της ηλικίας και του νομικού ορίου ενηλικίωσης, ο ενήλικας μπορεί να
προσδιοριστεί με βάση κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους. Από την
κοινωνική οπτική, η έννοια της ενηλικίωσης μπορεί να συνδέεται με τους κοινωνικούς ρόλους του εργαζομένου, του συζύγου, του γονέα, που μπορεί να
υιοθετήσει τη δεδομένη στιγμή το άτομο. Τι γίνεται, όμως, όταν ένα κορίτσι 13
ετών αποκτήσει παιδί; Θεωρείται ενήλικας; Από ψυχολογικής πλευράς τα τελευταία τρία ψυχοκοινωνικά στάδια του Erickson αναφέρονται στην ενηλικίωση,
ξεκινώντας από την ηλικία των 20 ετών μέχρι και τον θάνατο, όπου ο ενήλικας
πλέον έχει να διαχειριστεί τις αναπτυξιακές συγκρούσεις της οικειότητας έναντι
της απομόνωσης, της παραγωγικότητας έναντι της στασιμότητας και, τέλος, της
καταξίωσης έναντι της απόγνωσης (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1998).
Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005, 39) ένα άτομο θεωρείται ενήλικας, «εάν βρίσκεται στην κατάσταση ενηλικιότητας», χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί
η αναγνώριση στον εαυτό και από τους άλλους των στοιχείων της ωριμότητας
και του αυτοπροσδιορισμού. Ο Rogers (1999, 61) αναλύει την κατάσταση της
ενηλικιότητας βάσει τριών κύριων ομάδων ιδεών: της αίσθησης της προοπτικής,
της πλήρους ανάπτυξης και της αυτονομίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά γίνονται
ακόμη πιο κατανοητά, όταν αντιπαρατεθούν με τον προσδιορισμό της παιδικότητας (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Ενηλικιότητα και Εκπαίδευση
Ενηλικιότητα /
Ωριμότητα

«Παιδικότητα»

Επιπτώσεις
στους σκοπούς
της Εκπαίδευσης

Προσωπική Ανάπτυξη /
πλήρης εξέλιξη

Απουσία επίγνωσης
ικανοτήτων και
ενδιαφερόντων

Προσωπική Ανάπτυξη
και αξιοποίηση ικανοτήτων και ενδιαφερόντων

1.3.
Η έννοια του όρου «ενήλικας»
Δραστηριότητα 2
Καταγράψτε 4 χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν την ενηλικίωση στην
κυπριακή κοινωνία.
Ο προσδιορισμός του όρου «ενήλικας», όπως και αυτών που αναλύθηκαν
προηγουμένως, επιτρέπει μία σειρά από ερμηνείες και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως του πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ο όρος
αυτός εξετάζεται. Σύμφωνα με τον Rogers (1999), η έννοια του ενήλικα τείνει
συχνότερα να συνδέεται με την ηλικία του ατόμου, προσδίδοντας έτσι μιαν
πολύ περιορισμένη εικόνα, αφού το κριτήριο της ηλικίας διαφοροποιείται από
κοινωνία σε κοινωνία, αλλά και αναλόγως της χρονικής περιόδου που αυτό χρησιμοποιείται. Αναγνωρίζοντας αυτήν την ασάφεια στον προσδιορισμό του όρου
ενήλικας, η UNESCO (1997) υιοθετεί τη φράση «νέος και Εκπαίδευση Ενηλίκων»,

Προοπτική / ώριμες κρίσεις Απουσία Προοπτικής:
όσον αφορά στους άλλους
• Υπερεκτίμηση της
και τον εαυτό
		 αξίας του εαυτού
• Υποτίμηση της
		 αξίας του εαυτού

Ανάπτυξη αίσθησης
προοπτικής

Αυτονομία / αυτοπροσδιορισμός / λήψη αποφάσεων

Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης / εξάσκηση
υπευθυνότητας

Από: Rogers (1999,63).

Απεμπόληση
των ευθυνών
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Άλλοι ορισμοί του ενήλικα
«Η έννοια «ενήλικας» δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ηλικία, αλλά σχετίζεται με όσα γενικά συμβαίνουν, όταν μεγαλώνουμε. Δηλαδή, αποκτούμε
φυσική ωριμότητα, γινόμαστε ικανοί να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, απομακρυνόμαστε (τουλάχιστον στις περισσότερες κοινωνίες) από τους γονείς
μας, αποκτούμε παιδιά και έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουμε
τις δικές μας επιλογές» (Tight, 2002, 15).
«Γινόμαστε ενήλικες από κοινωνική άποψη, όταν αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε
ρόλους ενηλίκων, όπως τους ρόλους του πλήρως απασχολουμένου, του συζύγου, γονέα, πολίτη που ψηφίζει κ.λπ. […]. Γινόμαστε ενήλικοι από ψυχολογική
άποψη, όταν φτάνουμε στην αυτοαντίληψη ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για
τη ζωή μας, ότι είμαστε αυτοπροσδιοριζόμενοι.» (Knowles, 1998, 64).
«Ενήλικας είναι κάθε άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω που έχει ολοκληρώσει το
αρχικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008).
(στο Ιωάννου, 2014)
Καταληκτικά προβαίνουμε στη διαπίστωση ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ταξινόμησης της έννοιας «ενήλικας» δεν μπορεί από μόνη της να είναι ολοκληρωμένη.
Ίσως και γι’ αυτό ο ορισμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων της UNESCO δεν προσδιορίζει ακριβώς ποιος θεωρείται ενήλικας, αλλά αρκείται στο να αναφερθεί στα
«άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ζουν».
1.4.
Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων
Στην προηγούμενη ενότητα αναλύσαμε τον όρο «ενήλικας», μιαν ιδιαίτερα
συνυφασμένη έννοια με το θέμα το οποίο μας απασχολεί, την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διαφαίνεται ότι η συμφωνία σε ένα μόνο καθολικό ορισμό του τι εστί
ενήλικας και περισσότερο το ποιος θεωρείται ενήλικας εκπαιδευόμενος, δεν
είναι δυνατή. Πιθανόν, θα ήταν πιο βοηθητικό να παρουσιαστούν ορισμένα γενικά
χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευομένου, τα οποία τον διαφοροποιούν από
τον τυπικό ανήλικο μαθητή.
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι υιοθετούν σε μία δεδομένη στιγμή περισσότερους ρόλους, οι οποίοι επηρεάζουν τον
διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια που μπορούν να διαθέσουν και να επενδύσουν ως
μαθητές (Polson, 1993). Ταυτόχρονη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό αποτελεί και
το φαινόμενο της ανομοιογένειας στην ομάδα ενηλίκων που διδάσκει, σε αντίθεση
με ομάδες ανήλικων μαθητών. Οι ανήλικοι μαθητές ανήκουν στην ίδια ηλικιακή
ομάδα και διανύουν το ίδιο εξελικτικό στάδιο ανάπτυξης (Polson, 1993). Πιο κάτω
παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευομένου.

Δραστηριότητα 3
Βάσει των μέχρι τώρα εμπειριών σας ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων, καταγράψτε
5 χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευομένου και να τα συγκρίνετε με αυτά
που παρουσιάζονται από τους διάφορους εμπειρογνώμονες.
Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005, 86-93), οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι:
• Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους.
Οι περισσότεροι ενήλικες, σε αντίθεση με τους ανήλικους μαθητές, για τους
οποίους η εκπαίδευση θεωρείται δεδομένη και συνυφασμένη με το στάδιο και
την ηλικία στην οποία βρίσκονται, αποφασίζουν να εισέλθουν στην εκπαίδευση
για συγκεκριμένους λόγους και επειδή προκύπτει μία συγκεκριμένη ανάγκη.
Πιθανοί, λοιπόν, στόχοι για την εκπαίδευσή τους είναι:
• Επαγγελματικοί
• Εκπλήρωση κοινωνικών ρόλων (π.χ. τάξεις για νέους γονείς)
• Προσωπική ανάπτυξη (π.χ. επιμορφωτικά μαθήματα)
• Απόκτηση κύρους
• Έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών.
Είναι αναμενόμενο ότι η ιδιότητά τους ως ενηλίκων προϋποθέτει ότι κουβαλούν
μαζί τους και περισσότερες εμπειρίες, κάτι το οποίο κατά την Polson (1993)
αποτελεί ταυτόχρονα όφελος, αλλά και εμπόδιο στην εκπαιδευτική διεργασία.
Θετικό είναι ότι οι προηγούμενές τους εμπειρίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην
εκπαιδευτική διεργασία και «γίνονται αφετηρία για τη νέα μάθηση» (Κόκκος,
2005, 88). Πρόκληση, από την άλλη, συνιστά το γεγονός ότι βάσει αυτών των
εμπειριών ο ενήλικας εκπαιδευόμενος έχει ήδη διαμορφώσει τις στάσεις, αξίες
και πιστεύω, που εάν είναι άκαμπτα, πιθανόν να μην αποδέχεται εύκολα τις νέες
γνώσεις και εμπειρίες που προσφέρει η εκπαίδευση (Polson, 1993).

• Έχουν αποκρυσταλλώσει τους αποδικότερους για τους ίδιους
τρόπους μάθησης.
Ακριβώς επειδή οι ενήλικες βρίσκονται σε μία συνεχή διεργασία μάθησης (τυπική,
μη-τυπική ή άτυπη), έχουν πλέον καταλήξει στους αποδοτικούς για τους ίδιους
τρόπους μάθησης. Σύμφωνα με τον Rogers (1999,105), ο εκπαιδευτής «χρειάζεται
να βρει μεθόδους που θα δώσουν σε κάθε συμμετέχοντα πλήρες πεδίο για την
εξάσκηση των δικών του ιδιαίτερων μαθησιακών μεθόδων και, κατά το δυνατόν,
να μην επιβάλλει τη δική του μέθοδο».
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• Έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή.
Προσδοκούν να συμμετέχουν ενεργά στη διεργασία μάθησής τους. Αναζητούν να
αντιμετωπίζονται ως ώριμα και υπεύθυνα άτομα και, πιθανόν, να απαιτούν ένα
άλλο είδος σχέσης με τον εκπαιδευτή από αυτό που συναντούμε συνήθως στην
εκπαίδευση των ανηλίκων. Ταυτόχρονα, και επειδή ενδεχομένως να έρχονται
με συγκεκριμένους στόχους και ανάγκες στην εκπαίδευση, οι ενήλικες είναι πιο
πιθανόν να προκαλούν ή και να αμφισβητούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά
και τις μεθόδους μάθησης που χρησιμοποιούνται.
• Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση.
Ο Κόκκος (2005) κατατάσσει τα εμπόδια στη μάθηση στις ακόλουθες τρεις
κατηγορίες:
• Εμπόδια που οφείλονται στην κακή οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
• Εμπόδια που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα
των εκπαιδευομένων.
• Εσωτερικά εμπόδια, τα οποία περιλαμβάνουν εμπόδια που σχετίζονται με τις
προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, καθώς και εμπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες. Τα εμπόδια στη μάθηση θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.
• Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης.
Αυτό, ενδεχομένως, να παρουσιαστεί, όταν εσωτερικά εμπόδια εμποδίζουν τον
ενήλικα εκπαιδευόμενο από το να συμμεριστεί νέες απόψεις και να επαναπροσδιορίσει τις προηγούμενες του γνώσεις, αξίες και συνήθειες.
Παράδειγμα:
O Ανδρέας, παρόλη την στήριξη από τον καθηγητή του και ενώ διάβαζε εντατικά για το διαγώνισμα των Μαθηματικών, απέτυχε. Αναφέρει χαρακτηριστικά
στους άλλους εκπαιδευομένους: «Δεν βλέπω τον λόγο να συνεχίσω, αφού όσο
και να διαβάζω, δεν πρόκειται να με περάσουν ποτέ» (μηχανισμός άμυνας της
εκλογίκευσης).
Συνοπτική παρουσίαση άλλων ταξινομήσεων των χαρακτηριστικών των ενήλικων εκπαιδευομένων:
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά Ενηλίκων σύμφωνα με τον Alan Rogers
(1998, 92)
1

Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες.

2

Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης,
όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.

3

Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών.

4

Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις.

5

Έρχονται με προσδοκίες, όσον αφορά στη μαθησιακή διεργασία.

6

Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα.

7

Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης.

Ακολούθως, παρουσιάζονται και έξι χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, όπως διαμορφώθηκαν από τον Knowles (1970) και αποτελούν τη βάση
της θεωρίας της Ανδραγωγικής.
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Ενηλίκων σύμφωνα με τον Knowles
Αυτοαντίληψη Ως ενήλικες έχουν την ανάγκη και ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να παίρνουν από μόνοι τους αποφάσεις
(αυτοδιάθεση). Αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται κατά την
εκπαιδευτική διεργασία (Knowles, 1970).
Απόθεμα
εμπειριών και
γνώσεων

Οι εμπειρίες και οι γνώσεις, που φέρνουν μαζί τους οι
ενήλικες εκπαιδευόμενοι, αποτελούν πηγές μάθησης για
τους ίδιους και για τους άλλους. Παράλληλα, οι ενήλικες
εκπαιδευόμενοι αφομοιώνουν καλύτερα γνώσεις που αποκτώνται μέσα από την ενεργό παρά την παθητική συμμετοχή τους. Η βιωματική μάθηση είναι σημαντική (Knowles,
1970, 44).

Καθοδηγούνται από τους
στόχους που
έχουν θέσει.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να αντιληφθούν πώς οι
προσωπικοί τους στόχοι συγκλίνουν με τους στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ετοιμότητα για Οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να μάθουν κάτι, όταν
μάθηση
εντοπίζουν την ανάγκη. Χρειάζεται να γνωρίζουν γιατί
μαθαίνουν κάτι και να εφαρμόζουν αυτά που μαθαίνουν σε
πραγματικά προβλήματα (Knowles, 1970). Άμεση εφαρμογή της γνώσης.
Προσανατολισμός στη
μάθηση

Έμφαση πρέπει να δίνεται σε δεξιότητες που μπορούν να
αξιοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι στην καθημερινότητά
τους και όχι σε αφηρημένες θεωρητικές έννοιες (Knowles,
1998 στο Κόκκος, 2005).

Κίνητρα
μάθησης

Η επιστροφή ή η παραμονή των ενηλίκων στην εκπαίδευση
ενισχύεται, όταν τα κίνητρα είναι περισσότερο εσωτερικά
παρά εξωτερικά (Κόκκος, 2005).

(Knowles, 1970, Κόκκος, 2005, Abdullah et al, 2008)
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2. Θεωρίες Μάθησης των Ενηλίκων
Μάθηση θεωρείται η μόνιμη και σταθερή αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, που περιλαμβάνει τόσο τον γνωσιολογικό όσο και τον συναισθηματικό και
κινητικό τομέα. Η διαδικασία της μάθησης περιλαμβάνει τη γνωστική αλλαγή σε
γνώσεις, ικανότητες, στάσεις και δεξιότητες.
Η Γνωστική Ψυχολογία, σε συνεργασία με την Εξελικτική Ψυχολογία και τις
Επιστήμες της Αγωγής, έχουν διαμορφώσει στάδια ανάπτυξης του ατόμου και
βάσει αυτών κατευθύνεται η μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας την ίδια στιγμή
υπόψη και τις διατομικές διαφορές των μαθητών. Ωστόσο, η Εκπαίδευση των
Ενηλίκων διαφοροποιείται εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών του
εκπαιδευομένου και του γεγονότος ότι ο ρυθμός μάθησης δεν μπορεί να συνάδει
με τα επίπεδα ηλικιακής ανάπτυξης του ατόμου. Ιστορικά καθορίστηκαν διαφορετικά μοντέλα Εκπαίδευσης των Ενηλίκων (διάγραμμα 1).

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1

«Ανδραγωγική»
(Andragogy)
M. Knowles (1984)

2

«Τα χαρακτηριστικά των
ενηλίκων μαθητών»
(The characteristics of
adults as learners)
P. Cross (1981)

3

Το μοντέλο της
«αυτοκαθοδηγούμενης
μάθησης» (self-directed
learning) Tough (1971)

2.1. Το μοντέλο της Ανδραγωγικής
Η Ανδραγωγική αναπτύχθηκε, κυρίως, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και
επικράτησε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεμελιωτής της θεωρείται ο
E. Lindeman, αλλά ο M. Knowles (1913-1997) είναι εκείνος που την επεξεργάστηκε και την ανέπτυξε περισσότερο. Το όνομα της θεωρίας αυτής υποδηλώνει
τη βούληση των εμπνευστών της να υπογραμμίσουν τη διαφοροποίηση της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι της εκπαίδευσης των ανηλίκων (Κόκκος, 2005).
Η θεωρία της Ανδραγωγικής υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μία διαδραστική
διεργασία ερμηνείας, η οποία οδηγεί στον συνεχή μετασχηματισμό των βιωμάτων
των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Το άτομο, στην πορεία προς την ωρίμανσή του,
συσσωρεύει έναν σημαντικό αριθμό εμπειριών, οι οποίες αποκτούν νόημα διά
μέσου της διεργασίας της μάθησης. Η θεωρία της Ανδραγωγικής αναφέρεται
στην ανάγκη των ενηλίκων εκπαιδευομένων για αυτοπραγμάτωση, δηλαδή για
αναγνώριση και ανάπτυξη όλου του δυναμικού τους. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές μπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευομένους, ώστε να επιτύχουν αυτόν τον στόχο (Kolb, 1984).
Το μοντέλο περιλαμβάνει έξι βασικά σημεία ως προς τα οποία η Ανδραγωγική
διαφοροποιείται από την παιδαγωγική επιστήμη με υποκείμενα μάθησης μικρότερων ηλικιών. Συγκεκριμένα, οι ενήλικες διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα:

4

Το μοντέλο του
«μετασχηματιστικής μάθησης»
(transformational learning)
Mezirow (1991)

5

Το μοντέλο της
«μαθησιακής διαδικασίας»
Jarvis (1987)

6

Το μοντέλο της «επάρκειας»
(Proﬁciency Theory)
Knox (1986)

7

Το μοντέλο του
McClusky (1970)

Διάγραμμα 1

Επικεντρωνόμαστε στα κυριότερα :
• Το μοντέλο της Ανδραγωγικής
• Το μοντέλο της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Αλλαγή
• To μοντέλο της Μετασχηματιστικής Μάθησης

• Έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζεται να μάθουν κάτι,
πριν εμπλακούν στη διεργασία εκμάθησής του.
• Έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται.
• Εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία, φέρνοντας μαζί τους ένα απόθεμα
εμπειριών πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των παιδιών.
• Θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές με τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορούν να δρουν αποτελεσματικά.
• Οι μαθησιακοί τους προσανατολισμοί έχουν ως επίκεντρο το πρόβλημα και
όχι την απόκτηση αφηρημένων, ακαδημαϊκών γνώσεων.
• Τα πιο σημαντικά κίνητρα μάθησης είναι τα εσωτερικά (ανάγκη για ικανοποίηση
από την εργασία, αυτοεκτίμηση κ.λπ.).
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές της Ανδραγωγικής, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων
χρειάζεται να διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης, δομώντας και οργανώνοντας τις κατάλληλες εμπειρίες, που πρέπει να βιώσουν τα άτομα.
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2.2. Η θεωρία της εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή
Η εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή του P. Freire εφαρμόστηκε αρχικά
στη Βραζιλία. Ο Freire ασχολήθηκε με την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού
στη χώρα του. Επρόκειτο για μια εντατική προσπάθεια που επιδιώχθηκε μεταξύ
1960-1980 (Κόκκος, 2005). Ο Freire πιστεύει ότι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και
καταπιεσμένοι διαμορφώνουν αλλοτριωμένες συνειδήσεις και υιοθετούν αξίες
και πρότυπα, που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν,
γι’ αυτό και ο ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι να απελευθερώνει τους
εκπαιδευομένους. Έτσι, τα άτομα θα καταφέρουν να αμφισβητήσουν τις παραδοχές τους μέσω του κριτικού στοχασμού, θα εξεγερθούν και θα συμβάλουν
στην κοινωνική αλλαγή (Κόκκος, 2005). Στη μέθοδο του Freire εντοπίζονται τρία
κύρια στάδια:
α) Το διερευνητικό (investigative)
β) Το θεματικό (thematization)
γ) Το στάδιο του προβληματισμού (problematization)
Ο Freire θεωρεί ότι το στάδιο του προβληματισμού, δηλαδή η στιγμή κατά
την οποία το άτομο αποκτά την ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέσα από την ολοκλήρωση των τριών σταδίων, οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιτύχουν τη συνειδητοποίηση, δηλαδή μπορούν
πλέον να κατανοήσουν την άποψή τους για τον κόσμο και τη θέση τους σ’ αυτόν
(Τσιμπουκλή – Φίλλιπς, 2008).
2.3. Η θεωρία της Μετασχηματιστικής Μάθησης
Η θεωρία της Μετασχηματιστικής Μάθησης (Transformational Learning) είναι
η τρίτη, πιο πρόσφατη και επικρατέστερη θεωρητική προσέγγιση. Η θεωρία
παρουσιάστηκε το 1977 από τον J. Mezirow. Στη δόμηση του μοντέλου ο Mezirow
έθεσε ως βασική παράμετρο τις διαφορετικές διαστάσεις της πραγματικότητας,
οι οποίες εξαρτώνται και ενισχύονται από το ευρύτερο κοινωνικο – πολιτισμικό
περιβάλλον. Θεωρεί ότι σε καταστάσεις δυσαρμονίας το άτομο αναστοχάζεται
την εμπειρία του και αξιολογεί την όλη κατάσταση και, ως εκ τούτου, μετασχηματίζονται οι ατομικές οπτικές του. Αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ατόμου
για θετική προσωπική αλλαγή και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των
εμπειριών των εκπαιδευομένων για κριτικό στοχασμό. Υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων, οι οποίες προστίθενται σε
παλαιότερες, αλλά ότι είναι μια διεργασία κατά την οποία αρκετές βασικές αξίες
και παραδοχές, με βάση τις οποίες λειτουργούμε, αλλάζουν. Οι παραδοχές δεν
είναι τίποτα άλλο παρά οι αντιλήψεις των ενήλικων εκπαιδευομένων για τον
κόσμο (Τσιμπουκλή – Φίλλιπς, 2008). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση είναι μάθηση
που μετασχηματίζει πλαίσια αναφοράς, έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο
περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή (Mezirow,
1991). Συνήθως, ο μετασχηματισμός ξεκινάει από τη διαπίστωση ενός ατόμου ότι
μια πεποίθηση που μέχρι πρότινος πιθανόν τον βοηθούσε να αντιμετωπίζει τα

προβλήματά του, σήμερα δεν μπορεί να του δώσει λύσεις ή πάλι ένα νέο ξαφνικό
βίωμα πρέπει να γίνει κατανοητό και να αντιμετωπιστεί. Σκοπός, δηλαδή, της
μετασχηματίζουσας μάθησης είναι η καλλιέργεια αυτόνομης σκέψης των ενήλικων εκπαιδευομένων. Η αυτόνομη αυτή σκέψη προϋποθέτει την αλληλεπίδραση
προσωπικών και κοινωνικών δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση
ικανοτήτων ερμηνείας και εμπειριών. Ο Mezirow (1991) προτείνει δεκαπέντε
τρόπους για την ενεργοποίηση της μετασχηματίζουσας μάθησης. Μέσα στους
τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται οι ιστορίες ζωής, η ανάλυση των κρίσιμων
συμβάντων, η τήρηση ημερολογίου, η αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών, ο
διάλογος που ανιχνεύει τις πεποιθήσεις των ατόμων, η υπόδυση ρόλων κ.λπ.
Είναι σαφές ότι η εξέλιξη των θεωριών μάθησης των ενηλίκων συνάδει με την
εξέλιξη των θεωριών μάθησης στην εκπαίδευση γενικότερα. Η σύγχρονη προσέγγιση στην οποία επικεντρωνόμαστε αποδέχεται τον εκπαιδευόμενο ως ένα
ενεργητικά δραστήριο άτομο που εντοπίζει τα λάθη και της αδυναμίες του, έχει
θέσει μαθησιακούς στόχους και σε καθημερινά ρεαλιστικά πλαίσια εξερεύνησης
και διερεύνησης προσπαθεί να τους πετύχει.

3. Εμπόδια στη μάθηση των ενήλικων
εκπαιδευομένων
Έχοντας ήδη μελετήσει στην προηγούμενη ενότητα τα χαρακτηριστικά των
ενήλικων εκπαιδευομένων, μπορεί κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι
ενήλικες εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στη μάθηση. Σύμφωνα
με τον Κόκκο (2005), τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι εξωτερικά ή εσωτερικά,
αλλά είναι τα εσωτερικά, τα οποία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην απόφαση
του εκπαιδευομένου να παραμείνει ή όχι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να
επενδύσει ή όχι στη μάθηση.
Ο Rogers (1999) υποστηρίζει ότι οι εσωτερικοί φραγμοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης των ενηλίκων και τους ταξινομεί περαιτέρω
σε φραγμούς, που προέρχονται από προϋπάρχουσες γνώσεις ή από συναισθηματικούς παράγοντες.
Προϋπάρχουσες γνώσεις:
Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος έχει επενδύσει συναισθηματικά σε προηγούμενες
γνώσεις και ικανότητες «και δαπανά ακόμη περισσότερο, για να υπερασπιστεί
την ακεραιότητα αυτής της γνώσης, συνεπώς οι καινούριες μαθησιακές αλλαγές
μπορεί, μερικές φορές, να βρουν σθεναρή αντίδραση» (Rogers, 1999, 277).
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Συναισθηματικοί παράγοντες:
Ο Rogers (1999) αναφέρεται ιδιαίτερα στο άγχος ως μία συναισθηματική
αντίδραση που συναντούμε στους ενήλικες εκπαιδευομένους και που μπορεί
να οφείλεται ανάμεσα σε άλλα:
• στην αρνητική αυτοεικόνα
• στον φόβο της αποτυχίας
• στον φόβο της κριτικής
• στον φόβο της απογοήτευσης του εαυτού ή των άλλων ή / και
• στον φόβο του αγνώστου.
Μπορούμε παράλληλα να προσθέσουμε ότι το άγχος των εκπαιδευομένων
μπορεί να οφείλεται και σε παράγοντες που προκύπτουν από τους κοινωνικούς
και περιστασιακούς ρόλους, που υιοθετούν τη δεδομένη στιγμή (π.χ. γονιός,
άνεργος, πρόσφυγας, χρήστης κοινωνικών υπηρεσιών, κ.ο.κ.).
«Όταν ήμουν ακόμα πολύ νέα εκπαιδευτικός, στο σχολείο όπου εργαζόμουν
μου είχε ανατεθεί- μάλλον κακώς θα έλεγα - να ασχοληθώ με τις εγγραφές των
νυκτερινών τμημάτων. Μία από τις πρώτες μου υποψήφιες ήθελε να εγγραφεί
στο τμήμα της ιταλικής γλώσσας για αρχαρίους. Τη ρώτησα, σύμφωνα με τις
οδηγίες που μου είχαν δοθεί, εάν ήξερε ιταλικά και μέχρι ποιο επίπεδο. Μου
εκμυστηρεύτηκε χαρούμενα ότι ήταν η τρίτη χρονιά της στο τμήμα αρχαρίων
της ιταλικής γλώσσας. Ήταν πολύ ευχαριστημένη από την εκπαιδεύτριά της,
αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ένιωθε ακόμη σίγουρη για τα ιταλικά της, ώστε
να προχωρήσει στο δεύτερο έτος. Φοβόταν, μήπως της φανούν πολλά, μήπως
η ίδια φανεί γελοία, και γι’ αυτό το λόγο αναζητούσε πάλι από την αρχή την
άνεση και την οικειότητα που της προσέφερε το τμήμα αρχαρίων. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή με μία από τις χαρακτηριστικές ανησυχίες των
ενήλικων εκπαιδευομένων: το άγχος τους μήπως φανούν γελοίοι ή εκτεθούν
στο ενδεχόμενο μιας αποτυχίας. Αυτό το είδος άγχους δεν το έχουν μόνοι οι
εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα «ελευθέρου χρόνου», ούτε
οι όχι ιδιαίτερα μορφωμένοι. Φαίνεται, αντίθετα, να ισχύει για όλο το φάσμα
των ενήλικων εκπαιδευομένων» (Jenny Rogers, 1989, στο Ιωάννου, 2004).
Τέλος, παρατίθεται και η πολύ εύστοχη ταξινόμηση των εμποδίων στη μάθηση
των ενηλίκων, η οποία έχει γίνει από την Cross (1981) και που περιλαμβάνει τις
ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
• Εμπόδια που αφορούν στις καταστάσεις ζωής (situational), του ενήλικα εκπαιδευομένου (π.χ. φροντίδα παιδιών, ανεπαρκές εισόδημα κ.ά.).
• Εμπόδια που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία/εμπειρία
(institutional), όπως κακή οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος, εγκαταστάσεις, ώρες λειτουργίας κ.ο.κ.
• Εμπόδια προδιάθεσης (dispositional barriers) και συνδέονται με τις στάσεις,
αντιλήψεις, προκαταλήψεις και τις προηγούμενες εμπειρίες (ιδιαίτερα εκπαιδευτικές) των εκπαιδευομένων (στο Abdullah et al, 2008, 70; National Center for
the Study of Adult Learning and Literacy, 2005; Καραλής, 2013).

Δραστηριότητα 4
Καταγράψτε από ένα παράδειγμα για τον καθένα από τους τρεις πιο πάνω
φραγμούς, που έχετε βιώσει εσείς ως εκπαιδευόμενοι σε κάποιο σεμινάριο ή
πρόγραμμα κατάρτισης.
Δραστηριότητα 5A
Σκεφθείτε πιθανά εμπόδια που αφορούν στις καταστάσεις ζωής του ενήλικα
εκπαιδευομένου και καταγράψτε τα στην αριστερή στήλη του πίνακα. Στη
δεξιά στήλη του πίνακα καταγράψτε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.
Εμπόδια που αφορούν καταστάσεις ζωής ( situational)
Εμπόδιο

Τρόποι αντιμετώπισης

Δραστηριότητα 5Β
Σκεφθείτε πιθανά εμπόδια που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και
καταγράψτε τα στην αριστερή στήλη του πίνακα. Στη δεξιά στήλη του πίνακα,
καταγράψτε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.
Εμπόδια που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
(institutional barriers)
Εμπόδιο

Τρόποι αντιμετώπισης

Δραστηριότητα 5Γ
Σκεφθείτε πιθανά εμπόδια προδιάθεσης και καταγράψτε τα στην αριστερή
στήλη του πίνακα. Στη δεξιά στήλη του πίνακα καταγράψτε πιθανούς τρόπους
αντιμετώπισής τους.
Εμπόδια προδιάθεσης (dispositional barriers)
Εμπόδιο

Τρόποι αντιμετώπισης
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4. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος ως μέλος
μιας κοινωνικά ευπαθούς ομάδας
Ο όρος «ευπαθής ομάδα» είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια του
κοινωνικού αποκλεισμού, αφού τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
θεωρούνται ευάλωτα ως προς τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι
Κοντιάδης και Κατρούγκαλος (2005) χαρακτηρίζουν τους όρους ευάλωτες ή
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως αόριστους, οι οποίοι «δεν αποτελούν νομικές
έννοιες επαρκώς προσδιορισμένες» (373). Μπορούμε να προσδιορίσουμε, λοιπόν, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ως αυτές τις ομάδες που βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνία στην οποία ζουν. Σε τι αναφέρεται, όμως,
ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός»; Πρόκειται για έναν όρο που, αν και είναι
δημοφιλής, δεν έχει επαρκώς προσδιοριστεί (Τσιάκαλος, 2004).
Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να οριστεί ως
«η διαδικασία μέσω της οποίας συγκεκριμένα άτομα περιθωριοποιούνται και εμποδίζονται από την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία λόγω της φτώχειας, ή της έλλειψης
βασικών ικανοτήτων και πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης, ή ως αποτέλεσμα
διακρίσεων. Αυτό τους απομακρύνει από την αγορά εργασίας, από εισοδηματικές πηγές
και ευκαιρίες εκπαίδευσης, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά και κοινοτικά
δίκτυα και δραστηριότητες. Έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε όργανα και διαδικασίες
λήψης αποφάσεων οδηγώντας τους σε αίσθημα αδυναμίας και καθιστώντας τους
αδύνατους στο να καθορίζουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους» (Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία, 2010, 7).
Ο Τσιάκαλος (1998,58) στην ανάλυση του όρου κοινωνικός αποκλεισμός
σημειώνει ότι:
«..είναι μία διαφορετική έννοια από εκείνες της φτώχειας και της περιθωριοποίησης.
Kοινωνικός αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων
αγαθών, όπως είναι π.χ. αυτά της εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως και στην οικονομική ανέχεια και στην
περιθωριοποίηση. O όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» χαρακτηρίζει, δηλαδή, τόσο μiα
κατάσταση όσο και μια διαδικασία».
Να σημειωθεί ότι η φτώχεια διαφέρει από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αφού
το πρώτο αναφέρεται συγκεκριμένα στην έλλειψη εισοδηματικών πηγών ενός
ατόμου ή μιας οικογένειας ή μιας ομάδας για την ικανοποίηση των βασικών τους
αναγκών. Κάποιο άτομο μπορεί να είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, χωρίς να είναι
κατ’ ανάγκη φτωχό (π.χ. άτομα με ψυχικές ασθένειες).
Μεταξύ του 2008 και του 2012, περίπου 8,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στο κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία, 2014)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme3

Δραστηριότητα 6
Βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σας ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σε ποιες ευάλωτες ομάδες ανήκαν οι εκπαιδευόμενοί σας; Μπορείτε να σκεφθείτε κάποια
αρνητικά στερεότυπα που επικρατούν για τις ομάδες αυτές;
Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες κατηγορίες ευπαθών ομάδων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Άνεργοι (νέοι άνεργοι ή μακράς διαρκείας)
Νέοι παραβάτες ή/και ανήλικοι με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση
Αρχηγοί μονογονεΐκών οικογενειών
Φυλακισμένοι και αποφυλακισθέντες
Εθνικές μειονότητες
Πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτητές ασύλου
Άτομα με κινητικές/σωματικές αναπηρίες
Άτομα με πνευματικές/ ψυχικές διαταραχές
Άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας
Χρήστες ή πρώην χρήστες ουσιών
Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναλφάβητα
Ηλικιωμένοι
Άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή υποβαθμισμένες περιοχές
Άτομα με γλωσσικές / πολιτισμικές / θρησκευτικές/ σεξουαλικές διαφορές
Άτομα (ανήλικοι και ενήλικες) που διαμένουν σε ιδρύματα
Ειδικές κατηγορίες γυναικών (π.χ. θύματα βίας)
Θύματα σωματεμπορίας (trafficking)

Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ενηλίκων ως μέλη
ευάλωτων ομάδων
•
•
•
		
•
		
•
•

Χαμηλή αυτοπεποίθηση
Ελάχιστα κίνητρα μάθησης (κυρίως εξωτερικά)
Εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία (συσσωρευμένα προβλήματα,
πολλαπλοί ρόλοι, έλλειψη χρόνου)
Βιολογικά/σωματικά εμπόδια (προβλήματα όρασης, μνήμης,
συγκέντρωσης, μη-διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, κόπωση)
Απουσία μαθησιακής κουλτούρας
Αδυναμία έκφρασης στον γραπτό και τον προφορικό λόγο

(Παπαϊωάννου, 2014)
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Είναι παραδεκτό, λοιπόν, ότι μεγάλος αριθμός των ενήλικων εκπαιδευομένων
αποτελούν μέλη ευάλωτων ομάδων. Από την ιδιότητά του και μόνο, ως μέλους
μίας ευάλωτης ομάδας, ο ενήλικας εκπαιδευόμενος συναντά πρόσθετα εμπόδια
στη μάθηση. Αν μελετήσουμε την πυραμίδα ιεράρχησης αναγκών του Albert
Maslow (1943), μπορούμε να κατανοήσουμε το γιατί.

Αυτο
πραγμάτωση
Αυτοεκτίμηση

Διάγραμμα 2

H ιεράρχηση
των αναγκών
από το Maslow

Κοινωνικές Ανάγκες

Ο Rogers (1999) χαρακτηριστικά αναφέρει:
«…μέσα στα πλαίσια κάθε ομάδας ενήλικων εκπαιδευόμενων θα υπάρχει μεγάλο φάσμα
αναγκών, και μέσα σε κάθε συμμετέχοντα θα υπάρχει ένα διαφορετικό μίγμα αναγκών.
Αυτό το μίγμα θα μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς η μάθηση προχωρεί και η κατάσταση
ζωής του ατόμου αλλάζει. Αυτός είναι ο λόγος που προκαθορισμένα και ομοιόμορφα μαθησιακά αποτελέσματα δεν μπορούν ποτέ να επιτευχθούν στα προγράμματα
ενηλίκων, και είναι, επίσης, ο λόγος που κάθε ενήλικας εκπαιδευόμενος θα λάβει από
οποιανδήποτε μαθησιακή κατάσταση ό,τι εκείνος απαιτήσει, καθώς και ο λόγος που
η μάθηση ενηλίκων είναι μοναδική για κάθε εκπαιδευόμενο και απρόβλεπτη» (128).
Ταυτόχρονα, ο ενήλικας εκπαιδευόμενος, που ανήκει σε μία ευάλωτη ομάδα,
μπορεί να παρουσιάζει τις ακόλουθες αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις,
καθώς εισέρχεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Ανάγκη για Ασφάλεια
Βιολογικές Ανάγκες (Βασικές)

Ο Maslow θεωρεί ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά καθοδηγείται από τα κίνητρά
μας για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα
2, για την εκπλήρωση μιας ανάγκης θα πρέπει να προηγηθεί η εκπλήρωση του
προηγούμενου επιπέδου ανάγκης (θεωρία προ-εκπλήρωσης). Στα κατώτερα
επίπεδα της πυραμίδας συναντούμε τις βασικότερες ανάγκες, ενώ οι πιο σύνθετες
ανάγκες εντοπίζονται στην κορυφή της πυραμίδας.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η δυσκολία της επαρκούς ικανοποίησης, για
παράδειγμα των βασικών αναγκών ενός εκπαιδευομένου ή των αναγκών της
ασφάλειας, τον εμποδίζει από το να προχωρήσει στην ικανοποίηση των άλλων
επιπέδων αναγκών και να επενδύσει, συνεπώς, συναισθηματικά στη μάθηση. Το
άτομο σ’ αυτήν την περίπτωση επιδιώκει την κάλυψη των βασικών του αναγκών,
χωρίς να είναι σε θέση να προβεί στην πλήρωση των ανώτερων αναγκών, όπως
προσδιορίζονται από τον Maslow.
Συνεχίζοντας με τη θεωρία του Maslow, μπορούμε να πούμε, επίσης, ότι η ανάγκη
για μάθηση – για τη συμμετοχή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα- ενός ενήλικα,
μπορεί να εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα αναγκών. Για παράδειγμα, η
μάθηση ενός ενήλικα μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών ασφάλειας
(π.χ. παραμονή ή εξεύρεσης εργασίας), στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και
ενίσχυση της αυτοεικόνας του, και για κάποιον να εμπίπτει στην ανάγκη του για
αυτοεκπλήρωση.

•
•
•
•
•
		
		
•

Φόβος για κριτική στάση από τα μέλη της ομάδας
Άγχος και κατάθλιψη
Αποξένωση και περιθωριοποίηση
Αρνητική αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοεκτίμηση , συναισθήματα απαξίωσης
Παθητική ή επιθετική στάση που προκύπτει από τις προηγούμενες εμπειρίες
στο σύστημα εκπαίδευσης, αλλά και από εμπειρίες που έχει με άλλους
επίσημους οργανισμούς (π.χ. υπηρεσίες πρόνοιας)
Απογοήτευση

Επιπρόσθετα, όμως, ο εκπαιδευόμενος, ενδεχομένως, να παρουσιάζει και θετικά
συναισθήματα, όπως ελπίδα για τις προοπτικές που μπορεί να του προσφέρει
η εκπαίδευση, καθώς και αισιοδοξία και αυτοεκτίμηση, εάν συναντήσει έναν
υποστηρικτικό εκπαιδευτή που σέβεται την ιδιαιτερότητά του και έχει πίστη
στις δυνατότητές του. Γι’ αυτό, συχνά, ο εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει
επιπρόσθετους ρόλους, όπως αυτόν του συμβούλου και του εμψυχωτή, αλλά
συνάμα καλείται και ο ίδιος να εξετάσει τις προσδοκίες (αυτοεκπληρούμενη
προφητεία) και τις προσωπικές του στάσεις απέναντι σε άτομα συγκεκριμένων
ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, είναι σημαντικό όπως, ο εκπαιδευτής γνωρίζει σημαντικές πηγές στήριξης στην κοινότητα (επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα
φροντίδας), ούτως ώστε να μπορεί να ενημερώνει ή ακόμα και να παραπέμπει
τον εκπαιδευόμενο, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την κάλυψη των βασικών αλλά
και των ψυχοκοινωνικών του αναγκών.
Τέλος, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η διά βίου μάθηση είναι ένας θεσμός,
ο οποίος αποτελεί μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες. Ο όρος «σχολεία δεύτερης ευκαιρίας» αποδίδει ακριβώς
αυτό, αφού η Εκπαίδευση Ενηλίκων, μπορεί να συμβάλει, εάν αξιοποιηθεί και
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ενισχυθεί από τους αρμόδιους φορείς, στην κοινωνική συνοχή, στην άμβλυνση
του κοινωνικού αποκλεισμού και να συμβάλει στην οικονομική και πολιτισμική
ανάπτυξη ( Κόκκος, 2011). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, λοιπόν, να διασφαλίζουν
την ίση συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, να
αποδοκιμάζουν και να μην προκαλούν οι ίδιοι τυχόν ανισότητες.

Μάθετε για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η «Ευρώπη 2020» είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη
δεκαετία. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, θέλουμε η ΕΕ να γίνει μια έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έθεσε
τους ακόλουθους πέντε στόχους μέχρι το 2020.

Δραστηριότητα 7
Ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας πιθανές πεποιθήσεις και
προσωπικές αξίες, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που
εκδηλώνουν τα μέλη αυτών των ομάδων. Προβληματιστείτε, λοιπόν, και
απαντήστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:

1. Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64
Απασχόληση ετών

•
		
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		

3. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
Κλιματική 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε
αλλαγή και σχέση με το 1990
ενεργειακή
βιωσιμότητα

Τα άτομα που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα είναι εκ φύσεως τους
τεμπέληδες.
Τα άτομα χρήστες ουσιών θα πρέπει να φυλακίζονται.
Οι έφηβες μητέρες δεν μπορούν να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους.
Οι αλλοδαποί ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ανεργία που υπάρχει.
Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές είναι επικίνδυνα.
Όσο κάποιος γερνά γίνεται μωρό.
Θα πρέπει να λυπούμαστε τα άτομα με αναπηρίες.
Οι γυναίκες-θύματα κακοποίησης είναι υπεύθυνες, ως έναν βαθμό,
για την κακοποίησή τους.
Οι νέοι με παραβατικές συμπεριφορές σχεδόν πάντα καταλήγουν ως
εγκληματίες στην ενήλικη ζωή τους.

2.
Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα
Έρευνα και
Ανάπτυξη και την Ανάπτυξη

Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές
Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης

4. Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
Εκπαίδευση κάτω από 10%

Ολοκλήρωση σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών
5.
Καταπολέμη- Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων
ση της φτώπου βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση
χειας και του
κοινωνικού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
αποκλεισμού

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα «Ευρώπη 2020» στον ιστοχώρο
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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5. Εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες
για τη διδασκαλία ενηλίκων

Το Συμβόλαιο
Στοιχεία που μπορεί να έχει ένα «συμβόλαιο»

Τεχνικές ενίσχυσης του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής
των ενήλικων εκπαιδευομένων
Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην ενεργοποίηση των γνωστικών μηχανισμών του εκπαιδευόμενου μέσω της εσωτερικής παρώθησής του για μάθηση.
•
		
•
		
•
		

Χρειάζεται πρωτίστως το άτομο να πιστέψει ότι βρίσκεται σε έναν χώρο,
όπου τόσο ο εκπαιδευτής όσο και το σύνολο της ομάδα το σέβονται.
Χρειάζεται να νιώσει ενεργό μέλος της ομάδας, η επιτυχία της οποίας
στηρίζεται και στη δική του συμβολή.
Χρειάζεται, επίσης, ένα «συμβόλαιο», το οποίο θα συναποφασισθεί ανάμεσα
σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Δραστηριότητα 8
Ζητήστε από το κάθε άτομο να γράψει σε μία κόλλα χαρτί γιατί έχει έρθει στην
ομάδα και ποιο στόχο έχει ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα. Γράψετε και εσείς
το δικό σας χαρτί. Φυλάξετε αυτά τα χαρτιά σε ένα κουτί και συμφωνήστε με τα
άτομα ότι θα τα ξανανοίξετε στο τέλος των συναντήσεων. Την τελευταία μέρα
των συναντήσεων, ζητήστε και πάλι τη συμπλήρωση αντίστοιχου χαρτιού με
σκέψεις και εμπειρίες και ο καθένας θα το κάνει σε αντιδιαστολή με το πρώτο
σημείωμα που είχε φτιάξει.
Δραστηριότητα 9
Εσείς ως εκπαιδευτικός είστε ένας ενήλικας, ο οποίος καλείσθε σε μία επιμόρφωση. Σκεφθείτε μέσα από τις εμπειρίες σας και συζητήστε μιαν περίπτωση
που να βρεθήκατε σε αυτό το πλαίσιο και να έχετε αισθανθεί ότι σας ενδιαφέρει
πραγματικά η ενασχόληση με το συγκεκριμένο.

•
•
		
•
		
•
•
•

Ακούμε προσεκτικά την άποψη/προοπτική των άλλων.
Τηρούμε εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικές πληροφορίες που μοιράζονται
άτομα της ομάδας.
Αποφεύγουμε να προβαίνουμε σε γενικεύσεις για συγκεκριμένες ομάδες
ανθρώπων.
Μοιραζόμαστε τον χρόνο ομιλίας με τους άλλους.
Εστιαζόμαστε στη δική μας μάθηση.
Ενημερώνουμε την ομάδα, αν θα απουσιάζουμε.

Το συμβόλαιο πρέπει να συνδιαμορφωθεί, για να τυγχάνει του
απαιτούμενου σεβασμού.
Η πρώτη συνάντηση
Η πρώτη συνάντηση του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευομένους είναι, ίσως, η πιο
σημαντική για την πορεία της μάθησης, γιατί θέτει τα θεμέλια για τη συνεργασία
της ομάδας και τη σύνταξη του μαθησιακού συμβολαίου.
Στόχοι της εναρκτήριας συνάντησης είναι:
•
•
		
•
		
•
•
•
		

να μειωθεί η ένταση και το άγχος των εκπαιδευομένων,
να γνωριστούν οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή και
να τους δοθεί χρόνος να μιλήσουν,
να καθοριστούν κανόνες και θέματα δεοντολογίας, που θα ισχύουν σε όλη τη
διάρκεια του προγράμματος,
να διερευνηθούν οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων από το πρόγραμμα,
να γνωρίσει ο εκπαιδευτής τα μέλη της ομάδας την οποία εκπαιδεύει,
να καταρτισθεί το μαθησιακό συμβόλαιο και να τεθούν τα θεμέλια της
συνεργασίας εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.

Χαρακτηριστικά του ατόμου που είχε τον ρόλο του εκπαιδευτή σας:
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. «Εναρκτήρια συνάντηση»
Χαρακτηριστικά της ομάδας:
Είναι δεδομένο ότι κατά την πρώτη συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν άγχος
και αβεβαιότητα. Επομένως, είναι σημαντικό να τους επιτραπεί να εκφραστούν
ελεύθερα (Κόκκος, 2005). Στην εναρκτήρια συνάντηση ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων
είναι απαραίτητο να αφιερώσει χρόνο, για να απαντήσει στις απορίες των εκπαιδευομένων για τη φύση και λειτουργία του προγράμματος. Είναι σημαντικό
να δείξει ότι έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα με στόχους και δραστηριότητες, το
οποίο, όμως, θα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα της ομάδας.
«Κάθε μέλος της ομάδας λειτουργεί ως συνδιαμορφωτής».
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Τεχνικές γνωριμίας – συγκεκριμένες δραστηριότητες:

6. Δεξιότητες Επικοινωνίας

• Αυτοπαρουσίαση:
Η ομάδα κάθεται σε κύκλο. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων παρουσιάζει τον εαυτό
του, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαγγελματική και εκπαιδευτική του πορεία.
Εάν θέλει, μπορεί να μοιραστεί με τους εκπαιδευομένους ορισμένα προσωπικά
στοιχεία, για να «σπάσει ο πάγος» και να δώσει την αίσθηση ότι όλοι εκφράζονται
ελεύθερα στο πλαίσιο μιας ομάδας με ισότιμα μέλη.
		 – Δίνει τη δυνατότητα να του υποβληθούν ερωτήσεις.
		 – Μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες.

Η επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις βασικότερες ανθρώπινες
λειτουργίες. Η επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών (ανθρώπων, ζώων,
φυτών) βασίζεται στην ικανότητά τους να επικοινωνούν. Ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ιδιαίτερα ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, είναι σημαντικό να
αναγνωρίζετε τι συνιστά την αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και τον ρόλο
που αυτή διαδραματίζει στην επίτευξη των σκοπών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που συναντάμε συχνά τη φράση «η τέχνη της επικοινωνίας», αφού αποτελεί μια «διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των ανθρώπων ή ομάδων, διαδικασία που την καθιστά
ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς» (Josien, 1995 στο Βαρδακώστα χ.χ).

• Γνωριμία σε ζευγάρια:
Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων ζητάει από τους εκπαιδευομένους να χωριστούν σε
ζευγάρια. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευομένους να
πάρουν μια σύντομη συνέντευξη ο ένας από τον άλλον, η οποία θα επικεντρωθεί:
α) στην εκπαιδευτική τους πορεία,
β) στην επαγγελματική τους πορεία,
γ) στους λόγους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και
δ) σε ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν.
Η γνωριμία σε ζευγάρια μπορεί να διαρκέσει περίπου 10-15 λεπτά. Στο επόμενο
στάδιο, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων ζητά από τους εκπαιδευομένους να συστήσουν
το ταίρι τους σε όλη την ομάδα.
		 – Εάν ο αριθμός των εκπαιδευόμενων είναι περιττός, συμμετέχει ως
			 μέλος ενός ζευγαριού και ο εκπαιδευτής.
• Αλυσίδα:
Οι εκπαιδευόμενοι συστήνουν τον εαυτό τους στην ομάδα, λέγοντας απλώς το
μικρό τους όνομα και τα ονόματα όσων κάθονται πριν από αυτούς. Κάθε εκπαιδευόμενος που συστήνεται στην αλυσίδα πρέπει να αναφέρει, εκτός από το όνομά
του, τα ονόματα όλων όσοι έχουν ήδη συστηθεί πριν από αυτόν.
• Χαρακτηριστικά:
Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν σε ένα χαρτί ορισμένα πράγματα τα οποία προτιμούν.
Για παράδειγμα, μπορούν να γράψουν το αγαπημένο τους φαγητό, τηλεοπτικό
πρόγραμμα, ζώο, παιχνίδι, άθλημα, μουσική κ.λπ. Στη συνέχεια, αναζητούν στην
ομάδα ένα άλλο άτομο, με το οποίο μοιράζονται κάποιες κοινές προτιμήσεις.
Αφού συζητήσουν για 2-3 λεπτά μεταξύ τους για ποιο λόγο έχουν αυτές τις
προτιμήσεις και ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά τους, ο καθένας ατομικά
εξηγεί τους λόγους του στην ομάδα και λέει το όνομά του.
Για περισσότερες τεχνικές Αρχοντάκη-Φιλίππου (2003)

Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως:
«η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία ολοκληρώνεται με την εδραίωση κατανόησης ανάμεσα σε δύο η περισσότερα άτομα,
ανάμεσα σε ένα άτομο και μιαν ομάδα, ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες»
(Πιπερόπουλος, 1996, στο Κανδυλάκη, 2004, 37).
6.1. Οι φάσεις της επικοινωνίας
Η διαδικασία της επικοινωνίας διακρίνεται σε ορισμένα στάδια, τα οποία με τη
σειρά τους αποτελούν τις φάσεις της επικοινωνίας, ξεκινώντας από τη διαμόρφωση του μηνύματος, το οποίο επιθυμεί να αποστείλει ο πομπός σε έναν δέκτη.
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω
της εκπομπής και λήψης μηνυμάτων (Verderber, 1998). Στο σχήμα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι φάσεις της επικοινωνίας.
Διάγραμμα 3

Μήνυμα
Πομπός

Δέκτης
Μέσον
Ανατροφοδότηση

Με απλά λόγια, η διαδικασία της επικοινωνίας ξεκινά από έναν πομπό, ο οποίος
κωδικοποιεί, δηλαδή μετατρέπει ένα μήνυμα σε ένα σύμβολο (π.χ. λέξεις). Το
μήνυμα τότε αποστέλλεται και μεταφέρεται στον δέκτη (με διάφορα μέσα), το
οποίο και ο δέκτης παραλαμβάνει. Ο δέκτης, αφού παραλάβει το μήνυμα, το
αποκωδικοποιεί. Η αποκωδικοποίηση του μηνύματος αναφέρεται στην επεξεργασία της πληροφορίας από τον δέκτη, την οποία «φιλτράρει μέσα από τον
δικό του εσωτερικό διάλογο, τις προσωπικές του στάσεις και προκαταλήψεις, τις
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προηγούμενες εμπειρίες του και τις πολιτιστικές του αξίες» (Κανδυλάκη, 2004,
73). Ο δέκτης μέσω της ανατροφοδότησης προσπαθεί να δώσει μιαν απάντηση
στον πομπό αναφορικά με το μήνυμα, το οποίο έχει λάβει. Με αυτόν τον τρόπο
ο πομπός μπορεί να αντιληφθεί, εάν ο δέκτης έχει λάβει ή όχι το μήνυμα και
κατά πόσο το μήνυμα έχει διαστρεβλωθεί ή παρερμηνευθεί από τον δέκτη. Η
ανατροφοδότηση συμβάλλει, άρα, στην αποτελεσματική επικοινωνία. Όπως
πολύ εύστοχα παρατηρεί η Δημοπούλου (2011, 195):
«Η ανατροφοδότηση συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που προέρχονται
από τα εμπόδια στην επικοινωνία, ή από ανεπαρκή κωδικοποίηση του μηνύματος ή
αποκωδικοποίηση ή λανθασμένη μεταφορά. Για παράδειγμα, ο Α στέλνει ένα μήνυμα
στον Β και ο Β το δέχεται. Είναι, όμως, σίγουρο ότι ο Β εισέπραξε αυτό ακριβώς το
μήνυμα που σκόπευε να στείλει ο Α;»
Δραστηριότητα 10
Σκεφθείτε μία διάλεξη που κάνατε στους εκπαιδευομένους σας. Ποιες μορφές ανατροφοδότησης εντοπίσατε από τους εκπαιδευόμενους (λεκτικές και
μη-λεκτικές); Τι μήνυμα, ενδεχομένως, να σας στέλνει ένας εκπαιδευόμενος
που, ενώ μιλάτε, παίζει με το κινητό ή ένας άλλος που κρατά σημειώσεις κ.ο.κ.;
Λαμβάνετε υπόψη αυτές τις μορφές ανατροφοδότησης; Εάν ναι, πώς εσείς
διαφοροποιείτε το μάθημα;
Σε ότι αφορά στην επικοινωνία, είναι, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό και το γενικό
πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζεται η επικοινωνία. Συγκεκριμένα, ο Verderber
(1998, 29) αναφέρεται στις ακόλουθες τέσσερις μεταβλητές που αφορούν στο
γενικό πλαίσιο επικοινωνίας:
1. Το φυσικό περιβάλλον, το οποίο στη δική μας περίπτωση περιλαμβάνει την
τάξη. Παράγοντες όπως: η τοποθεσία, το φως, η διαρρύθμιση του χώρου, πιθανοί
εξωτερικοί θόρυβοι και άλλα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της
επικοινωνίας. Είναι σημαντικό, όσο αυτό φυσικά είναι εφικτό, να διαμορφώνεται
ο χώρος της εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί την ενεργό συμμετοχή
όλων των εκπαιδευομένων και να προωθεί τη μάθηση, τη συλλογικότητα και
την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η ιδανική διαρρύθμιση
των θέσεων που προωθεί τη συμμετοχή όλων των μελών μίας ομάδας είναι η
κυκλική. Η κυκλική διαρρύθμιση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Παρακινεί όλα τα μέλη της ομάδας για ομιλία.
• Επιτρέπει καλύτερη ορατότητα μεταξύ των μελών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
		 όταν θέλουμε να προσέξουμε τη μη-λεκτική επικοινωνία μελών της ομάδας.
• Επιτυγχάνεται ισορροπία στη συμμετοχή.
• Δημιουργείται ένα κλίμα ισότητας.
2. Ιστορική. Αναφέρεται στο νόημα που δημιουργείται από προηγούμενες
επικοινωνιακές διαδικασίες.

3. Ψυχολογική. Η αυτοαντίληψη του ατόμου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο
αντιλαμβάνεται τα άτομα με τα οποία επικοινωνεί, επηρεάζουν την επικοινωνία.
Για παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευόμενος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική
αυτοεικόνα, πιθανόν μιαν εποικοδομητική μεν κριτική για τη χαμηλή επίδοσή
του μπροστά από την υπόλοιπη τάξη να εκληφθεί ως απόρριψη, χλευασμός ή
επίθεση από τον εκπαιδευτή.
4. H κουλτούρα, η οποία προσδιορίζει και τα πρότυπα επικοινωνίας, αποτελεί και
τους άγραφους νόμους, αυτούς δηλαδή, που καθοδηγούν την «επικοινωνιακή»
μας συμπεριφορά. Για παράδειγμα, στην ελληνική γλώσσα το να απευθύνεσαι
στους μεγαλυτερούς σου στον πληθυντικό είναι ένα απτό παράδειγμα προτύπων
επικοινωνίας, το οποίο καθορίζεται από την κουλτούρα μας.
6.2. Λεκτική και μη – λεκτική επικοινωνία
Η λεκτική επικοινωνία, όπως προσδίδει και ο όρος, αναφέρεται στον προφορικό και γραπτό λόγο. Αν και αποτελεί την πιο συνειδητή μορφή επικοινωνίας,
αποτελεί ταυτόχρονα μόνο το 7% της όλης επικοινωνίας. Η βασικότερη μορφή
επικοινωνίας είναι η μη-λεκτική επικοινωνία. Ως μη-λεκτική επικοινωνία ορίζεται
«η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας το άτομο επηρεάζει τους άλλους (στο
επίπεδο των συναισθημάτων, της σκέψης), χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα
μη-λεκτικά κανάλια» (Κανδυλάκη, 2004, 80).
Δραστηριότητα 11
Καταγράψτε όσες μορφές μη-λεκτικής επικοινωνίας μπορείτε να σκεφθείτε
και συγκρίνετέ τις με τον κατάλογο που ακολουθεί.
Μορφές μη-λεκτικής επικοινωνίας
•
		
		
		

Παραγλώσσα (αποτελεί το 38%)
- Τόνος φωνής
- Χροιά
- Ένταση και ταχύτητα του λόγου

•
		
		
		
		
		
		
		

Γλώσσα του σώματος
( αποτελεί το 55 % της επικοινωνίας)
- Εκφράσεις του προσώπου
- Χειρονομίες
- Στάση του σώματος
- Βλέμμα
- Κινήσεις του σώματος
- Αφή / άγγιγμα

36

37
Στη μη-λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνονται, επίσης, και η συμβολική επικοινωνία (προσωπική παρουσίαση - ρουχισμός, το φυσικό περιβάλλον του χώρου
στον όποιο εξελίσσεται η επικοινωνία, η διαχείριση του χρόνου - τυπικότητα
σε σχέση με τον χρόνο), καθώς και το τι θεωρείται αποδεκτό σε σχέση με την
απόσταση μεταξύ δύο ατόμων (proxemics).

πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αναγνωριστικές (Πώς σε λένε; Από πού είσαι;
κ.ο.κ.). Απαιτείται προσοχή, διότι η απανωτή χρήση των κλειστών ερωτήσεων
σε μία συζήτηση, συχνά θυμίζει ανάκριση και γι’ αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται ο
σωστός συνδυασμός ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων.
Πίνακας 4:

Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι η αντίφαση που συχνά παρατηρείται
μεταξύ της μη-λεκτικής και της λεκτικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, μπορείτε
να λέτε στους εκπαιδευομένους σας και να επιμείνετε ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτούς, αλλά η μη-λεκτική σας επικοινωνία να υποδηλώνει το ακριβώς
αντίθετο. Είναι σημαντικό, άρα, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στη μη-λεκτική
επικοινωνία των εκπαιδευομένων σας, καθότι ως πιο αυθόρμητη μορφή επικοινωνίας από τη λεκτική, συχνά μεταφέρει τα πραγματικά συναισθήματα που
κρύβονται πίσω από τις λέξεις τους.
Δραστηριότητα 12 A & B
Α. Προσπαθήστε να μεταφέρετε σε κάποιον άλλον ένα μήνυμα μόνο μέσω της
μη-λεκτικής επικοινωνίας.
Β. Ζητήστε από έναν εκπαιδευόμενό σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος να
αναλάβει τον ρόλο του παρατηρητή για 20 λεπτά και να καταγράψει όλα τα
είδη της μη-λεκτικής επικοινωνίας που έχει παρατηρήσει στην τάξη. Αυτή η
δραστηριότητα είναι σημαντική τόσο για εσάς ως εκπαιδευτής για να αντιληφθείτε τη μη-λεκτική επικοινωνία που διαδραματίζεται σε μία ομάδα όσο και
για τους ίδιους του εκπαιδευόμενους που πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται
τη σημασία που διαδραματίζει η μη-λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές
τους σχέσεις.
6.3. Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
Σε αυτή την υποενότητα αναλύονται οι δεξιότητες των ανοικτών και κλειστών
ερωτήσεων, της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, της παράφρασης και
αντανάκλασης συναισθημάτων, καθώς και της ενσυναίσθησης.
		 (i) Ανοικτές – Κλειστές ερωτήσεις.
Οι ανοικτές ερωτήσεις επιτρέπουν στον ερωτώμενο να εκφραστεί πιο ελεύθερα και να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα αναφορικά με τις
σκέψεις και τα συναισθήματά του (Trevithick, 2005). Οι ανοικτές ερωτήσεις είναι
ιδιαίτερα χρήσιμες στην έναρξη μίας συζήτησης, ενώ δείχνουν στον ερωτώμενο
ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε αυτό που έχει να πει.
Από την άλλη, οι κλειστές ερωτήσεις περιορίζουν το είδος της ανταπόκρισης και
περιορίζονται συνήθως σε μονολεκτικές απαντήσεις, όπως ναι ή όχι (Δημοπούλου,
2011). Οι κλειστές ερωτήσεις είναι χρήσιμες, όταν αναζητούμε συγκεκριμένες

Κλειστές Ερωτήσεις

Ανοικτές Ερωτήσεις

Πόσα παιδιά έχεις;

Ποιες άλλες επιλογές έχεις;

Είσαι καλά;

Πώς είσαι σήμερα;

Απογοητεύτηκες, όταν
είδες τον βαθμό σου;

Τι σκέφτηκες / ένοιωσες,
όταν πήρες το διαγώνισμα;

Θεωρείς ότι θα σε βοηθούσε
να άλλαζες ομάδα;

Τι νομίζεις ότι θα σε βοηθούσε
να πάρεις καλό βαθμό στην εργασία;

Οι δυο τελευταίες κλειστές ερωτήσεις αποτελούν ταυτόχρονα παράδειγμα
ερωτήσεων που υποδηλώνουν απάντηση. Σύμφωνα με τη Δημοπούλου (2011,
222), αυτό το είδος ερωτήσεων «προκαθορίζει την απάντηση ή επηρεάζει το
άτομο στο είδος της απάντησης που θα δώσει». Ως γενικός κανόνας οι ερωτήσεις που υποδηλώνουν απάντηση πρέπει να αποφεύγονται και οι ερωτήσεις να
διατυπώνονται με ουδέτερο τρόπο.
		 (ii) Προσεκτική Ακρόαση / παρακολούθηση
Η πιο βασική δεξιότητα κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας και της παροχής
βοήθειας, είναι η ικανότητά μας να μπορούμε να ακούμε με προσοχή τον άλλον
(Ivey, Gluckstern & Ivey, 1996). Συγκεκριμένα, η προσεκτική ακρόαση αναφέρεται, σύμφωνα με τη Δημοπούλου (2011, 213), «στην πολιτισμικά-κοινωνικά
αρμόζουσα λεκτική και μη-λεκτική συμπεριφορά του ακροατή», η οποία δείχνει
στον ομιλητή ότι πραγματικά βρίσκεσαι μαζί του και ότι ενδιαφέρεσαι να ακούσεις αυτά που έχει να πει. Εκτός από τη θεραπευτική αξία που έχει η εν λόγω
δεξιότητα, παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της
αυτοεκτίμησης του ομιλητή, διότι αντιλαμβάνεται το γνήσιο ενδιαφέρον του
ακροατή για όσα έχει να εκφράσει.
Η προσεκτική ακρόαση κατά τους Ivey, Gluckstern και Ivey (1996) αποτελείται
από τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις:
1. Την οπτική επαφή: η προσήλωση του βλέμματος στο άτομο που μιλά.
2. Τη γλώσσα του σώματος: η οποία επικοινωνεί στον άλλο ότι είμαστε έτοιμοι
να τον ακούσουμε.
3. Το φωνητικό ύφος: ο τόνος , ο ρυθμός , η χροιά και η ένταση της φωνής μας
υποδηλώνει, εάν πραγματικά ακούμε ή όχι αυτόν που μιλά.
4. Η λεκτική ακολουθία: η ικανότητα να παραμένουμε στο θέμα, το οποίο
αναπτύσσει ο ομιλητής, χωρίς να διακόπτουμε ή/και να μας απασχολεί το τι θα
πρέπει να απαντήσουμε.
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Δραστηριότητα 13
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση. Παρακολουθήστε το για τουλάχιστον
20 λεπτά, χωρίς να είστε πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό. Μετά από
περίπου 20 λεπτά, δώστε γρήγορα μιαν περίληψη γι’ αυτό που έχετε ακούσει.
Τώρα, πάρτε μία συνειδητή απόφαση να είστε προσεκτικοί στα επόμενα είκοσι
λεπτά στο πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Απομακρύνετε άλλες αποσπάσεις.
Μετά από 20 λεπτά, πρέπει ξανά να γράψετε περιληπτικά αυτά που θυμάστε.
Συγκρίνετε τις σημειώσεις σας. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα
ή την ποιότητα των πληροφοριών που συγκρατήσατε; Προσδιορίστε, λοιπόν,
το δικό σας προσωπικό στιλ της προσεκτικής ακρόασης.
		 (iii) Ενεργητική Ακρόαση
Η επόμενη φάση στη διαδικασία της ακρόασης είναι η κατανόηση αυτών που
ακούσαμε. Συγκεκριμένα, η κατανόηση «απευθύνεται στην ικανότητα αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος, προσδίδοντας σωστά νόημα σ’ αυτό» (Verderber,
1998, 202). Η ενεργητική ακρόαση απαιτεί μια λεκτική, συνήθως προφορική
αλληλεπίδραση με τον ομιλητή βασισμένη στην προσεκτική παρακολούθηση
των όσων λέει το άτομο και όσων το άτομο εκφράζει μέσα από τη μη-λεκτική
του επικοινωνία. Η ενεργός ακρόαση περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές για
να επιβεβαιώσετε στον ομιλητή ότι έχετε κατανοήσει αυτά που σας είπε. Δύο
τέτοιες δεξιότητες είναι η παράφραση και η αντανάκλαση συναισθημάτων.
		 (iv) Παράφραση
Μέσα από την παράφραση ο ακροατής επαναδιατυπώνει και ανατροφοδοτεί
το άτομο-ομιλητή με την ουσία των πληροφοριών που έχει δώσει.
Παράδειγμα:
Α: «Αγχώνομαι πολύ για το τι κάνουν τα παιδιά όσες ώρες βρίσκομαι στο μάθημα. Γνωρίζω ότι είναι με τον σύζυγό μου, αλλά και πάλι ανησυχώ ότι δεν θα
μπορέσει να χειριστεί μιαν απρόσμενη κατάσταση».
Β: «Αν και τα παιδιά σας βρίσκονται με το σύζυγό σας, ανησυχείτε κατά πόσο θα
μπορέσει να διαχειριστεί κάτι απρόοπτο, που μπορεί να συμβεί» (παράφραση).
Για να είναι πετυχημένη η παράφραση, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή,
ώστε να μην επαναλαμβάνουμε απλά τα όσα έχει πει ο ομιλητής, αλλά να εντοπίζουμε την ουσία των όσων είπε και με δικά μας λόγια να του τα μεταφέρουμε
πίσω. Η παράφραση είναι χρήσιμη στο να αντιληφθούμε, εάν έχουμε καταλάβει
σωστά αυτά που μόλις ακούσαμε (ότι δεν έχουμε παρερμηνεύσει δηλαδή μία
πληροφορία), αλλά και στο να αισθανθεί ο ομιλητής ότι τον ακούμε πραγματικά
συμβάλλοντας, έτσι, στη δημιουργία μιας θετικής σχέσης.

		 (v) Αντανάκλαση συναισθήματος
Η αντανάκλαση συναισθήματος - σε αντίθεση με την παράφραση που χρησιμοποιείται, για να αποδώσει στο άτομο το περιεχόμενο των όσων είπε – χρησιμοποιείται για να «αντανακλάσει τα συναισθηματικά στοιχεία που ενυπάρχουν
στις εκφράσεις του ομιλητή» (Μαλικιώση – Λοΐζου, 1998, 359). Μέσω της χρήσης
αυτής της δεξιότητας επανατροφοδοτούμε το άτομο με τα συναισθηματικά
στοιχεία, τα οποία εμπεριέχονται στα όσα είπε, βοηθώντας το έτσι και το ίδιο να
συνειδητοποιήσει αυτά όλα που αισθάνεται. Ταυτόχρονα, δείχνουμε στον άλλο
ότι τον αποδεχόμαστε, ότι δεν τον κρίνουμε και ούτε προσπαθούμε να μειώσουμε
αυτά που νοιώθει.
Παράδειγμα:
Α: «Δεν γνωρίζω γιατί συνεχίζω να προσπαθώ. Αφού, όσο και αν προσπαθήσω,
δεν πρόκειται να βρω εργασία».
Στην αντανάκλαση συναισθήματος προσπαθούμε αρχικά να εντοπίσουμε το
συναίσθημα, το οποίο κρύβεται πίσω από τα λόγια αυτού που μιλά. Έπειτα
αντανακλούμε στο άτομο την ποιότητα του συναισθήματος που εκπέμπει.
Β: «Αισθάνεσαι απογοητευμένος, επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις εργασία»
(αντανάκλαση συναισθήματος).
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Δραστηριότητα 14
Με βάση τις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης, της παράφρασης και της
αντανάκλασης συναισθήματος, επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις πιο κάτω
δηλώσεις:
Αντανάκλαση συναισθήματος
(πρώην εξαρτημένο άτομο) «Τι μπορώ να κάνω; Δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να
βρω δουλειά και δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Πρέπει να κάνω κάτι, αλλά
δεν ξέρω τι.»
Α. Ακούγεσαι σαν να έχεις χάσει κάθε ελπίδα.
Β. Δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει και δεν ξέρεις πώς να προχωρήσεις.
Γ. Έχεις εμένα, και εμείς είμαστε εδώ, για να σε βοηθήσουμε.
Δ. Αισθάνεσαι πιεσμένος.
Παράφραση
«Δεν νοιώθω ότι ανήκω στην ομάδα. Είμαι πολύ μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους εκπαιδευομένους και με απομονώνουν».
Α. Είσαι απογοητευμένος από τη συμπεριφορά των συμμαθητών σου.
Β. Σκέφτεσαι ότι, ίσως, να μην έπρεπε να επιστρέψεις στην εκπαίδευση.
Γ. Δεν πρέπει να αφήνεις τους άλλους να επεμβαίνουν στους στόχους σου.
Δ. Πιστεύεις ότι η ηλικία σου σε εμποδίζει από το να ενταχθείς στην ομάδα.
Ενεργητική Ακρόαση
«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνω ολόκληρη την εργασία από την αρχή. Πραγματικά δούλεψα σκληρά γι’ αυτήν και τώρα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή».
Α. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι πρέπει να ξανακάνουν τις εργασίες τους 2-3 φορές πριν τις παραδώσουν.
Β. Και λοιπόν; Αυτή είναι η δουλειά σου.
Γ. Θα πρέπει να χαίρεσαι που το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να την ξαναγράψεις. Οι υπόλοιποι πρέπει να τα κάνουν όλα από την αρχή.
Δ. Πρέπει να ξαναγράψεις την εργασία πάνω στην οποία δούλευες τις τελευταίες τρείς εβδομάδες. Ακούγεσαι πραγματικά θυμωμένος και απελπισμένος.

		 (vi) Ενσυναίσθηση (empathy)
Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητά μας να κατανοούμε την κατάσταση
την οποία βιώνει ο άλλος, να βάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας στη θέση του άλλου.
Η ενσυναίσθηση συχνά αναφέρεται και ως συναισθηματική ταύτιση. Ο Carl Rogers,
ο οποίος διαμόρφωσε την προσωποκεντρική προσέγγιση, αναφέρει τρεις στάσεις
συμπεριφοράς, τις οποίες πρέπει να διαθέτει ο θεραπευτής – σύμβουλος, για να
μπορεί να εισέρχεται στον υποκειμενικό κόσμο του πελάτη του : αυθεντικότητα,
άνευ όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση, σύμφωνα με τον Rogers
(1959), αναφέρεται στην ικανότητα:
«Να αντιλαμβάνεται κανείς το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς κάποιου άλλου με ακρίβεια, με τα συναισθηματικά στοιχεία και νοήματα που ενυπάρχουν σε αυτό, σαν να ήταν
εκείνος ο άλλος άνθρωπος, χωρίς όμως να χάνεται το ‘σαν’»
(στο Μαλικιώση- Λοΐζου, 2001,110).
Το τελευταίο χωρίς, όμως, να χάνεται το «σαν», είναι καθοριστικής σημασίας
και αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ταυτοποιείται μεν παροδικά
με το άτομο, αλλά όχι με τρόπο που να υπερταυτίζεται και να παραμένει στην
κατάσταση του άλλου. Αυτό, συχνά, οδηγεί στη συναισθηματική αλλά και στην
επαγγελματική εξουθένωση.

Σημαντικό!
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη φράση: «Καταλαβαίνω πώς νοιώθεις». Αντ’ αυτού
χρησιμοποιήστε την τεχνική της αντανάκλασης συναισθήματος. Να δείξετε, δηλαδή,
στον άλλον ότι πράγματι αντιλαμβάνεστε το πώς νοιώθει.
Δραστηριότητα 15
Να βάλετε σε κύκλο την πιο σωστή χρήση της ενσυναίσθησης στη δήλωση
που ακολουθεί:
«Δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω εάν μπορώ να συνεχίσω τα μαθήματα. Νοιώθω
μεγάλη πίεση. Ίσως, ήταν λάθος να πιστέψω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα».
Α. Καταλαβαίνω απολύτως τι νοιώθεις.
Β. Είμαι σίγουρος/η ότι όλοι αισθάνονται όπως εσύ.
Γ. Μα έφτασες τόσο μακριά. Είναι κρίμα να τα παρατήσεις τώρα.
Δ. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά όταν θες κάτι πολύ χρειάζεται κόπος
για να το αποκτήσεις.
Ε. Αισθάνεσαι ότι έχεις αναλάβει πολύ περισσότερα από όσα μπορείς.
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6.4. Εμπόδια στην επικοινωνία

7. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις
αποτελεσματικής διδασκαλίας

Αποφεύγετε τη χρήση των ακολούθων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαταγή: «Πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις».
Απειλή / προειδοποίηση: «Εάν δεν το κάνεις, τότε…».
Ηθικοπλαστικό ύφος :«Πρέπει να σέβεσαι τους μεγαλυτέρους σου».
Δασκαλίστικο ύφος: «Η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική».
Άμεση συμβουλή: «Γιατί δεν…;».
Κριτική: «Δεν νομίζεις ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες;».
Καθησυχαστικός τόνος: «Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά».
Διακοπές: Μιλάς περισσότερο ή διακόπτεις τον άλλον.
Ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων / του προβλήματος: «Όλοι νοιώθουν
έτσι» ή «Όταν θα μεγαλώσεις θα δεις ότι αυτό δεν είναι τίποτα».
Παρατήρηση αντί χρήση της αντικειμενικής ή/και υποκειμενικής
ανατροφοδότησης: «Δεν μου αρέσει αυτή η συμπεριφορά»
(Κανδυλάκη, 2004).

Διάγραμμα 4

εκπαιδευόμενος

εκπαιδευτικός

γνωστικό
αντικείμενο

Στη διδασκαλία δεν υπάρχουν συνταγές, οι οποίες εάν εκτελεστούν, φέρνουν
σίγουρα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η τάξη είναι ένα δυναμικό περιβάλλον με
πολλαπλές αλληλεπιδράσεις τόσο των τριών βασικών στοιχείων του διαγράμματος όσο και όλων των άλλων στοιχείων του κοινωνικού γίγνεσθαι, στο οποίο
εντάσσεται η εκπαίδευση.

Άλλοι παράγοντες που συνιστούν εμπόδια στην επικοινωνία είναι:
•
•
•

•
•
•

Στερεότυπα συμπεριφοράς – απόδοση «ετικέτας» – χαμηλές προσδοκίες.
Λανθασμένη υπόθεση μηνύματος – δεν γίνεται χρήση της ανατροφοδότησης.
Εμπόδια επικοινωνίας που ανάγονται : στην προσωπικότητα του ατόμου,
την ηλικιακή φάση ανάπτυξης και την ακούσια συμμετοχή του ατόμου
στην εκπαίδευση.
Ροή λεκτικού περιεχόμενου και αυταρχικό προσωπικό στιλ επικοινωνίας.
Συχνές διακοπές.
Άμυνες και αξίες του εκπαιδευτή π.χ. μη αποδοχή συγκεκριμένων
συμπεριφορών ή/και ομάδων (Δημοπούλου, 2011).

Άλλα εμπόδια, επίσης, μπορεί να είναι:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ο θόρυβος ή τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένο το φυσικό
περιβάλλον της τάξης, το οποίο δεν ευνοεί την αποτελεσματική επικοινωνία
ή προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Η έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευομένων.
Η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτών.
Διαφορές στις αντιλήψεις των εμπλεκομένων.
Γλωσσικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές διαφορές.
Διαφορά στα επίπεδα των εκπαιδευομένων.
Το λεξιλόγιο που χρησιμοποίει ο εκπαιδευτής δεν συνάδει με το επίπεδο
κατανόησης των εκπαιδευομένων.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η μη-λεκτική επικοινωνία.

Η οποιαδήποτε διδασκαλία έχει τρία βασικά συστατικά στοιχεία: τον εκπαιδευόμενο, τον εκπαιδευτή και το γνωστικό αντικείμενο. Βρίσκονται σε μία συνεχή
σχέση αλληλεπίδρασης και οι ενέργειες ή τα χαρακτηριστικά του ενός έχουν
άμεση επίδραση στα άλλα. Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή επίδραση στα
μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευομένου είναι η κατανόηση των κύριων
χαρακτηριστικών του κατά την εισδοχή του στο σύστημα (βλ. σημείο 3.1.):
Bασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες
ο ενήλικας εκπαιδευόμενος μαθαίνει, όταν:
•
		
•
		
•
•
•
		
•
•
		

η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά του, με τις ανάγκες
και τις εμπειρίες του,
αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του εκπαιδευτικού
προγράμματος,
ενεργεί και εμπλέκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης,
νιώθει ενταγμένος σε μίαν ομάδα,
διερευνώνται τα εμπόδια που συναντά στη μάθηση και ανακαλύπτονται
τρόποι για την υπέρβασή τους,
λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικοί τρόποι και ρυθμοί μάθησης και
το μάθημα διεξάγεται μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή (ουσιαστική
επικοινωνία, κλίμα σεβασμού και συνεργατικό πνεύμα).
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Δραστηριότητες
• Για την επεξεργασία ενός κειμένου κατανόησης, αξιοποιούμε κείμενα
		 που φέρνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι στην τάξη (από το διαδίκτυο,
		 εφημερίδες, περιοδικά).
• Για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος θέτουμε ένα ρεαλιστικό
		 πλαίσιο της καθημερινότητας (π.χ. για τη διαφορά υψομέτρου σε μέρη
		 της γης).
• Το άτομο νιώθει μέλος μίας ομάδας, όταν ανατίθενται και ομαδικές
		 εργασίες, για τις οποίες ο καθένας έχει διαφορετικό ρόλο και η συμβολή
		 όλων είναι απαραίτητη για την επιτυχία της ομάδας.
• Εφόσον το άτομο μαθαίνει δρώντας στο περιβάλλον του, έχει νόημα να
		 οργανώνονται δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού.
Με βάση τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, αναφέρονται
ορισμένες προϋποθέσεις που βοηθούν στην αποτελεσματικότητα της μάθησης στους ενήλικες.
Α.
Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά του, με τις ανάγκες και τις εμπειρίες του.
Οι περιπτώσεις, τα παραδείγματα και τα προβλήματα που μελετώνται είναι
απαραίτητο να συνδέονται με την πραγματικότητα του εκπαιδευομένου. Βασική παράμετρος είναι και η αξιοποίηση των εμπειριών των συμμετεχόντων στη
μαθησιακή διεργασία.
Παράδειγμα:
Μπορεί να γίνει διδασκαλία κλασμάτων, δεκαδικών, λόγων και αναλογιών,
χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο επίσκεψης μίας παρέας σε εστιατόριο.
Β.
Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους
στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η διδασκαλία και η μάθηση βρίσκονται σε μία σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης. Οι στόχοι πρέπει, επομένως, να διατυπώνονται με σαφήνεια στην αρχή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να είναι συναφείς, όσο είναι δυνατόν, με τις
προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Είναι πολύ σημαντική η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, όσο και ο διάλογος για τους στόχους του προγράμματος, που
πρέπει να γίνονται με την έναρξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και
είναι ιδιαίτερα σημαντική η εναρκτήρια συνάντηση. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει
να θεωρούν τον εαυτό τους συνδιαμορφωτή στους στόχους και τη δομή του
προγράμματος και ο εκπαιδευτικός πρέπει να ρυθμίζει τον προγραμματισμό του
με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και την πορεία του προγράμματος.

Παράδειγμα:
Στη δεύτερη κιόλας συνάντηση, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική συζήτηση
στην εναρκτήρια συνάντηση, μοιράζεται το διάγραμμα του προγράμματος,
όπου καταγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι και οι επιδιώξεις.
Γ.
Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν ενεργεί και εμπλέκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τον P. Mucchielli, εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση:
10% από αυτά που διαβάζουμε, 20% από αυτά που ακούμε, 30% από αυτά
που βλέπουμε, 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, 80% από
αυτά που λέμε, 90% από αυτά που λέμε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις
που απαιτούν σκέψη και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά (Courau, 2000).
Όσο πιο ενεργητικός είναι ο ενήλικας, τόσο καλύτερα μαθαίνει ή γενικότερα,
όπως εύστοχα έχει διατυπώσει εδώ και δεκαετίες o J. Dewey, «learning by doing».
Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτή παιδαγωγικές τεχνικές
που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και να αποφεύγεται
ο παραδοσιακός δασκαλοκεντρικός τρόπος εκπαίδευσης. Η ενεργοποίηση του
ενήλικα είναι ουσιαστικότερη, όταν το γνωστικό αντικείμενο είναι ρεαλιστικό,
σχετικό με τις εμπειρίες του και δομημένο με τρόπο, ώστε να συνάδει με τις
διατομικές διαφορές, που αναμένεται να υπάρχουν στην ομάδα.
Παράδειγμα:
Για τη μελέτη ενός γλωσσικού φαινομένου ο εκπαιδευτής παίρνει στη συνάντηση αρκετά διαφορετικά κείμενα και ο κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει αυτό
που είναι πιο κοντά στα δικά του ενδιαφέροντα.
Δ.
Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν νιώθει ενταγμένος σε μια ομάδα.
Ένας ενήλικας λειτουργεί καλύτερα ανάμεσα σε άλλους ενήλικες με κοινό στόχο
και όταν θεωρεί το άτομό του βασικό ρυθμιστή επιτυχίας του συνόλου της ομάδας.
Όσο περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ομαδική εργασία
(ασκήσεις ανά δύο ή σε υποομάδες), τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση.
Η εργασία στις ομάδες απαιτεί από τον εκπαιδευτή πολύ καλή οργάνωση, με
τρόπο που η συμβολή κάθε μέλους της ομάδας να είναι απαραίτητη, εφόσον ο
καθένας θα έχει πολύ ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει.
Παράδειγμα:
Μία ομαδική δραστηριότητα είναι επιτυχημένη, όταν κανένα μέλος της ομάδας
δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει από μόνο του. Ισχύει κατ’ αναλογία του
ότι ένα ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι δεν μπορεί να διεξαχθεί μόνο με έναν
συμμετέχοντα.
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Ε.
Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν διερευνώνται τα εμπόδια που συναντά στη μάθηση
και ανακαλύπτονται τρόποι για την υπέρβασή τους.
Τα εμπόδια στη μάθηση είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση και οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Η όλη διαδικασία της μάθησης πρέπει να έχει τον
χαρακτήρα επίλυσης προβλήματος με συγκεκριμένη αφετηρία και συγκεκριμένους
στόχους. Η λύση προβλήματος προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση εμποδίων και αδιεξόδων και η επιτυχία στηρίζεται στην επίδειξη υπομονής,
επιμονής και γνωστικής αυτορρύθμισης. Στη διαδικασία αυτή ουσιαστική είναι
η συνεισφορά του εκπαιδευτή, που με ευαισθησία και κατανόηση επιχειρεί να
αντιμετωπίσει τους παράγοντες που δυσκολεύουν τη μάθηση. Λέξεις κλειδιά
είναι η ΕΠΙΜΟΝΗ και η ΥΠΟΜΟΝΗ.
Παράδειγμα:
Ο ίδιος ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συζητήσει με ειλικρίνεια ένα εμπόδιο που
ο ίδιος συνάντησε στη διδασκαλία μίας συνάντησης και να συζητηθούν τρόποι
υπερπήδησης του εμποδίου. Το άτομο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι στη
διαδικασία μάθησης τα λάθη, οι δυσκολίες και τα εμπόδια είναι αναπόφευκτα.
Καλό είναι να παρουσιαστεί η πορεία εκπαίδευσης που είχαν μεγάλοι επιστήμονες, γνωστοί ποιητές, αθλητές κ.ά., ώστε να διαφανεί η αναμενόμενη
παρουσία εμποδίων και δυσκολιών.
Στ.
Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικοί τρόποι και
ρυθμοί μάθησης.
Είναι ουσιαστικό ο εκπαιδευτής να σέβεται τους διαφορετικούς ρυθμούς και τις
στρατηγικές μάθησης των εκπαιδευομένων και να προσπαθεί να οργανώσει τη
διδασκαλία του, λαμβάνοντάς τους υπόψη. Η ύπαρξη διατομικών διαφορών και
διαφορετικών μαθησιακών στιλ είναι δεδομένη και η ανάγκη σεβασμού τους
αναγκαία.
Παράδειγμα:
Ο εκπαιδευτής δίνει διαφορετική ανατροφοδότηση στον καθένα και πάντοτε
σε σύγκριση με τον εαυτό του και τα προηγούμενα επιτεύγματά του.
Ζ.
Ο ενήλικας μαθαίνει μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή.
Ο ενήλικας έχει ανάγκη να συμμετέχει μέσα σε ένα μαθησιακό κλίμα, που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό και μέσα στο
οποίο να νιώθει ότι συνεισφέρει ισότιμα.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ουσιαστικότερα, όταν προκύπτουν με
βιωματικό τρόπο, μέσα από διερεύνηση ρεαλιστικών κοινωνικών και
καθημερινών καταστάσεων (Βοσνιάδου, 2001). Η σύνδεση με τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες επιτρέπει τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων
γνωστικών σχημάτων του ατόμου και την αφομοίωση των απαραίτητων
πυρηνικών γνώσεων. Απαιτείται ο σεβασμός των γνωστικών περιορισμών
που έχουν να κάνουν με τη μνήμη και την ικανότητα επεξεργασίας των
πληροφοριών. Όσο πιο ενεργητικά δρα το άτομο στο μαθησιακό αντικείμενο τόσο καλύτερο «φιλτράρισμα» γίνεται των πληροφοριών, τόσο αποδοτικότερη είναι η επεξεργασία τους και το κόστος της επεξεργασίας τους
(Δημητρίου, 1993) και τόσο καλύτερη είναι η οργάνωση των νέων γνώσεων
στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
Βασική παιδαγωγική αρχή στην εκπαίδευση των ενηλίκων είναι η αξιοποίηση
των αρχών της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και βρίσκονται σε μία διαδικασία εξέλιξης και αναδιαμόρφωσης με
τη συμβολή άλλων κοινωνικών επιστημών, όπως η γνωστική και εξελικτική
ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία κ.λπ. Σ’ αυτό το πλαίσιο η σύγχρονη
διδακτική πρακτική προτείνει την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως μαθησιακού
εργαλείου, τόσο στο επίπεδο των συναντήσεων όσο και στο επίπεδο της ατομικής
διερεύνησης και μελέτης.
Αξιοποίηση της τεχνολογίας:
• για άντληση πηγών
• ως εργαλείο διερεύνησης
• για αξιοποίηση του διαδικτύου
• ως μορφή δράσης στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.
Παράδειγμα:
Εάν τα μέλη της ομάδας ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως
είναι αναμενόμενο στις μέρες μας), μπορεί να δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος
για την ομάδα, όπου καταγράφονται οι απόψεις τους, οι σκέψεις τους, οι δυσκολίες τους, τα θετικά ή τα αρνητικά τους συναισθήματα κ.λπ. Για τον σκοπό
αυτό μπορεί να γίνει ένα ιστολόγιο (blog), ένα wiki (με περιορισμένη πρόσβαση)
ή ακόμα και ένας χώρος στο facebook με περιορισμούς στην πρόσβαση, για να
μπορεί να αξιοποιείται μόνο από τα μέλη της ομάδας.
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8. Ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης,
αυτομόρφωσης και διά βίου μάθησης
Ένας από τους τομείς προτεραιότητας του Ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων για την περίοδο 2012-2014 είναι η
υλοποίηση της διά βίου μάθησης, εφόσον θεωρείται ότι προάγει την ισοτιμία,
την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
Ο εκπαιδευόμενος ενήλικας έχει βασικές διαφορές από τον ανήλικο εκπαιδευόμενο, οι οποίες πηγάζουν από το διαφορετικό επίπεδο γνωστικής ωρίμανσης,
τη δυνατότητα αξιοποίησης εμπειριών και αυτοκαθορισμού των στόχων και
επιδιώξεών του (Κόκκος, 2008). Ως εκ τούτου, υπάρχει η έντονη ανάγκη:
•
		
•
		
•
		
•

ενεργοποίησης και, κυρίως, ικανοποίησης των εσωτερικών κινήτρων των
εκπαιδευομένων
επεξήγησης από τον εκπαιδευτή των σκοπών που επιδιώκονται μέσω της
μάθησης και αυτοκαθορισμού σκοπών
αντίληψης και κατανόησης των πρακτικών επιπτώσεων της μάθησης για
την επίλυση καθημερινών, ρεαλιστικών ή εργασιακών αναγκών και
αξιοποίησης των εμπειριών των εκπαιδευομένων.

Το πιο σημαντικό στη περίπτωση των ενήλικων εκπαιδευομένων εντοπίζεται στην ανάγκη ανάπτυξης ατομικών στρατηγικών αυτο-μόρφωσης, αυτόρύθμισης και διά βίου μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν και στον παρελθόν τύχει
εκπαίδευσης, ωστόσο, δεν είχαν αναπτύξει επαρκώς τους μηχανισμούς ενεργητικής οικοδόμησης της γνώσης, της διερεύνησης, της επίλυσης προβλήματος ή
της δημιουργικής αξιοποίησης εμπειριών και ερεθισμάτων του περιβάλλοντος.
Κύριος στόχος της εκπαίδευσής τους είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων με κάποιες
τεχνικές ή μεθόδους, όπως: η επίλυση προβλήματος, η αξιοποίηση των πυρηνικών γνώσεων, οι στρατηγικές ατομικής μελέτης, η ατομική/ομαδική δράση κ.ά.
Σε αυτήν την προσπάθεια έχουν ιδιαίτερη σημασία οι διαδικασίες ενδυνάμωσης των ατόμων, για να αντιληφθούν τις δυνατότητες τους και τη σημασία της
αξιοποίησής τους για την επιτυχή δράση τους τόσο στο γνωστικό αντικείμενο
όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο δρουν, χειρίζονται και
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, και ως εκ τούτου, αναπτύσσουν στρατηγικές
μάθησης που περιλαμβάνουν:
• ανάδειξη των δυνατών σημείων που διαθέτουν τα άτομα.
• ενεργοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων που διαθέτουν
		 τα άτομα για την επίτευξη των στόχων τους.
• ανάπτυξη της ικανότητας αυτογνωσίας. Το κάθε άτομο έχει δυνατότητες
		 που πρέπει να ενεργοποιηθούν, αλλά και περιορισμούς που πρέπει να
		 αυτορυθμιστούν.
• ανάπτυξη της μεταγνώσης. Γνώση, δηλαδή, του ατόμου για το γνωστικό
		 του σύστημα, τις ιδιαιτερότητές του, και ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης
		 για επίτευξη των στόχων που έθεσε.

Παράδειγμα:
Ζητείται από τα άτομα να μελετήσουν ένα κείμενο στο οποίο από την αρχή έχει
τεθεί ο στόχος να βρουν τρόπο να απομονώσουν τα βασικά σημεία. Καταγράφονται, στη συνέχεια, οι τρόποι που ο καθένας ακολούθησε:
Υπογράμμιση, καταγραφή σημείων στο περιθώριο, κατασκευή διαγράμματος,
καταγραφή σε άλλο χαρτί των κύριων σημείων, επανάληψη στη μνήμη, σύνδεση
με γνωστά στοιχεία κ.λπ.

9. Μέθοδοι Διαμορφωτικής και Τελικής
Αξιολόγησης Ενήλικων
Στον χώρο της εκπαίδευσης η αξιολόγηση θεωρείται ότι είναι το κύριο εργαλείο
«ρυμούλκησης» της μαθησιακής διαδικασίας. Οι στόχοι της εκπαίδευσης των
ενηλίκων, όπως έχουν ήδη αναλυθεί, πρέπει να κατευθύνουν και τις μεθόδους
αξιολόγησης.
Η αρχική αξιολόγηση είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη δόμηση όλου
του προγράμματος, των στόχων του και των επιδιώξεων. Οι δύο κύριες μορφές
αξιολόγησης που λαμβάνουν χώρα, στη συνέχεια, είναι η διαμορφωτική ή
συνεχής αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση. Οι μορφές των αξιολογήσεων
πρέπει να συνάδουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, για να αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αναστοχασμού τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και τον
εκπαιδευόμενο.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση:
Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αποσκοπεί στη
διαπίστωση και στην καταγραφή της προόδου που έχει επιτευχθεί. Στόχος της,
εκτός των άλλων, είναι οι πιθανές παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των επόμενων
διδακτικών ενοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να παραβλέπεται η ενημέρωση και εμψύχωση των εκπαιδευομένων για την πρόοδό τους, καθώς και
για τους περαιτέρω στόχους που θα επιδιώξουν να επιτύχουν.
Η τελική αξιολόγηση:
Πραγματοποιείται στο τέλος με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στοχεύει να αποτιμήσει σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του εκπαιδευτικού
προγράμματος και οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού έργου. Μέσω αυτής
αποτιμάται και αξιολογείται η συνολική πορεία των εκπαιδευομένων στη διάρκεια
της εκπαίδευσής τους.

50

51
Στο αξιολογικό πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης:

Πίνακας 5:

•
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		

Αξιολόγηση μέσω βαθμολογίας

Περιγραφική-ποιοτική αξιολόγηση

Παρέχει πυκνή πληροφορία, χωρίς
να αναδεικνύει τα ισχυρά σημεία και
τις αδυναμίες του μαθητή.

Είναι αναλυτική και «διάφανη»
σε ό,τι αφορά στα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται. Περιγράφει την
επίδοση του μαθητή με γνώμονα
καθένα από τα κριτήρια αυτά.

Αξιολογεί το κατά πόσο επιτεύχθηκε
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υποστηρίζει την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, παρέχοντας
στοιχεία, για να γίνουν οι αναγκαίες
παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

Στην ουσία, ο μαθητής συγκρίνεται
με τους συμμαθητές του και κατατάσσεται σε μία κλίμακα.

Ο μαθητής συγκρίνεται με τον εαυτό
του, με στόχο τη βελτίωσή του.

Είναι στιγμιαία με την έννοια ότι,
κυρίως, στηρίζεται στην επίδοση του
μαθητή σε συγκεκριμένες δοκιμασίες.

Είναι διαρκής με την έννοια ότι
βασίζεται στη συνεχή παρατήρηση
και στον συσχετισμό στοιχείων από
πολλές πηγές.

Οι μαθητές κρατούν παθητική-αμυντική στάση απέναντί της, αντιμετωπίζοντάς την ως αναγκαίο κακό.

Προωθεί την αυτοαξιολόγηση και
την ετεροαξιολόγηση, καθιστώντας
τους μαθητές συμμέτοχους σε αυτή.

Δεν συνδέεται με προφανή τρόπο
με τους διδακτικούς στόχους του
μαθήματος.

Συνδέεται με προφανή τρόπο με
τους διδακτικούς στόχους του
μαθήματος και βοηθά τον μαθητή
να θέσει τους ατομικούς του στόχους για τη βελτίωσή του.

Το αποτέλεσμα, το οποίο καθένας σημασιοδοτεί και διαφορετικά, δεν
αποτελεί προτεραιότητα.
Η αξιολόγηση γίνεται μια διαδικασία που επιχειρεί να περιγράψει και να
ερμηνεύσει το σύνολο των διαδικασιών που προηγούνται του
αποτελέσματος, δηλαδή την όλη παρουσία του εκπαιδευομένου, τις
προσπάθειές του, τις αιτίες της πιθανής αποτυχίας του, αλλά και τους
τομείς στους οποίους φαίνεται να έχει σημειώσει προόδους σε σχέση με
τις δικές του δυνατότητες και την προηγούμενη κατάστασή του.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ατομική πρόοδο (Carr & Kemmis,
1997). Το αποτέλεσμα, έτσι, νοηματοδοτείται διαφορετικά για κάθε
εκπαιδευόμενο και μάλιστα ενήλικα, του οποίου σεβόμαστε τον προσωπικό
χρόνο και τον προσωπικό τρόπο μάθησης.
Μέσα από την ερμηνεία των παραγόντων της αποτυχίας γίνεται και
ο επανακαθορισμός των στόχων της διδασκαλίας (Carr & Kemmis, 1997).

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται κάποια από τα σημεία, στα οποία
διαφοροποιείται το τυπικό μοντέλο της αξιολόγησης, μέσω της αριθμητικής
αποτίμησης του αποτελέσματος από την περιγραφική αξιολόγηση, που πρέπει
να χαρακτηρίζει τη διαμορφωτική αξιολόγηση.

(Κοντογιάννης, 2003)
(Από το Εκπαιδευτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των ΣΔΕ, Π.
Χατζηθεοχάρους, σε συνεργασία με Β. Νικολοπούλου, Ελ. Γιοβάννη, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. –
ΓΓΔΒΜ – ΙΔΕΚΕ, Αθήνα, 2010).
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Εφαρμογές
Η αξιολόγηση, όπως και η όλη διαδικασία μάθησης, πρέπει να αφορά στις
στάσεις, τις δεξιότητες και τις γνώσεις.
•
		
		
		
		

Στην αξιολόγηση των γνώσεων ενδείκνυται να λαμβάνονται γενικά υπόψη:
- η εμπειρία των εκπαιδευομένων,
- η ικανότητά τους να ορίζουν έννοιες,
- η ικανότητά τους να αναλύουν έννοιες και
- η ικανότητά τους να εφαρμόζουν έννοιες.

• Στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη:
		 - οι ικανότητες διαχείρισης της γνώσης σε ποικίλους τομείς και
		 - οι δημιουργικές και κριτικές ικανότητες.
•
		
		
		
		
		

Στην αξιολόγηση των στάσεων ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη:
- η ανάληψη ευθύνης για μάθηση (αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση),
- η αποτελεσματική επικοινωνία,
- η ενεργός συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία,
- η διαπραγμάτευση της μάθησης με άλλους και
- η προσαρμογή στα μαθησιακά περιβάλλοντα και στις απαιτήσεις.

Τα κριτήρια αξιολόγησης απορρέουν από τους σκοπούς και τους στόχους
της διδακτικής ενότητας και γίνονται πάντοτε σαφή στους εκπαιδευομένους
και αντικείμενο συζήτησης μαζί τους, εφόσον επιδίωξη των εκπαιδευτικών και
ένας από τους γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι η ενεργός
εμπλοκή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης και στη μαθησιακή διαδικασία.
Η τελική αξιολόγηση μπορεί να γίνει τόσο με γραπτό δοκίμιο αξιολόγησης όσο
και σε συνδυασμό με την ανάθεση μίας ατομικής ή ομαδικής εργασίας. Το ποσοστό
του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφώς προκαθορισμένο και
γνωστό στους εκπαιδευομένους ως μέρος του αρχικού «συμβολαίου».
Το τελικό δοκίμιο αξιολόγησης μπορεί να έχει ανοικτού και κλειστού τύπου
ερωτήσεις που εξετάζουν:
-

Γνώσεις
Δεξιότητες
Συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη
Δημιουργική σκέψη
Κριτική σκέψη
Ικανότητα σύνθεσης και επίλυσης προβλήματος

9.1. Τεχνικές και μέσα αξιολόγησης
Οι θεωρητικοί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναφέρουν μια σειρά από τεχνικές
που ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου (Μαυρογιώργος, 2006, Rogers, 1999).
α) Φύλλο εργασίας-ερωτηματολόγιο στο τέλος μιας διδακτικής ενότητας ή μιας
δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε. Το φύλλο εργασίας ή το ερωτηματολόγιο, με ανοικτού ή κλειστού τύπου ερωτήσεις, συντάσσεται από τον εκπαιδευτικό
και μπορεί να καλύπτει έναν ή περισσότερους άξονες που επιλέγει να αξιολογήσει.
β) Παρατήρηση άμεση από τον εκπαιδευτικό της παρουσίας, ανταπόκρισης, συμμετοχής, ενδιαφέροντος κ.λπ. των εκπαιδευομένων στη διάρκεια της διδακτικής
διαδικασίας (διδασκαλίας, σχεδίου εργασίας, εργαστηρίου ή άλλης εκπαιδευτικής
δράσης). Η παρατήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και έμμεσα, μέσω μιας βιντεοσκόπησης μιας διδασκαλίας, μιας ομαδικής εργασίας, ενός εργαστηρίου κ.λπ.
γ) Διεξαγωγή οργανωμένης συζήτησης με συντονιστή τον εκπαιδευτικό, υπό
μορφή συνέντευξης.
δ) Εκπόνηση μιας ομαδικής ή ατομικής εργασίας από τους εκπαιδευομένους.
ε) Τήρηση αναστοχαστικού ημερολογίου από τους εκπαιδευομένους για την
πορεία της μάθησής τους, τις δυσκολίες τους, την αυτοαξιολόγησή τους και τη
συνεχή επικοινωνία μέσω αυτού με τον εκπαιδευτικό.
στ) Φάκελος επιλεγμένων εργασιών (portfolio). Ο φάκελος αυτός μπορεί να αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή, αλλά και να αυτοαξιολογηθεί από τον εκπαιδευόμενο.
9.2. Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων
Για να πραγματοποιηθεί η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων, απαιτείται
εμπλοκή τους τόσο στον καθορισμό των κριτηρίων όσο και στη διατύπωση κρίσεων, αναφορικά με το αν και σε ποιο βαθμό αυτά έχουν καλυφθεί. Ο καθορισμός
των κριτηρίων είναι στενά συνδεδεμένος με τον καθορισμό των στόχων της
μαθησιακής διαδικασίας. Είναι μια δεξιότητα που είναι σκόπιμο να αποκτήσουν
οι εκπαιδευόμενοι, γιατί μέσω αυτής ενισχύεται η μεταγνωστική ικανότητά τους,
σημαντικότατη κατάκτηση στη διαδικασία του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Η
αξιολόγηση είναι δραστηριότητα, που μαθαίνεται με την κοινή πρακτική εξάσκηση εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, και όχι μέσω παροτρύνσεων (Rogers,
1999). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης είναι να
εξοικειωθούν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι με τη μαθησιακή αυτή διαδικασία και να υπάρξει συνεργατικό κλίμα μέσα στην τάξη. Με την αυτοαξιολόγηση
βοηθούμε τους εκπαιδευομένους να ξεκαθαρίσουν την εικόνα που έχουν για τη
μαθησιακή τους πορεία και τους παρακινούμε ιδιαιτέρως να οργανώσουν και να
συμπληρώσουν τους Φακέλους τους.
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10. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Δραστηριότητα 16
Καταγράψτε 5 χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες, καλούνται να υιοθετήσουν διάφορους ρόλους, ιδιαίτερα αυτούς του
συμβούλου, του εμψυχωτή και του διευκολυντή (facilitator) της όλης διεργασίας
της μάθησης. Για τον ρόλο του διευκολυντή αναφέρονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, όπως αυτά διαμορφώνονται από τον Corey 1990 (στο Τσιμπουκλή,
2012, 68-69):
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		

η συναισθηματική εμπλοκή του στην εκπαιδευτική ομάδα
η ενσυναίσθηση ότι με την παρουσία του επηρεάζει τους εκπαιδευομένους
η ικανότητα να αναγνωρίζει τα δικά του λάθη
η αποδοχή κριτικής από τους εκπαιδευομένους
το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εκπαιδευομένους και την πορεία της
μάθησής τους
το ‘ξεδίπλωμα’ της ταυτότητάς του, δηλαδή να λειτουργεί σύμφωνα με
τις προσωπικές του αρχές και, όχι σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων
η πίστη στην ομαδική διεργασία ως βασικής παραμέτρου για την κατάκτηση
της γνώσης
η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην αξιοποίηση των εμπειριών των
εκπαιδευομένων.

Επιπρόσθετα ο Rogers (1999, 219) αναφέρεται σε τέσσερεις ρόλους
που καλείται να ‘παίξει’ ο εκπαιδευτής στη μαθησιακή ομάδα ως:
•
•
•
•

αρχηγός-ηγέτης της ομάδας
εκπαιδευτής – φορέας αλλαγής
μέλος της ομάδας (ο διδάσκων ως πρότυπο και ως διδασκόμενος) και
«κοινό», έξω από την ομάδα, δηλαδή ως αξιολογητής.

Παράλληλα ο Κόκκος (2005, 121) παρουσιάζει τις ακόλουθες γνώσεις,
ικανότητες και στάσεις που πρέπει να διαθέτει ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων,
όπως αυτές ταξινομήθηκαν από διάφορους εμπειρογνώμονες:
1. Νοιάζεται και αποδέχεται τους εκπαιδευομένους.
2. Επικοινωνεί ουσιαστικά.
3. Συντονίζει και οργανώνει την ομάδα.
4. Προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων
		 και το διδακτικό υλικό.
5. Εφαρμόζει ευέλικτα μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών τεχνικών.
6. Συνδέει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις συνθήκες της τοπικής
		 ή ευρύτερης αγοράς εργασίας, καθώς και με τις συνθήκες της τοπικής
		 κοινωνίας.
7. Έχει αυτογνωσία.
8. Αυτοαξιολογείται και αυτοαναπτύσσεται.
Επειδή οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων έχουν ενώπιόν τους άτομα που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες, είναι σημαντικό να εμπλέκονται σε μία συνεχή διεργασία
ανάπτυξης αυτογνωσίας, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν και να προκαλούν τυχόν
στερεότυπα, προκαταλήψεις και προσδοκίες που έχουν για συγκεκριμένες ομάδες
ατόμων, για να επιτύχουν την όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη προσέγγιση
των εκπαιδευομένων. Κρίνεται, επίσης, αναγκαίο όπως ο εκπαιδευτής επιδιώκει
τον αυτοέλεγχο, κατανοεί την επίδραση που έχει στον ίδιο η επαφή του με τους
εκπαιδευομένους και αναπτύσσει ενσυναίσθηση και κατανόηση για αυτούς και για
τις καταστάσεις που βιώνουν. Τέλος, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων πρέπει να εντοπίζει
τα εμπόδια που προκύπτουν στη μάθηση και να βοηθά για την αντιμετώπισή τους
τόσο μέσα στην τάξη όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, καθώς δύναται να υιοθετήσει
και τον ρόλο του εκπροσώπου αλλά και του συνηγόρου αυτής της ομάδας.
10.1. Διδακτικό στιλ του εκπαιδευτικού
Υπάρχουν διαφορετικά διδακτικά στιλ, τα οποία καθορίζουν το ενδιαφέρον
του εκπαιδευτή για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τις προσδοκίες τους,
και τα οποία επηρεάζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και την όλη συμπεριφορά τους.
•
•
•
•

Διεκδικητικό στιλ
Απολυταρχικό/ αυταρχικό
Υποτακτικό
Αδιάφορο
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Ο εκπαιδευτής πρέπει:
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		

Να δείχνει ενθουσιασμό.
Να κινείται στον χώρο της τάξης.
Να χρησιμοποιεί ποικιλία εργαλείων και εποπτικών μέσων στη διδασκαλία
του. Η συχνή εναλλαγή ενισχύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.
Να εφαρμόζει δημοκρατικές αρχές αλληλοσεβασμού που θέτουν, όμως,
και τα απαραίτητα όρια.
Να αξιοποιεί την ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων με κίνηση,
δραματοποίηση κ.λπ.
Να μετατρέπει τον χώρο της εκπαίδευσης σε «ανοικτό σχολείο», όπου
στις συναντήσεις προσκαλούνται άτομα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο,
αλλά υλοποιούνται επισκέψεις που επιτρέπουν στα άτομα να δράσουν,
εξερευνώντας.
Να προσδίδει διεπιστημονικό χαρακτήρα στο αντικείμενο διδασκαλίας.
Για παράδειγμα, το μάθημα των μαθηματικών σχετίζεται με τις φυσικές
επιστήμες, τη μουσική, την τέχνη κ.ά. Η αξιοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων σε ρεαλιστικά πλαίσια δεν περιορίζεται ποτέ σε μεμονωμένα
γνωστικά αντικείμενα.

10.2. Μαθησιακό στιλ του εκπαιδευομένου
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι υιοθετούν ταυτόχρονα πολλαπλούς ρόλους, οι
οποίοι απαιτούν πολύ χρόνο και ενέργεια, περιορίζοντας, ίσως, τον χρόνο τον
οποίο μπορούν να αφιερώσουν στον ρόλο του μαθητή. Χρειάζονται ενίσχυση για
την απόφαση και την όλη προσπάθειά τους. Χρειάζεται πρόσθετα αναγνώριση
και σεβασμός του διαφορετικού στιλ μάθησης.
Ο όρος «μαθησιακό στιλ» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ατομικές
διαφορές στη μάθηση. Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό και διακριτό τρόπο να μαθαίνει, δηλαδή πώς να συλλέγει, να επεξεργάζεται
και να οργανώνει τις πληροφορίες (Felder, 1996; Jones, Reichard & Mohhtari,
2003). Για παράδειγμα, ορισμένοι μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την οπτική
παρουσίαση του μαθησιακού υλικού, ως οπτικοί τύποι, ενώ άλλοι μέσα από
την προφορική του παρουσίαση, ως ακουστικοί τύποι. Κάποιοι προτιμούν να
επεξεργάζονται τις πληροφορίες τμηματικά, βήμα βήμα, ως αναλυτικοί τύποι,
ενώ άλλοι προσεγγίζουν συνολικά τις πληροφορίες και τον τρόπο επεξεργασίας
τους, ως τύποι με ολική αντίληψη.

Οι τύποι μαθησιακού στιλ διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το σύνολο των στρατηγικών που υιοθετούνται κάθε φορά για την αντιμετώπιση μιας
μαθησιακής κατάστασης (Riding & Rayner, 1998). Για παράδειγμα, οι οπτικοί
τύποι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα μέσω της εικονικής του αναπαράστασης,
ενώ οι λεκτικοί το επεξεργάζονται προφορικά. Η ουσία του θέματος είναι ότι ο
εκπαιδευτής χρειάζεται να χρησιμοποιεί διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις
και διδακτικά εργαλεία για:
•
		
•
		

Να παρουσιάζονται στα άτομα οι πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους,
έτσι ώστε να συνάδουν με τα διαφορετικά γνωστικά στιλ.
Να γίνεται αποδεκτή τόσο η αναλυτική επεξεργασία και απόδοση των
πληροφοριών και απόψεων των εκπαιδευόμενων όσο και η ολική.

Εφαρμογές
Αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών εργαλείων:
		 • Διαφάνειες
		 • Βίντεο
		 • Γραπτά κείμενα
		 • Προφορική επεξήγηση
		 • Χρήση διαγραμμάτων, εικόνων και πινάκων
		 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας
Στην περίπτωση των ενηλίκων είναι σημαντικά στοιχεία η αυτογνωσία ως προς
το μαθησιακό στιλ που προτιμά το άτομο και η ανάπτυξη της μεταγνωστικής
ικανότητας ενεργοποίησης στρατηγικών κατάλληλων για το άτομο και για το
κάθε γνωστικό αντικείμενο (Panaoura, 2009).
Παράδειγμα:
Στη μελέτη και κατανόηση ενός κειμένου μπορεί το άτομο να προτιμά:
• Να υπογραμμίζει τις βασικές πληροφορίες.
• Να καταγράφει κάποιες λέξεις-κλειδιά στο περιθώριο.
• Να οικοδομεί ένα διάγραμμα διασύνδεσης των σημαντικών εννοιών.
• Να εντοπίσει παραδείγματα πρακτικοποίησης μίας θεωρητικής έννοιας.
Οι ενδεικτικές αυτές μεταγνωστικές στρατηγικές διδάσκονται στα άτομα και
το καθένα επιλέγει εκείνη ή εκείνες, οι οποίες είναι πιο κοντά στο μαθησιακό
του στιλ και ταιριάζουν καλύτερα στο περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου.
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11. Ευρωπαϊκά Προγράμματα/ΚΕΙΜΕΝΑ
για την Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
Πρόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Λευκά Βιβλία
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ http://europa.eu/documents/comm/white_
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (1995) papers/pdf/com95_590_en.pdf

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΔΕΠ)
+357(22)448888
info@llp.org.cy, www.llp.org.cy/

Περιγραφή

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(για τον τομέα της νεολαίας)
+357(22)402644
info@youth.org.cy, www.youth.org.cy

Το «Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Διδασκαλία και Μάθηση
- Προς την κοινωνία της γνώσης», που εκπονήθηκε το 1995 ήταν το πρώτο
επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποτέλεσε το πλαίσιο αναφοράς για την ανακήρυξη του
1996 ως «Ευρωπαϊκού έτους διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης», με σκοπό
την ευρεία συζήτηση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τους εκπαιδευτικούς, τις
επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους κ.ά. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται, επίσης, και όρος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».

ERASMUS +

Περιγραφή
Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
θα καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και
του Αθλητισμού, κατά την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+
διαδέχεται και αντικαθιστά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 20072013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, Edulink και άλλα
διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες. Το Πρόγραμμα θα παρέχει
υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων), καθώς και των τομέων της Νεολαίας
και του Αθλητισμού. Εκτός από τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών
προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες Εταίρους (Τρίτες χώρες).
• Βασική Δράση 1:
• Βασική Δράση 2:
				
• Βασική Δράση 3:

Πρόγραμμα

Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων
Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή
καλών πρακτικών
Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Πρόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Περιγραφή
Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» («Horizon 2020») αποτελεί την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για
το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την
Καινοτομία (2014-2020). Η πρόταση στο σύνολό της υποστηρίζει πλήρως τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την επόμενη δεκαετία, η οποία αναδεικνύει
την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων.

Τα Λευκά Βιβλία είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής
δράσης σε συγκεκριμένους τομείς και που μπορεί να εξελιχθούν σε προγράμματα δράσης.

Πρόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2020»
(ΕΚ 2020)

http://europa.eu/legislation_summaries/about/
index_el.htm

Περιγραφή
Η «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) είναι ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο βασίζεται στο πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση
2010» (ΕΚ 2010). Παρέχει κοινούς στρατηγικούς στόχους στα κράτη μέλη,
συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου αρχών για την επίτευξη αυτών των
στόχων, καθώς επίσης κοινές μεθόδους εργασίας με τομείς προτεραιότητας για
κάθε περιοδικό κύκλο εργασίας. Ο κύριος στόχος του πλαισίου είναι η στήριξη
των κρατών μελών, όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν
τα μέσα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να διασφαλίζουν τη βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα.
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Πρόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52001IE1121&qid=140009492
9422&from=EL

Περιγραφή
Το υπόμνημα παραμένει το πιο σημαντικό και με τη μεγαλύτερη επιρροή πολιτικό
κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου εκπαίδευση, και αποτελεί
τη βάση κάθε συζήτησης για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές διά βίου μάθησης.
Πρόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
EUROPASS ΚΥΠΡΟΥ

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
http://www.kepa.gov.cy/Europass/

Περιγραφή
Το Europass περιλαμβάνει 5 έγγραφα (Βιογραφικό Σημείωμα, Γλωσσικό Διαβατήριο, Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, Συμπλήρωμα Διπλώματος και Κινητικότητα) και είναι ένα μέσο που βοηθά στην παρουσίαση των δεξιοτήτων και
προσόντων του κάθε ενδιαφερομένου με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό
στην Ευρώπη.

12. Πιστοποίηση προσόντων Εκπαιδευτή Ενηλίκων
12.1. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις χώρες της Ε.Ε.
Με τον όρο «πιστοποίηση» νοείται η επίσημη διαδικασία επικύρωσης του
συνόλου των γνώσεων, της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων, μετά από μια
τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης.
• Η Γερμανία και η Αυστρία είναι χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τον συνδυασμό της εκπαίδευσης και της εργασιακής εμπειρίας.
• Οι μεσογειακές χώρες, στις οποίες ανήκουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, παρουσιάζουν αδύναμη παράδοση στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση και, γενικότερα, υποτίμηση των επαγγελματικών
ικανοτήτων. Προσφάτως, όμως, καταγράφεται τάση ανάπτυξης του συστήματος
πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων μετά από παρακολούθηση πιστοποιημένων
προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που κυμαίνονται από 40 έως 150 ώρες
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.
• Στις Σκανδιναβικές χώρες δεν υπάρχει ομοφωνία, καθώς στη Φιλανδία
και τη Νορβηγία η άτυπη μάθηση είναι στο προσκήνιο των συζητήσεων για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση και προκαλεί προχωρημένου βαθμού πειράματα
και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ενώ στη Σουηδία και τη Δανία το ενδιαφέρον για
το ζήτημα αυτό είναι, μέχρι στιγμής, περιορισμένο.
• Η επίδραση του μοντέλου των Εθνικών Επαγγελματικών Προσόντων
(National Vocational Qualifications - NVQs) διαφαίνεται έντονα στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ολλανδία. Σ’ αυτά τα κράτη μέλη η σημασία της
μάθησης εκτός τυπικών συστημάτων αναγνωρίζεται σχεδόν ομόφωνα.
• Η Γαλλία έχει διαδραματίσει πρωτοπόρο ρόλο στον προσδιορισμό, την
αποτίμηση και την αναγνώριση των άτυπων ικανοτήτων (Popkewitz, 1991). Το
γαλλικό σύστημα ανάλυσης δεξιοτήτων (bilan de compιtence) μπορεί να θεωρηθεί
ως η πρώτη προσπάθεια για την εισαγωγή ενός πλήρους και διαβαθμισμένου
συστήματος για την αναγνώριση και αξιολόγηση της άτυπης μάθησης.
• Αλλά και σε άλλες χώρες, όπως την Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, η
εκπαίδευση και η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί αρμοδιότητα
ενός αρκετά μεγάλου αριθμού ινστιτούτων και εταιρειών (Μαυρογιώργος, επιμ.,
2003).
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•
		
		
		
		

Σύμφωνα με μία σχετική πρόσφατη μελέτη του CEDEFOP (PROFF, 2004,
34-37), οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων γενικά χρειάζεται να διαθέτουν:
- επικαιροποιημένη παιδαγωγική κατάρτιση,
- επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,
- επαγγελματική ευελιξία και κίνητρο για απόδοση.

Κάθε πρόταση επαγγελματικών περιγραμμάτων με σταθερά και τυπικά χαρακτηριστικά περιέχει πάντα την αντίφαση της σταθερότητας σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο τονίζεται ιδιαίτερα η έννοια της
επικαιροποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων.
12.2. Προτεινόμενες διαδρομές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Ως προτεινόμενες διαδρομές, για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, δεν είναι μόνο η διαδρομή μέσω του τυπικού ή μη-τυπικού
συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και κάθε άλλη διαδρομή, η οποία
μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα σύστημα πιστοποίησης των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων στα πλαίσια της κατάρτισης και επανακατάρτισης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Επιπρόσθετα, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων έχει να επιτελέσει μια σειρά από επαγγελματικές λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να εντοπισθούν σε συγκεκριμένες
προϋποθέσεις για την άσκηση του έργου ή του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή
Ενηλίκων.
• Η πιστοποιημένη κατάρτιση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε μακροεπίπεδο,
		 θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στα «τι» της μάθησης, π.χ.
		 - οργανωσιακά συστήματα
		 - αλληλεπίδραση στην αγορά εργασίας
		 - νέες τεχνολογίες
		 - επικοινωνία
		 - διαχείριση ανθρώπινων πόρων
		 - διαχείριση κρίσεων
		 - πολιτικές κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης,
		 - μεθοδολογίες αναγνώρισης της κοινωνικής μάθησης και της
			 αποκτημένης εργασιακής εμπειρίας
		 - διαπολιτισμικές δεξιότητες, μέσω της επιμόρφωσής τους σε θέματα
			 ειδικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Οι παραπάνω κατευθύνσεις είναι δυνατόν να αναπλαισιωθούν και σε κατευθύνσεις μεγαλύτερης ευελιξίας, όπως αυτές προτείνονται ως ενδεικτικές
εναλλακτικές διαδρομές παρακάτω:

• Επιμόρφωση διάρκειας 100 ωρών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διά
		 ζώσης συναντήσεις), με πρόγραμμα που να καλύπτει θέματα, όπως:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

-

Φιλοσοφία
Θεωρίες και Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Μεθοδολογία
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων
Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Ρόλος του εκπαιδευτή
Διεργασία ομάδας ενήλικων εκπαιδευομένων
Μαθησιακή / Διδακτική διαδικασία
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Διαπολιτισμική Ψυχολογία και Παιδαγωγική
Εκπαίδευση και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Πρακτικές
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Αυτοαξιολόγηση
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Δείκτες Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων
Εκπαιδευτική έρευνα
Διασφάλιση ποιότητας

• Εισαγωγική επιμόρφωση διάρκειας 25 ωρών (διά ζώσης) με πρόγραμμα
		 που να αφορά σε:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

-

ανάπτυξη πλαισίων λειτουργίας των δομών
εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
λήψη απόφασης – διαχείριση συγκρούσεων
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
θέματα διά βίου εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
δυναμική ομάδας
μεθοδολογία – διδακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
αξιολόγηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και εκπαιδευομένων
Εκπαίδευση Ενηλίκων ειδικών ομάδων πληθυσμού
εκπαιδευτικά υλικά προγραμμάτων

64

65
12.3. Καλές πρακτικές και πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Οι πρακτικές και πολιτικές, που μπορούν να σχεδιαστούν για την εκπαίδευση
και πιστοποίηση ενηλίκων, σχετίζονται με:
•
		
•
•
•
•
•
		
		

την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε θέματα προσόντων σε εθνικό
αλλά και τοπικό επίπεδο
την ύπαρξη σχετικού θεσμικού πλαισίου
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
διαδικασίες αξιολόγησης και απονομής τίτλων
αναγνώριση δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως του τρόπου που έχουν αποκτηθεί
άλλους μηχανισμούς, οι οποίοι συνδέουν τη διά βίου εκπαίδευση κατάρτιση με την αγορά εργασίας, ώστε να αξιοποιούνται τα μαθησιακά
αποτελέσματα και στoν τομέα της απασχολησιμότητας.
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