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Πρόλογος
Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι
τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους
βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση
των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των
μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε
θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης
και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της
ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ
που στοχεύουν στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
και συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της
ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολούμενους
στις μικρές επιχειρήσεις
Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευ-
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σης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης.
Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξή του
είναι η αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε ο εν λόγω φορέας να συμβάλει, στο μέτρο
του δυνατού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται για έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοιχούν σε 300 σεμινάρια (περίπου 4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας.
Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:
●	Τεχνολογίες

πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη
μικρή επιχείρηση

●	Επιχειρηματικότητα
●	Πρώτες
●	Νέα

στη μικρή επιχείρηση

βοήθειες στο χώρο εργασίας

διατροφικά πρότυπα

●	Περιβαλλοντική

εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

●	Εξειδικευμένη

ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω των
18 ετών.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, επομένως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
●	Ενίσχυση

του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη
παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευσης.

●	Ανάδειξη

της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης.

●	Ανάπτυξη

της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων.

●	Βελτίωση

των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

●	Ικανοποίηση

διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής &
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύπνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο –και γενικότερα το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα– να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για το
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. Ανεξάρτητα από το θεματικό πεδίο στο οποίο
δραστηριοποιούνται, μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό του, για να σχεδιάσουν,
οργανώσουν και συντονίσουν την εκπαιδευτική παρέμβασή τους, ώστε να διευκολύνουν
τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες που θα παρακολουθήσουν τα
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης να
επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.
Η δομή του εκπαιδευτικού υλικού ακολουθεί συνδυασμό μεθοδολογίας συγγραφής συμβατικού εγχειριδίου εκπαίδευσης ενηλίκων – με στοιχεία εμπλουτισμού (στοιχεία πλοήγησης, προσανατολισμού και ανατροφοδότησης του αναγνώστη) – και εγχειριδίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις παρατηρήσεις του Καραλή (Καραλής 2011), σύμφωνα με
τις οποίες η ομάδα των υποψηφίων εκπαιδευομένων στην οποία απευθύνεται το υλικό
(εκπαιδευτές, συνεργάτες-μέλη του μητρώου της ΓΣΕΒΕΕ) χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιογένεια (εκπαιδευτική διαδρομή, εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης), αφετέρου ότι η συνεργατική σχέση με τη Συνομοσπονδία εγγυάται υψηλού βαθμού δέσμευση για την ολοκλήρωση του προγράμματος, η πρώτη τυπολογία υποστηρίζει τις
ενότητες που θα υλοποιηθούν σε αίθουσα με τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.
Οι ενότητες που θα υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού ακολουθούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 11

11/6/12 10:17 PM

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 12

11/6/12 10:17 PM

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

13

Περίληψη
Το έργο «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» περιλαμβάνει
εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε απασχολούμενους σε μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν θεμέλιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.
Τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, που παραπέμπουν σε εκείνα των ενήλικων εκπαιδευομένων, επιβάλλουν την τήρηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και, ειδικότερα, ουσιαστική επικοινωνία, αλληλοσεβασμό και συμμετοχή των εκπαιδευομένων
καθώς, επίσης, και χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζουν τη
μάθηση μέσω της πράξης και προάγουν την κριτική σκέψη.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές δεν προτείνονται ούτε απορρίπτονται συνολικά. Κατά τη χάραξη
της στρατηγικής του, ο εκπαιδευτής ενηλίκων, αφού αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα κάθε εκπαιδευτικής τεχνικής ξεχωριστά, θα πρέπει να αναζητήσει εκείνη
ή εκείνες που θα μπορέσουν αποτελεσματικότερα να οδηγήσουν την εκπαιδευτική ομάδα
στην επίτευξη των στόχων της. Προϋπόθεση για την επιτυχή αξιοποίησή τους είναι η στάθμιση και των λοιπών σχεδιαστικών παραμέτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς
και η τήρηση προδιαγραφών σωστού σχεδιασμού και εφαρμογής τους.
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Abstract
The characteristics of the workforce of small and micro Greek enterprises are identical to
those of adult learners according to the findings of recent training needs analyses. These
findings are the driving force for the establishment of training programs suitable for the
particular target group.
They also impel the trainers conducting the training sessions to adjust their teaching
strategies to adult education principles by responding to the needs and interests of these
adult learners, encouraging active communication, participation and learning, by showing
respect to the members of the training group and fostering it among them.
These objectives can be enhanced by providing training activities and creating a participantcentered learning environment as well as by using active learning techniques. Such
strategies facilitate and promote deep understanding and critical thinking. The trainer,
after considering the benefits and drawbacks of each technique, must select and use the
ones that can effectively lead to the pursued learning goals.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 14

11/6/12 10:17 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

15

Περιεχόμενα εν συντομία
Η οργάνωση σε κεφάλαια και ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος με
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Ενότητα 3.2	Εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων για την ομάδα-στόχο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 15

11/6/12 10:17 PM

16

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 4:	Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών – η στρατηγική του εκπαιδευτή
Ενότητα 4.1 Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Ενότητα 4.2 Η στρατηγική του εκπαιδευτή
Κεφάλαιο 5:	Ζητήματα προετοιμασίας, εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ενότητα 5.1 Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές ανά θεματικό πεδίο
Ενότητα 5.2 Γενικές κατευθύνσεις προετοιμασίας και εφαρμογής
Ενότητα 5.3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 16

11/6/12 10:17 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

17

Πίνακας Περιεχομένων
1

Πρόλογος...................................................................................................................................... 7

2

Περιεχόμενα εν συντομία.......................................................................................................15

3

Πίνακας Περιεχομένων...........................................................................................................17

1. Κεφάλαιο 1ο
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις............................................................................23
Εισαγωγή..........................................................................................................................................25
1.1	Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη
και την Ελλάδα: ορισμός, χαρακτηριστικά, ρόλος.....................................................30
		
1.1.1	Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη
και την Ελλάδα: ορισμός, χαρακτηριστικά,
κατηγοριοποιήσεις.............................................................................................30
		
1.1.2	Ο ρόλος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία......................................................34
1.2 Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση συμφερόντων των ΜΜΕ....................................42
		
1.2.1	Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)...........................................................................42
		
1.2.2 Επιστημονικοί και Εκπαιδευτικοί Φορείς της ΓΣΕΒΕΕ................................45
		
1.2.3	Ευρωπαϊκή συνδικαλιστική εκπροσώπηση των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων......................................................................53
1.3 Οι απασχολούμενοι στις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις...........................54
		
1.3.1 Κατηγορίες απασχολουμένων στις ΜΜΕ.......................................................54
		
1.3.2	Χαρακτηριστικά απασχολουμένων στις ΜΜΕ
και επιπτώσεις στο μαθησιακό και εκπαιδευτικό έργο...............................57
1.4	Εκπαιδευτικές ανάγκες απασχολουμένων στις Μικρές και
πολύ Μικρές Επιχειρήσεις............................................................................................60
		
1.4.1	Έρευνες και μελέτες εκπαιδευτικών αναγκών για τις
Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις...........................................................60

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 17

11/6/12 10:17 PM

18

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

1.5	Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τις ανάγκες των απασχολουμένων
στις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις...............................................................65
		

1.5.1	Θεματικά αντικείμενα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις........................................................................................................65

		

1.5.2	Το έργο «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της
μικρής επιχείρησης»..........................................................................................68
Σύνοψη..............................................................................................................................................71
Αυταξιολόγηση.................................................................................................................................72
Παράρτημα........................................................................................................................................76
2. Κεφάλαιο 2ο
	Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης
για απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων........................................................................79
Εισαγωγή ...............................................................................................................................81
2.1

Η μάθηση ενηλίκων.......................................................................................................86

		

2.1.1 Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι..............................................................................86

		

2.1.2	Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που ενισχύουν
την ενεργητική συμμετοχή................................................................................90

		

2.1.3 Η εκπαίδευση από απόσταση...........................................................................94

2.2	Ζητήματα δημιουργικής αξιοποίησης των ενεργητικών
εκπαιδευτικών τεχνικών στα προγράμματα για το ανθρώπινο
δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων........................................................................100
		

2.2.1	Η έρευνα-μελέτη Εκπαίδευση ενηλίκων και
εκπαιδευτικές τεχνικές.....................................................................................100

		

2.2.2	Οι εκπαιδευτικές τεχνικές και τρόποι μάθησης που
προτιμώνται για τους απασχολούμενες στις μικρές
επιχειρήσεις......................................................................................................100

		

2.2.3	Αποδοχή και αξιοποίηση των ενεργητικών
εκπαιδευτικών τεχνικών από τα μέλη της ομάδας-στόχου
στα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών
επιχειρήσεων....................................................................................................102
Σύνοψη............................................................................................................................................119
Αυταξιολόγηση...............................................................................................................................120
Παράρτημα......................................................................................................................................126

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 18

11/6/12 10:17 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

19

3. Κεφάλαιο 3ο
	Εκπαιδευτικές τεχνικές σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για
το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.....................129
Εισαγωγή .............................................................................................................................131
3.1 Εκπαιδευτικές τεχνικές με βάση τις αρχές εκπαίδευσης
		
ενηλίκων........................................................................................................................135
		
3.1.1	Προσδιοριστικοί παράγοντες συμβατότητας τεχνικών
με την εκπαίδευση ενηλίκων.........................................................................135
		
3.1.2 Η εισήγηση........................................................................................................138
		
3.1.3	Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εισήγησηςεμπλουτισμός....................................................................................................140
3.2 Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων για την ομάδα-στόχο..........................................145
		
3.2.1 Ερωτήσεις – απαντήσεις.................................................................................146
		
3.2.2 Διάλογος.............................................................................................................148
		
3.2.3 Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)..............................................................150
		
3.2.4 Εργασία σε ομάδες...........................................................................................152
		
3.2.5 Μελέτη περίπτωσης.........................................................................................155
		
3.2.6 Παιχνίδι ρόλων.................................................................................................157
		
3.2.7 Προσομοίωση...................................................................................................161
		
3.2.8 Επίδειξη..............................................................................................................163
		
3.2.9 Συνέντευξη από ειδικό....................................................................................165
		
3.2.10 (Πρακτικές) Ασκήσεις......................................................................................168
		
3.2.11 Λύση Προβλήματος..........................................................................................169
		
3.2.12 Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.........................................................................172
		
3.2.13 Εκπαιδευτική επίσκεψη..................................................................................173
		
3.2.14 Η μέθοδος project............................................................................................175
Σύνοψη............................................................................................................................................178
Αυταξιολόγηση...............................................................................................................................179
Παράρτημα......................................................................................................................................184
4. Κεφάλαιο 4ο
Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Η στρατηγική του εκπαιδευτή.............................................................................................187
Εισαγωγή .............................................................................................................................189
4.1 Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών...........................................................192
		
4.1.1 Οι αρχές για τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών.................................192

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 19

11/6/12 10:17 PM

20

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

		
4.1.2 Λόγοι αξιοποίησης εναλλακτικών τεχνικών................................................194
		
4.1.3 Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών..........................................194
4.2 Η στρατηγική του εκπαιδευτή.....................................................................................196
		
4.2.1 Έννοια της εκπαιδευτικής στρατηγικής.........................................................196
		
4.2.2 Η αξιωματική θέση του εκπαιδευτή για την εκπαιδευτική
			
μεθοδολογία......................................................................................................197
		
4.2.3 Τα βήματα της στρατηγικής.............................................................................198
Σύνοψη............................................................................................................................................201
Αυταξιολόγηση...............................................................................................................................202
Παράρτημα......................................................................................................................................205
5. Κεφάλαιο 5ο
	Ζητήματα προετοιμασίας, εφαρμογής και αξιολόγησης των
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό
της μικρής επιχείρησης.......................................................................................................207
Εισαγωγή .............................................................................................................................209
5.1 Ενεργητικές τεχνικές ανά θεματικό αντικείμενο.....................................................214
		
5.1.1 Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση..................................................214
		
5.1.2 Υγιεινή και Ασφάλεια.......................................................................................217
		
5.1.3 Περιβαλλοντική εκπαίδευση..........................................................................222
		
5.1.4	Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση
επιχειρηματική και επαγγελματική ορολογία για
μικρές επιχειρήσεις.........................................................................................226
		
5.1.5	Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών –
εφαρμογές διαδικτύου....................................................................................230
		
5.1.6 Παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών.............................................................236
5.2 Γενικές κατευθύνσεις προετοιμασίας και εφαρμογής............................................248
		
5.2.1 Διδακτική ενότητα............................................................................................248
		
5.2.2 Βήματα σχεδιασμού διδακτικής ενότητας....................................................249
		
5.2.3 Προφίλ της εκπαιδευτικής ομάδας................................................................249
		
5.2.4 Σκοπός και στόχοι διδακτικής ενότητας.......................................................250
		
5.2.5 (Ανα)προσδιορισμός στόχων..........................................................................252
		
5.2.6 Καθορισμός του περιεχομένου και επιλογή τεχνικών...............................253
		
5.2.7 Το σχέδιο διδασκαλίας.....................................................................................254
		
5.2.8 Εκπαιδευτικά μέσα...........................................................................................255
		
5.2.9 Εκπαιδευτικό υλικό..........................................................................................257

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 20

11/6/12 10:17 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

21

		
		
5.3
		
		

5.2.10 Εκπαιδευτικός χώρος......................................................................................259
5.2.11 Η οργάνωση του χρόνου.................................................................................259
Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης.................................................................261
5.3.1 Το σύστημα εκπαιδευτικής αξιολόγησης......................................................262
5.3.2	Αξιολόγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος
εκπαίδευσης εκπαιδευτών - Μικροδιδασκαλία.........................................265
Σύνοψη............................................................................................................................................269
Αυταξιολόγηση...............................................................................................................................271
Παράρτημα......................................................................................................................................276
Βιβλιογραφία..................................................................................................................................281

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 21

11/6/12 10:17 PM

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 22

11/6/12 10:17 PM

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ενότητα 1.1 Ο
 ι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την
Ελλάδα: ορισμός, χαρακτηριστικά, ρόλος
Ενότητα 1.2 Σ υνδικαλιστική εκπροσώπηση συμφερόντων των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων
Ενότητα 1.3 Απασχολούμενοι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ενότητα 1.4 Ε
 κπαιδευτικές ανάγκες απασχολουμένων στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις
Ενότητα 1.5	Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τις ανάγκες των απασχολουμένων
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
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Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται εισαγωγικές πληροφορίες που έχουν ως σκοπό τον
προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς του έργου «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό
της μικρής επιχείρησης». Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη εξετάζονται η έννοια και τα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων και, ιδιαίτερα, των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος τους τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η δεύτερη αναφέρεται στη συνδικαλιστική εκπροσώπησή
τους, ενώ στην τρίτη καταγράφονται οι κατηγορίες των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
αυτές. Στην τέταρτη, τέλος, και στην πέμπτη παρουσιάζονται ευρήματα που προέκυψαν από
έρευνες και μελέτες που αποσκοπούσαν στον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των
απασχολουμένων στο χώρο. Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με σχεδιαστικές πρωτοβουλίες
για την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που ενσωματώνονται, κυρίως,
στο έργο «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης». Η συστηματοποίηση των πληροφοριών του κεφαλαίου αυτού θα οδηγήσει στην καταγραφή των χαρακτηριστικών του ωφελούμενου πληθυσμού, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το
σχεδιασμό καθώς και κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στόχος
Στόχος του κεφαλαίου είναι να σας εξοικειώσει με το περιβάλλον του ωφελούμενου πληθυσμού ο οποίος θα παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης.
Ειδικότερα, σας προσφέρει την ευκαιρία να συγκεντρώσετε και να επεξεργα-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 25

11/6/12 10:17 PM

26

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

στείτε τις απαραίτητες πληροφορίες που θα αποσαφηνίσουν το πεδίο αναφοράς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων θα συντονίσετε την εκπαιδευόμενη ομάδα, ώστε να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους
της και να εκπληρώσει τις προσδοκίες της.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να ορίζετε τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια

επιλεξιμότητας που έχει προσδιορίσει η Ε.Ε., να αναφέρετε την πρακτική σημασία του ορισμού και να εκθέτετε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών,

●

να επισημαίνετε το ρόλο που οι επιχειρήσεις αυτές διαδραματίζουν

στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και να αναφέρετε πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξή τους,

●

να αναφέρετε τους φορείς συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των ΜΜΕ

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δράσεις και τις πολιτικές τους,

●

να περιγράφετε τις κατηγορίες απασχολουμένων στις ΜΜΕ και να

παρουσιάζετε τα γενικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία λαμβάνονται
υπόψη στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό,

●

να σκιαγραφείτε τα κύρια ευρήματα μελετών και ερευνών με αντι-

κείμενο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία ασκούν επιρροή στο εκπαιδευτικό
έργο,

●

να συσχετίζετε τα ευρήματα αυτά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και

●

να περιγράφετε τη στόχευση και τα βασικά δομικά στοιχεία του έργου

«Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης», στο
πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
θα συντονίσετε ως συνεργάτες της Συνομοσπονδίας και των φορέων
που σχεδιάζουν και υλοποιούν τις πολιτικές της για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού που αυτή εκπροσωπεί.
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Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●	να ταξινομείτε τις επιχειρήσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά – τα σχε-

τικά με το μέγεθος και τις οικονομικές επιδόσεις τους – και να τις κατηγοριοποιείτε σε μικρές, πολύ μικρές κ.λπ.,

●	να

ερμηνεύετε τις εστιασμένες πολιτικές για τις ΜΜΕ,

●	να

κατατάσσετε τους απασχολούμενους στις ΜΜΕ σε κατηγορίες με
κριτήριο αφενός τη σχέση απασχόλησης στην επιχείρηση και αφετέρου το φορέα αυτής (επιχειρηματία), και, τέλος

●	από

τα ευρήματα ερευνών και μελετών εκπαιδευτικών αναγκών των
απασχολουμένων του χώρου, να εντοπίζετε εκείνα που επηρεάζουν
το εκπαιδευτικό έργο, να τα λαμβάνετε υπόψη κατά την εκπαιδευτική
παρέμβασή σας και να τα αντιστοιχίζετε με τις επιμέρους παραμέτρους
σχεδιασμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

■

Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●	να

αναγνωρίζετε τη συμβολή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην οικονομία και κοινωνία,

●	να

αντιλαμβάνεστε την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο τους,

●	να

αποδίδετε σε βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές την
εκπαιδευτική στόχευση των προγραμμάτων στα οποία θα δραστηριοποιηθείτε ως εκπαιδευτές,

●	να

υιοθετείτε τις στρατηγικές επιδιώξεις του συνδικαλιστικού φορέα
που σχεδίασε και υλοποιεί το έργο «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο
δυναμικό της μικρής επιχείρησης», ώστε – προσαρμόζοντας κατάλληλα την παρέμβασή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα από αυτό οφέλη, και

●	να

ευαισθητοποιείστε ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες
των υποψήφιων εκπαιδευομένων που απασχολούνται στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις και να ασκείτε τον εμψυχωτικό ρόλο σας ως
εκπαιδευτές κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, ώστε να διευκολύνετε, παρακινείτε, ενθαρρύνετε και υποστηρίζετε τους συμμετέχοντες, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σχετικές με αυτά τα προγράμματα προσδοκίες τους.
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Έννοιες – κλειδιά
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις
Ανεξάρτητες επιχειρήσεις
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Επιχειρηματικοί άγγελοι
Απασχόληση
Κοινωνική συνοχή
Κρατικές ενισχύσεις
Διαρθρωτικά ταμεία
Κοινοτικά προγράμματα
Μηχανισμός στήριξης, πολιτική στήριξης, μέτρα στήριξης
Προστιθέμενη αξία
Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act)
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ)
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)
Συνδικαλιστική δράση
Συνδικαλιστική οργάνωση
Κοινωνικός εταίρος
Κοινωνικός διάλογος, κοινωνική διαβούλευση
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Συνήγορος για ΜΜΕ (SME Envoy)
Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή
UEAPME - the European Association of Craft, Small and Medium-Sized
Enterprises
Εργοδότες
Εργαζόμενοι / μισθωτοί
Σχέση εξαρτημένης εργασίας
Αυτοαπασχολούμενοι
Συμβοηθούντα μέλη
Κωδικοποιημένη γνώση
Άρρητη γνώση
Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων
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Εκπαιδευτικές ανάγκες
Εκπαιδευτικές προσδοκίες
Περιορισμοί
Εμπειρική έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών
Ποσοτική έρευνα
Ποιοτική έρευνα
Θεματικό αντικείμενο
Ομάδα-στόχος / στοχευμένη ομάδα
Προφίλ ομάδας-στόχου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πράξη / Έργο
Άξονας Προτεραιότητας
Δικαιούχος
Ωφελούμενοι

Σύντομη περιγραφή του κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων. Αρχικά καταγράφονται τα κριτήρια με τα οποία ταξινομούνται οι
επιχειρήσεις ως μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Δίνεται ο ορισμός τους και αναφέρεται
η πρακτική χρησιμότητα της ταξινόμησης αυτής. Επιπλέον, επισημαίνεται ο ρόλος που οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και αναφέρονται πολιτικές που στοχεύουν στη στήριξη των επιχειρήσεων αυτών.
Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται οι φορείς συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ενώ στην τρίτη οι ομάδες απασχολουμένων σε
αυτές. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται ευρήματα που ανέδειξαν έρευνες και μελέτες
που διεξήχθησαν με ευθύνη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτά επηρεάζουν σημαντικά το εκπαιδευτικό έργο και συνδέονται με σχεδιαστικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενσωματώνονται, κυρίως, στο έργο
«Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης», στο οποίο αναφέρεται
η πέμπτη ενότητα.
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1.1 Ο
 ι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα:
ορισμός, χαρακτηριστικά, ρόλος
Δραστηριότητα 1.1.
Πριν ξεκινήσετε τη μελέτη της ενότητας αυτής, προσπαθήστε να απαντήσετε σε ερωτήματα που θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε σε ποιο βαθμό γνωρίζετε τον επαγγελματικό χώρο από τον οποίο προέρχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι στα προγράμματα που θα συντονίσετε, όπως:
●

 οιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται πολύ μικρές, ποιες μικρές, ποιες μεσαίες και
Π
γιατί;

●

 οια εκτιμάτε ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν μια μικρή επιΠ
χείρηση από μια μεγάλη;

●

 οια είναι η συμβολή των μικρών επιχειρήσεων στην οικονομία και την κοινωνία;
Π

●

 οιες είναι οι πρωτοβουλίες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο που στηρίζουν τις
Π
μικρές επιχειρήσεις; (αν γνωρίζετε).

●

 ώς εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων αυτών;
Π

●

 ε ποια σχέση συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές τα άτομα που απασχολούνται
Μ
σε αυτές;

Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε, στη συνέχεια, να τις οργανώσετε και προσαρμόσετε,
όταν θα αναπτύσσετε την εκπαιδευτική παρέμβασή σας για τη συγκεκριμένη ομάδαστόχο.

1.1.1 Ο
 ι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα:
ορισμός, χαρακτηριστικά, κατηγοριοποιήσεις
Μέσα στο ευρύτερο σύνολο των επιχειρήσεων, οι μικρές και πολύ μικρές αποτελούν ένα
υποσύνολο «ετερογενές» που, σύμφωνα με τους Τσεκούρα, Κουτσονίκο, Γκυπάλη (2008),
«μετέχει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν σε ένα μεγάλο εύρος εξειδίκευσης (specialization) και δεξιοτήτων
(skills) (Lukacs, 2005). Μερικές από αυτές έχουν δυναμικό χαρακτήρα και είναι καινοτόμες,
ενώ κάποιες άλλες παραμένουν στατικές και, σε πολλές περιπτώσεις, διατηρούν τον οικογενειακό χαρακτήρα της επιχείρησης (Kets de Vries, 1993)».
Ως κριτήρια για την κατηγοριοποίηση χρησιμοποιούνται συνήθως ο αριθμός των ατόμων
που απασχολούν καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τους.

1.1.1.1 Διακρίσεις επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 και με βάση το σχετικό ορισμό, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους ως εξής:
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●

 ολύ μικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα.
Π

●

 ικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν είτε ετήσιο κύκλο
Μ
εργασιών που δεν ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ είτε ετήσιο σύνολο ισολογισμού μικρότερο
ή ίσο των 10 εκατ. ευρώ.

●

 εσαίες επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν είτε ετήσιο κύκλο
Μ
εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ είτε ετήσιο σύνολο ισολογισμού μικρότερο
ή ίσο των 43 εκατ. ευρώ.

Πίνακας 1: Κατηγορίες Επιχειρήσεων
Κατηγορίες
Επιχειρήσεων
Μεσαίες (medium-sized)
Μικρές
(small)
Πολύ μικρές (micro)

Αριθμός
εργαζομένων
(αμετάβλητος)

Κύκλος
εργασιών

Συνολικός
Ισολογισμός

< 250

≤ 50 εκατ. €

≤ 43 εκατ. €

< 50

≤10 εκατ. €

≤10 εκατ. €

< 10

≤2 εκατ. €

≤2 εκατ. €

(Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ 2011)

1.1.1.2	Νομική–πρακτική σημασία διάκρισης των επιχειρήσεων σε πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες
Ο χαρακτηρισμός και η κατηγοριοποίηση προέκυψαν από την επικαιροποίηση του ορισμού
για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις2, που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.). Επιδίωξή της είναι να προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι των προγραμμάτων ή των πολιτικών της. Έτσι, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των εστιασμένων κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων και αποφεύγεται τυχόν εκμετάλλευση των μηχανισμών
υποστήριξης των ΜΜΕ από άλλες οικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις.

1.1.1.3 Κριτήριο ανεξαρτησίας
Ένα πρόσθετο κριτήριο που αξιοποιεί ο νέος ορισμός είναι το κριτήριο της ανεξαρτησίας
των επιχειρήσεων. Αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη και το είδος της σχέσης που τυχόν διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου
ή το δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης επιρροής. Με βάση το κριτήριο της ανεξαρτησίας, διακρίνονται τρεις τύποι επιχειρήσεων οι οποίοι είναι:
● ο
 ι ανεξάρτητες επιχειρήσεις,

2.

Πράξη Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
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ο ι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και
ο ι συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η πλέον συχνή περίπτωση, ορίζονται όλες οι
επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο άλλους τύπους επιχειρήσεων
(συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες). Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη αν:
●

δ εν διαθέτει συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση,

●

δ εν κατέχεται άμεσα, κατά 25% ή περισσότερο, από άλλη επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό ή, από κοινού, από περισσότερες επιχειρήσεις συνδεδεμένες μεταξύ τους ή από
δημόσιους οργανισμούς (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων),

●

δ εν συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς και δεν περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης η οποία συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς και δεν είναι,
κατά συνέπεια, συνδεδεμένη επιχείρηση.

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ανεξάρτητη, εάν το όριο του 25%
καλυφθεί ή ξεπεραστεί, όταν πρόκειται για ορισμένες κατηγορίες επενδυτών, όπως είναι οι
«επιχειρηματικοί άγγελοι» («business angels»).
●

 ς συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν
Ω
σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η μία
να μπορεί να ασκεί άμεσο ή έμμεσο ουσιαστικό έλεγχο στην άλλη. Οι συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες ούτε συνδέονται μεταξύ τους. Μια επιχείρηση είναι
«συνεργαζόμενη» με μια άλλη επιχείρηση όταν:

●

κ ατέχει συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% σε αυτήν,

●

 υτή, η άλλη επιχείρηση, έχει συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% στην αιτούσα
α
επιχείρηση, και

●

δ εν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς, στους οποίους να περιλαμβάνεται η εν
λόγω άλλη επιχείρηση και δεν περιλαμβάνεται μέσω ενοποίησης στους λογαριασμούς
εκείνης ή μιας επιχείρησης που συνδέεται με αυτή την τελευταία.

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν μέρος μιας ομάδας
μέσω του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων
ψήφου (καθώς και μέσω των συμφωνιών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω μετόχων
που είναι φυσικά πρόσωπα) ή μέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε μια
επιχείρηση. Επιχειρηματικοί άγγελοι3, τέλος, είναι ιδιώτες, κατά βάση, επενδυτές οι οποίοι
επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Με το θεσμό αυτό επιδιώκεται
η δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων που συνδέουν άτυπους επενδυτές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του άτυπου τομέα επιχειρηματικών
κεφαλαίων.
Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τη διοί3.

Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ (Μάιος 2011). Ο ορισμός είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://www.eommex.gr/
Article.aspx?id=11675.
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κηση και την οργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
καθώς και το marketing. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι, συνήθως, μέτοχοι ή ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού καθώς και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων.
Ο ρόλος τους στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται είναι διττός: από τη μια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους ενώ, από την άλλη, έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή είτε μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο – παρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικές υπηρεσίες – είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δουλεύοντας σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το κίνητρο ενός επιχειρηματικού αγγέλου μπορεί να ξεκινά
από την απλή αποκόμιση οικονομικού οφέλους και να φτάνει στην προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο ή την τοπική κοινωνία στην οποία διαμένουν και δραστηριοποιούνται.

1.1.1.4 Χαρακτηριστικά των ΜΜΕ
Όπως είναι προφανές, ο νέος ορισμός επικεντρώνεται σε ιδιότητες των επιχειρήσεων
που αφορούν στον αριθμό των απασχολουμένων4, σε συνδυασμό με οικονομικά στοιχεία
που προσδιορίζουν το μέγεθος και την οικονομική ισχύ τους. Οι ιδιότητες αυτές έχουν ως
συνέπεια την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που στην πλειονότητά τους αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Οι Τσεκούρας Κ. κ.ά. (2008)
κατηγοριοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά σε ποσοτικά και ποιοτικά και, επικαλούμενοι τον
Burns (1996), καταγράφουν τα ακόλουθα:
1. Προσωποποιημένη διοίκηση της επιχείρησης (personalized management)
Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως διοικούνται από τον ιδιοκτήτη τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις που τις αφορούν. Ο βαθμός εμπλοκής του και
το προσωπικό του στυλ χαρακτηρίζουν την κουλτούρα της επιχείρησης.
2. Μικρό μερίδιο αγοράς (small market share)
Το μικρό μέγεθός τους δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας5, να
επηρεάσουν την τιμή πώλησης των προϊόντων, των υπηρεσιών τους ή την ποσότητα που
προσφέρουν.
Η αγοραστική δύναμή τους δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να αγοράζουν σε μεγάλες
ποσότητες, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να επιτύχουν χαμηλές τιμές. Συνεπώς,
είναι αναγκασμένες να πωλούν ακριβότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και, ως εκ
τούτου, να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Για το λόγο αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις συχνά
επιλέγουν να ειδικεύονται σε μικρού μεγέθους εστιασμένες αγορές (niche markets).
4.

5.

Ο αριθμός των απασχολουμένων που λαμβάνεται υπόψη αντιστοιχεί στον αριθμό ετησίων μονάδων
εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην
επιχείρηση καθ΄ όλο το έτος αναφοράς. Τυχόν εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης υπολογίζονται σε
αναλογία των ΕΜΕ, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις μαθητείας (εργαζόμενοι ή σπουδαστές που
βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση) καθώς και η διάρκεια των αδειών μητρότητας.
όρος των οικονομικών που αναφέρεται στην τάση μείωσης του μακροχρόνιου μέσου συνολικού
κόστους, όταν αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής. Πηγή: http://www.euretirio.com/2010/06/
oikonomies-klimakas.html#ixzz1NV0RSodH.
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3. Αφοσίωση πελατών (customer loyalty)
Οι μικρές επιχειρήσεις – και, ιδιαίτερα, εκείνες που ανταγωνίζονται σε συγκεκριμένες αγορές – έχουν, συνήθως, ένα μικρό αριθμό καταναλωτών, οι οποίοι, συχνά όμως, είναι αφοσιωμένοι πελάτες. Η απώλεια τέτοιων πελατών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μικρής επιχείρησης.
4. Δυσχέρεια στη χρηματοδότηση (limited access to finance)
Συχνό πρόβλημα των ΜΜΕ είναι οι δυσκολίες συγκέντρωσης χρημάτων (έλλειψη εγγυήσεων για προσφυγή σε δανεισμό, γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ένταξή τους σε προγράμματα υποστήριξης κ.λπ.) που θα τους επιτρέψουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητές τους ή ακόμα και να αντιμετωπίσουν τρέχουσες υποχρεώσεις. Η επιβίωσή τους εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις συναλλαγές με τους πελάτες τους. Σε περίπτωση που οι τελευταίοι αντιμετωπίσουν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους
προς τη μικρή επιχείρηση, τότε αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται ακόμα και
με την επιβίωσή της.
Στα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να προστεθεί και ο υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος, που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων από τον επιχειρηματία σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας, με μειωμένη τη δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων και μεθοδολογιών
πρόβλεψης και επιβεβαίωσης της αρχικής επιχειρηματικής υπόθεσης. Ο κίνδυνος αυτός
σχετίζεται με την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και μπορεί να έχει ως συνέπεια την
απώλεια είτε περιουσιακών στοιχείων είτε χρόνου ή άλλων ευκαιριών που θα μπορούσαν
εναλλακτικά να αξιοποιηθούν.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης, οι ερευνητές αναφέρονται στην επισήμανση του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ ως προς τα (νέα) χαρακτηριστικά των ΜΜΕ που
σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) και αποτελούν κομβικά στοιχεία
για την ίδρυση και την ανάπτυξή τους. Αυτά είναι:
● η
 γνώση (knowledge),
● ο
 αυξημένος ανταγωνισμός (competition) και
● η
 ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (variety).

1.1.2 Ο
 ρόλος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία
Οι ΜΜΕ καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας
στην Ευρώπη, που αντιστοιχεί στο 99% του αριθμού των επιχειρήσεων και στα δύο τρίτα
των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (67%).
Ο μέσος όρος απασχολούμενων ατόμων στις ΜΜΕ ήταν 4,3 άτομα, με διακύμανση από 12
άτομα κατά μέσο όρο (Σλοβακία) μέχρι λιγότερο από 3 (Ελλάδα και Τσεχία). Οι μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, αποτελώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, παίζουν
σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, εύστοχα η προαναφερθείσα μελέτη δεν παραλείπει να υπενθυμίσει τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στις
επιχειρήσεις αυτές: «ατμομηχανή», «ραχοκοκαλιά», «γίγαντες» της οικονομίας.
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Τα σχετικά δεδομένα οι Δασκαλάκης και Παπαρσένος (2009), εμφανίζουν στον πίνακα που
ακολουθεί

Πίνακας 2: Αριθμός επιχειρήσεων και απασχόληση κατά τάξη μεγέθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 27
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Οι Δασκαλάκης και Παπαρσένος (2009) χαρακτηριστικά αναφέρουν:
«Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ τα κύρια πλεονεκτήματα μιας
εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού των ΜΜΕ είναι τα ακόλουθα:
●

 ροάγουν την κοινωνική σταθερότητα.
Π

●

 ξασφαλίζουν υψηλούς ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης.
Ε

●

 ιατηρούν το ζωτικό δεσμό μεταξύ της παραγωγικής πραγματικότητας και της εδαφικής
Δ
της διάστασης.

●

 ποτελούν, ίσως, τον αποτελεσματικότερο τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας και όλων
Α
των προβλημάτων που αυτή προκαλεί καθώς δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης.

●

Σ υμβάλλουν στην ενίσχυση της ιδέας της “κοινωνίας της γνώσης” καθώς αποτελούν
χώρους κατάρτισης.

●

 νισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και της ΕΕ».
Ε

Το ποσοστό απασχόλησης στις ΜΜΕ στις 27 χώρες της Ε.Ε. εμφανίζεται στο γράφημα
που ακολουθεί:
Γράφημα 1: Ποσοστό απασχόλησης π.μ.ε. 1

(π.μ.ε. πολύ μικρές επιχειρήσεις) - Η απασχόληση αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα πλην του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

1

Πηγή: EUROSTAT-Statistics in focus 31/2008, “Enterprises by size class – Overview of SMEs in the EU.
EUROSTAT

Στο επόμενο γράφημα απεικονίζονται τα ποσοστά απασχόλησης ανά κλάδο δραστηριότητας και μέγεθος επιχειρήσεων.
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Γράφημα 2: Απασχόληση / κλάδος / μέγεθος

Χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο
Ποσοστά απασχόλησης ανά τάξη μεγέθους ανά κλάδο, 2008
Πηγή: Δασκαλάκης Ν. Παπαρσένος Α. (2009), Χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Όπως είδαμε στο γράφημα 1, η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ-27 στο ποσοστό απασχόλησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων ως προς το σύνολο των απασχολουμένων, ενώ βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μας είναι η ύπαρξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό.
Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, σημαντικό μέρος της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (περίπου 30% του συνόλου των απασχολούμενων) καλύπτεται από
τους αυτοαπασχολούμενους.
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Πίνακας 3: Αριθμός Απασχολουμένων (χιλ.)
Εργοδότες

Εργαζόμενοι για δικό τους
λογαριασμό

Σύνολο
απασχολουμένων

1999

305,8

991,6

4.040,4

2000

326,7

998,4

7.094,9

2001

336,3

954,3

4.103,2

2002

315

996,5

4.190,2

2003

310,2

1018,5

4.286,6

2004

346,8

962,5

4.330,5

2005

352,2

967,5

4.381,9

2005-1999 (%)

15,10%

-2,40%

+8,5%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Το συμπέρασμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σχεδιασμό εστιασμένων πολιτικών προώθησης της επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της
ανεργίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Οι μελετητές τεκμηριώνουν τη θέση αυτή με το παράδειγμα της παροχής δυνατότητας στις ΜΜΕ να προσλάβουν έναν ακόμα εργαζόμενο: το αποτέλεσμα αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας θα ήταν θεαματικό.
Όμως, για τη σχεδίαση εστιασμένων πολιτικών απαιτείται τεκμηρίωση, με έγκυρα και στοχευμένα στοιχεία, τα οποία, όπως τονίζουν οι μελετητές, απουσιάζουν. Χαρακτηριστικά
αναφέρουν ότι η ψηφιακή αναζήτηση στοιχείων στην ιστοσελίδα της EUROSTAT σχετικά με
την επιχειρηματικότητα δεν θα εμφανίσει αποτελέσματα για την Ελλάδα. Ανυπαρξία στοιχείων παρατηρείται και στην περιοδική έκδοσή της σχετικά με το ίδιο θέμα (επιχειρηματικότητα).
Τέλος, διαπιστώνεται ότι η λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων επηρεάζεται από παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στη παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία που μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να επιδείξουν παρεμποδίζοντας κάθε απόπειρα
επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ως σημαντικότερος από αυτούς – για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις – οι Τσεκούρας, Κουτσονίκος και Γκυπάλη (2008) επισημαίνουν την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με το κόστος εργασίας, γεγονός που αναδεικνύει σημαντικό το ρόλο που τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης μπορούν να έχουν
στο ζήτημα αυτό.
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1.1.2.1 Πολιτικές στήριξης των ΜΜΕ στην Ευρώπη
Δράσεις της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε θέματα ευρύτερων πολιτικών που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη, καθώς, επίσης, και σε
θέματα μηχανισμών υποστήριξης σε ΜΜΕ (δίκτυα, μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων). Οι
δράσεις της αφορούν τόσο στις υπάρχουσες επιχειρήσεις όσο και σε εκείνες που θα λειτουργήσουν μελλοντικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε συγκεκριμένες μορφές επιχειρηματικότητας, όπως είναι, για παράδειγμα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματικότητα των νέων κ.ά.
Οι δραστηριότητες της Επιτροπής επικεντρώνονται και στην υποστήριξη των κρατών-μελών
της Ε.Ε., προκειμένου αυτά να αναπτύξουν, σε τοπικό επίπεδο, πολιτικές που θα εστιάζουν
στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της θέσης των ΜΜΕ σε όλες τις
φάσεις του κύκλου ζωής τους. Η πρόσβαση σε νέες αγορές είναι ένας ακόμα στόχος της
παροχής στήριξης της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Στo πλαίσιo αυτής της πολιτικής
εντάσσονται σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η υιοθέτηση καλών πρακτικών, η δικτυακή
πύλη για τις ΜΜΕ6, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ κ.ά.
Ένας νέος μηχανισμός για τη στενότερη παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων
υποστήριξης των επιχειρήσεων αυτών είναι ο «συνήγορος» ΜΜΕ (SME Envoy). Ο θεσμός
αυτός διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται σωστά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις αυτές καθώς επίσης και ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντά τους όταν χαράσσονται και υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο πολιτικές και δράσεις νομοθετικού ή άλλου περιεχομένου, που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
Η πρωτοβουλία «Small Business Act»
Όλες οι δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των ΜΜΕ έχουν ένα διακριτό και σαφές
πλαίσιο αναφοράς, την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act for Europe SBA) την οποία τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν. Πρόκειται για ένα σαφές
πλαίσιο πολιτικής που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τα κράτη-μέλη της. Αντανακλά τη βούληση της Ε.Ε. να αναγνωρίσει τον κομβικό ρόλο των ΜΜΕ
στην οικονομία της και αποσκοπεί στην ενίσχυσή τους ώστε να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.
Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Ε.Ε. επιδιώκει να βελτιώσει τη συνολική προσέγγιση για
την επιχειρηματικότητα, ώστε να συνδεθεί άρρηκτα με την αρχή της αξιολόγησης των πολιτικών, με κριτήριο την υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας, είτε οι πολι-

6.

Η δικτυακή πύλη για τις ΜΜΕ προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διαθέτει η Ε.Ε. για
τις ΜΜΕ, από πρακτικές συμβουλές μέχρι θέματα πολιτικών και από εθνικά σημεία επαφής έως συνδέσμους δικτύωσης.
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τικές αυτές αφορούν σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου είτε σε ζητήματα δημοσίων υπηρεσιών. Έτσι, θα προωθείται η ανάπτυξή τους και θα παρέχεται σε αυτές υποστήριξη για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την εξέλιξη και τη μελλοντική προοπτική τους.
Ειδικότερα, η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζονται,
σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην ανάπτυξη του δυναμικού των μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων. Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών – που, όπως διαπιστώσαμε,
ανέρχονται περίπου σε 23 εκατομμύρια και απασχολούν το 67% του εργατικού δυναμικού
του ιδιωτικού τομέα – στο διάστημα 2008-2010, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν ενέργειες που προέβλεπε η «Small Business Act»
για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση και για την υποστήριξή τους για την είσοδο και δραστηριοποίησή τους σε νέες αγορές.
Η πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) περιλαμβάνει δέκα αρχές για την εκπόνηση
και εφαρμογή πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της.
Οι αρχές αυτές είναι:
I. Επιχειρηματικότητα
II. Δεύτερη ευκαιρία
III. Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις
IV. Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης
V. Δημόσιες συμβάσεις και κρατικές ενισχύσεις
VI. Χρηματοοικονομικά
VII. Ενιαία αγορά
VIII. Δεξιότητες και καινοτομία
IX. Περιβάλλον
X. Διεθνοποίηση
Σε σχετικά ενημερωτικά δελτία (fact sheets)7 που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
καταγράφονται και αξιολογούνται οι επιδόσεις και οι πρωτοβουλίες κάθε χώρας σε
σχέση με τις αρχές αυτές, ώστε να υποβοηθείται η παρακολούθηση της εφαρμογής της
πρωτοβουλίας SBA. Ωστόσο, δεν αποτελούν πλήρη αξιολόγηση των πολιτικών των
κρατών-μελών, καθόσον συμπληρώνουν και δεν υποκαθιστούν τις διαθέσιμες εθνικές
δημοσιεύσεις.

7.

Ενημ. Δελτίο για την SBA στην Ελλάδα ’09, διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/pdf/final-vo/sba_fact_sheet_gr_
greek_100528.pdf (τελευταία επίσκεψη: 10-08-2011).
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1.1.2.2 Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Όπως είδαμε, στην Ελλάδα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν θεμέλιο της
οικονομίας. Ειδικά οι πολύ μικρές αποτελούν το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο. Στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2010), που αφορά στην εφαρμογή
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act) για το 2009, η σύνθεση της
ελληνικής και ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας καταγράφεται με τον πλέον αποκαλυπτικό
τρόπο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δεδομένα που χαρακτηριστικά απεικονίζουν τη συμβολή των επιχειρήσεων αυτών στην διάρθρωση της οικονομίας της χώρας
μας συγκριτικά με την ΕΕ-27, με όρους απασχόλησης και προστιθεμένης αξίας.

Πίνακας 4: Βασικά αριθμητικά στοιχεία

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ελλάδα 2010/11), που αφορά στην εφαρμογή της
Πράξης για τις Μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act). Εκτιμήσεις για το 2010, με βάση τα στοιχεία της
περιόδου 2002-2007 από τη βάση δεδομένων των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Eurostat).
Οι εκτιμήσεις εκπονήθηκαν από την Cambridge Econometrics. Τα στοιχεία καλύπτουν την «οικονομία των
επιχειρήσεων» που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τις κατασκευές, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Όπως παρατηρούμε, το ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο από το
μέσο όρο της Ε.Ε. Οι ελληνικές πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερο προσωπικό (57,6%) από τη μέση ευρωπαϊκή πολύ μικρή επιχείρηση (30%). Κατά συνέπεια, η
συμβολή όλων των ΜΜΕ στην απασχόληση είναι υψηλότερη στην Ελλάδα (85,6%) σε σχέση
με την Ε.Ε. (66,9%). Επιπλέον, η συμβολή των ΜΜΕ στην προστιθέμενη αξία επίσης ξεπερνά
το μέσο όρο της Ε.Ε. (71,7% έναντι 58,4% αντίστοιχα)8.
Ειδικότερα, στην ελληνική οικονομία δραστηριοποιούνται περίπου 750.000 επιχειρήσεις,
οι οποίες απασχολούν περίπου 2,5 εκατ. πολίτες, η δε προστιθέμενη αξία που παράχθηκε
το 2010 ήταν 77 δις. €. Από αυτές, το 99,9% είναι ΜΜΕ, προσφέρουν το 71,7% της προστιθέμενης αξίας και σε αυτές εργάζεται το 85,6% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα
(χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χρηματοπιστωτικός κλάδος). Αξιοσημείωτο, επίσης, πρέπει να θεωρηθεί ότι, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έχει ως αποτέλεσμα τη
8.

Η Προστιθέμενη Αξία (ΠΑ) υπολογίζεται ως η διαφορά δύο αξιών, της συνολικής παραγωγής (πωλήσεις, αποθέματα) και της ενδιάμεσης ανάλωσης πρώτων υλών και αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν
στην παραγωγή. Αποτελεί σημαντικό δείκτη για τον υπολογισμό του εγχώριου προϊόντος.
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δραματική συρρίκνωση της καταναλωτικής ζήτησης κυρίως λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, αυξάνεται ο ρυθμός μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων (περισσότερα κλεισίματα από ό,τι ανοίγματα επιχειρήσεων) αφού το 2008 ο αριθμός των ελληνικών ΜΜΕ
ήταν 849.389 ενώ το 2010 745.677 (μείωση περίπου 12%, χωρίς να συμπεριληφθεί το 2011
που ήταν ακόμα δυσκολότερη χρονιά).
Από το 2002 έως το 2008, ο αριθμός των ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 8%, δηλαδή λιγότερο από τη
μέση αύξηση στην Ε.Ε. (13%). Η καθαρή αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων αφορούσε,
ιδιαίτερα, στην ομάδα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Την περίοδο 2002-2008, η απασχόληση στις ελληνικές ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 15%, δηλαδή
πάνω από το μέσο όρο του 12% της Ε.Ε. Σε γενικές γραμμές, η απασχόληση αυξήθηκε στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μειώθηκε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η σημαντικότερη
αύξηση καταγράφηκε το 2006.
Η προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ παρουσίασε διακυμάνσεις με συνολική αύξηση κατά 37%,
η οποία υπερβαίνει το μέσο όρο του 28% της Ε.Ε.
Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τη δυναμική και τη σημασία των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία καθώς και την ιδιαίτερη βαρύτητα της υπογραφής των φορέων εκπροσώπησής τους στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

1.2 Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση συμφερόντων των ΜΜΕ
1.2.1 Η
 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ)
Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στη χώρα μας εκπροσωπούνται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας. Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλήνια οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους9 που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ).
Αποτελεί τον ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας.
Ιδρύθηκε στις 15 Μαρτίου 1919, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για επαγγελματική και συνδικαλιστική συσπείρωση των Ελλήνων επαγγελματοβιοτεχνών, των οποίων η συνδικαλιστική οργάνωση και δραστηριοποίηση, αρχικά, σε κοινές οργανώσεις-συντεχνίες με
τους εργάτες και, κατόπιν, σε αμιγείς οργανώσεις είχε ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του 19ου
αιώνα, πριν από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ.

9.

Κοινωνικοί Εταίροι είναι τα αντιπροσωπευτικά, συνήθως τριτοβάθμια, οργανωμένα σύνολα εργοδοτών και εργαζομένων αλλά, επίσης, και άλλων ειδικών κατηγοριών / ενδιαφερόντων (π.χ. αγροτικές οργανώσεις, σύνδεσμοι καταναλωτών, κ.ο.κ). Οι Κοινωνικοί Εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, μέσω του Κοινωνικού Διαλόγου.
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Η Συνομοσπονδία σήμερα εκπροσωπεί:
● 8
 7 ομοσπονδίες, από τις οποίες 58 είναι τοπικές, 28 κλαδικές και 1 συνταξιούχων.
● 1
 .100 κύρια σωματεία με 160.000 εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες).

1.2.1.1 Αποστολή της ΓΣΕΒΕΕ
Η βασική αποστολή της ΓΣΕΒΕΕ είναι η προστασία των συμφερόντων – οικονομικών,
επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και πολιτιστικών – των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και εμπόρων στο δυναμικά μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον,
όπου δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Μέσα από συνεχή και συστηματική επιστημονική μελέτη των ΜΜΕ και των προβλημάτων
των Ελλήνων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, η ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει την τεκμηριωμένη διεκδίκηση των ειδικών και γενικών θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Απώτερος
στόχος είναι η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας προς όφελος των μελών της και ολόκληρης της χώρας και της κοινωνίας.

1.2.1.2 Στόχοι της ΓΣΕΒΕΕ
Για να εκπληρώσει την αποστολή της, η Συνομοσπονδία στοχοθετεί συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα, οι στόχοι της ΓΣΕΒΕΕ είναι:
●

 καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού
η
στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους,

●

 προώθηση και ο συντονισμός της δράσης των μελών της καθώς και η ανάπτυξη
η
της ενότητας και μαζικοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων,

●

 οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τα
η
μέλη των Επαγγελματικών Οργανώσεων για

Ø τ
η σωστή και έγκαιρη προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους
στις εξελισσόμενες συνθήκες της εγχώριας και της παγκόσμιας αγοράς,
Ø 
την πληροφόρηση,
Ø 
την τεχνολογία και
Ø τ
ην προώθηση της συνεργασίας και σύμπραξης ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε.
και τρίτων, γενικά, χωρών.
●

 καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας καθώς και του συλλογικού και συνεργατικού
η
πνεύματος μεταξύ των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων,

●

 σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων
η
και αυτοκινητιστών με τα συνδικαλιστικά κινήματα άλλων εργαζομένων καθώς και η
ανάπτυξη δεσμών μεταξύ αυτών των ομάδων για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων,
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●

 διατήρηση και ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η
η
βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων, και, τέλος,

●

 καλλιέργεια και επικράτηση των πανανθρώπινων ιδανικών της ειρήνης, της ελευθεη
ρίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

1.2.1.3 Τομείς δράσης της ΓΣΕΒΕΕ
Για την υλοποίηση των στόχων της, η ΓΣΕΒΕΕ δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία:
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Με τη συνδικαλιστική δραστηριότητά της, η ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει:
● ν
 α υπερασπίζεται και να προστατεύει τα συμφέροντα των επαγγελματιών, βιοτεχνών
και εμπόρων,
● ν
 α εγείρει συνδικαλιστικές διεκδικήσεις για θέματα που απασχολούν τις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
● ν
 α συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
● ν
 α λαμβάνει μέρος σε αγωνιστικές δραστηριότητες, αλλά και στο δημόσιο διάλογο
για την αύξηση της απασχόλησης, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την ισότητα
ευκαιριών και τη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος λειτουργίας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, και
● ν
 α αναπτύσσει και να ενισχύει το συνεταιριστικό, συνδικαλιστικό και συλλογικό πνεύμα.
Θεσμική δραστηριότητα
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ):
●

 υμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της σε σημαντικούς, φορείς, οργανισμούς και
σ
επιτροπές. Ενδεικτικά αναφέρονται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)
– στο οποίο ασκεί κοινωνικό έλεγχο – κ.ά.,

●

 αρεμβαίνει προβάλλοντας τις θέσεις της και γνωμοδοτεί για το νομοθετικό και κανοπ
νιστικού περιεχομένου έργο της ελληνικής πολιτείας (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις,
εγκύκλιοι, κλπ.).

Οι θέσεις της εστιάζουν σε θέματα:
Ø οικονομικά και φορολογικά
Ø ανταγωνισμού και αγοράς
Ø κοινωνικής ασφάλισης
Ø αναπτυξιακών κινήτρων
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Ø εργασιακά
Ø εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ενημέρωση και πληροφόρηση
Για την ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους συνδικαλιστικούς φορείς και τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
●

 ειτουργεί Τμήμα Τεκμηρίωσης θεμάτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υποστήριΛ
ξης των θέσεων και συμφερόντων των επαγγελματοβιοτεχνών.

●

 πικοινωνεί συστηματικά με τους συνδικαλιστικούς φορείς – μέλη παρέχοντας ενημέΕ
ρωση για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

●

 ροβάλλει τις διεκδικήσεις, τις απόψεις και τα θέματα διαλόγου μέσα από την ηλεκτροΠ
νική πύλη της.

Επιστημονική δραστηριότητα
Στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητάς της, η ΓΣΕΒΕΕ ίδρυσε το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ). Έτσι:
●

 έσω του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες για τα προβλήματα των
Μ
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.

●

 έσω του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για αυτοΜ
απασχολούμενους, εργοδότες και εργαζόμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

●

Σ υμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται και
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, σε τομείς που προάγουν
την καινοτομία στις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

1.2.2 Επιστημονικοί και Εκπαιδευτικοί Φορείς της ΓΣΕΒΕΕ
1.2.2.1 Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ως εκπαιδευτική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας, πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ)10.
10. Κατά το χρόνο έκδοσης του εγχειριδίου (2012) το ΕΚΕΠΙΣ έχει ήδη συγχωνευθεί με το Εθνικό Κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
(ΕΟΠΠ) σε έναν ενιαίο φορέα, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της ΚΥΑ 119959/Η (ΦΕΚ 2351/20-10-2011).
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Εδρεύει στην Αθήνα και έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα και
στο Ηράκλειο Κρήτης. Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται μόνιμα στο φορέα αποτελείται από περισσότερα από 50 έμπειρα και καταρτισμένα επιστημονικά και διοικητικά
στελέχη. Διαθέτει σύγχρονες κτιριακές δομές εκπαίδευσης συνολικής έκτασης πάνω από
3.500 τ.μ. και πλήρη τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό διαχείρισης και υλοποίησης
εκπαιδευτικών και επιστημονικών έργων. Επίσης, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς φορείς των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων και
χρησιμοποιεί τις κτιριακές τους δομές για την υλοποίηση έργων κατάρτισης σε περιφέρειεςπόλεις όπου δεν διαθέτει πιστοποιημένες δομές.
Κύριος σκοπός της λειτουργίας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι η αντιμετώπιση των αυξημένων
αναγκών των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
για διά βίου μάθηση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση.
Βασικές επιδιώξεις της δράσης του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι:
●

ν α προωθήσει την ιδέα και την πρακτική της διά βίου μάθησης στη μικρομεσαία επιχείρηση και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα,

●

ν α συμβάλει στην αναβάθμιση των βιοτεχνικών και εμπορικών επαγγελμάτων μέσω
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,

●

ν α προσφέρει ανοιχτή, ευέλικτη, ολοκληρωμένη και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση
με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων,

●

ν α προωθήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, την αποτελεσματική
χρήση των σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής και την αναβάθμιση των τεχνικών
δεξιοτήτων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων,

●

ν α συμβάλει στην αναγνώριση και κατοχύρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
αποκτώνται από την επαγγελματική κατάρτιση,

●

ν α συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας,

●

ν α ενισχύσει την περιφερειακή διάσταση της διά βίου μάθησης προωθώντας ενέργειες
κατάρτισης σε πόλεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων,

●

ν α προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες στην κατάρτιση και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

●

ν α συμβάλει στην ισότιμη πρόσβαση στην κατάρτιση και την εργασία των ατόμων που
προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Υπηρεσίες και έργα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ:
●

 νέργειες υποστήριξης συνδικαλιστικών φορέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του
Ε
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας για το σχεδιασμό, οργάνωση και
υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης.

●

 ργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιΕ
δευτικού υλικού και μεθόδων εκπαίδευσης, κατάλληλων για την επιμόρφωση των
επαγγελματοβιοτεχνών.
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●

 νέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων, εργοδοΕ
τών, εργαζομένων και ανέργων.

●

 λοκληρωμένα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Κοινοτική Πρωτοβουλία
Ο
EQUAL, Κοινοτικό Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI, 5ο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Δράσης για την Ισότητα Ευκαιριών κ.λπ.).

●

 ρευνες αναγκών κατάρτισης, μελέτες επαγγελματικών προφίλ, εξειδικευμένες μελέΈ
τες για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με την κατάρτιση και την απασχόληση.

●

 κδόσεις επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού.
Ε

●

 νέργειες προβολής και δημοσιότητας των θεμάτων διά βίου μάθησης, επαγγελματιΕ
κής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

●

 νέργειες πληροφόρησης και συμβουλευτικής μικρών επιχειρήσεων καθώς και υποΕ
στήριξης εργαζομένων και ανέργων για θέματα αγοράς εργασίας και προώθησης στην
απασχόληση.

Εκπαιδευτικό Έργο του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνεται σε: α) ανέργους, β) εργαζόμενους, γ) αυτοαπασχολούμενους
και δ) εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση για
ειδικότητες που εντάσσονται στα ακόλουθα Θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Περιβάλλοντος,
Επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας, Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Παιδαγωγικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης, Επαγγέλματα Πληροφορικής, Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών.
Ειδικότερα, σε μια κατηγοριοποίηση των ενεργειών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιεί το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ενδεικτικά αναφέρονται:
●

Σ εμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας για εργοδότες και εργαζόμενους
μικρών επιχειρήσεων.

●

Σ εμινάρια για τον κλάδο Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτου (π.χ. Αντικατάσταση
Καταλυτών Αυτοκινήτων, Περιβαλλοντική Διαχείριση Φανοποιείου – Βαφείου, Σεμινάρια Εμπειροτεχνίτων για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, Υγραεριοκίνηση,
Πετρελαιοκίνηση, Υβριδική Τεχνολογία, Κατάρτιση Τεχνιτών Ι-ΚΤΕΟ).

●

Σ εμινάρια για τον κλάδο Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (π.χ. Φωτοβολταϊκά Συστήματα
& Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη,
Σχεδίαση & Διαχείριση Ηλεκτρολογικών Σχεδίων Κυκλωμάτων Αυτοματισμών & Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων).

●

Σ εμινάρια για τον κλάδο Υδραυλικών (π.χ. Γεωθερμία – Ηλιοθερμία, Κοστολόγηση
Υδραυλικών Εργασιών, Νέες Τεχνολογίες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, Φυσικό
Αέριο).
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●

Σ εμινάρια για άλλες τεχνικές ειδικότητες (π.χ. για Μονωτές, Ψυκτικούς, Επιπλοποιούς,
Εστιατορικά και συναφή επαγγέλματα, Αισθητικούς, Φωτογράφους κ.ά.).

●

Σ εμινάρια για απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων (Πληροφορική, Επιχειρηματικότητα,
Διαπραγματεύσεις, Μάρκετινγκ κ.λπ.).

●

Σ υγχρηματοδοτούμενα Έργα για εργαζόμενους και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων.

●

Σ υγχρηματοδοτούμενα Έργα για ανέργους (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ).

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
●

 υρωπαϊκό Πρόγραμμα «SPRINTER»: ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην ανάδειξη
Ε
των αναγκών κατάρτισης στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

●

 ράσεις Αύξησης της Εθνικής Συνειδητοποίησης σχετικά με την Κοινωνική ΕνσωμάΔ
τωση και Κοινωνική Προστασία.

●

 οινοτική Πρωτοβουλία Equal Κύκλος 2 (2005-2008).
Κ

●

 .Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (συντονιστής εταίρος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
Α

●

 .Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ. Τίτλος έργου: «Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη: Αστικό
Α
Δίκτυο για τη διάσωση των παραδοσιακών τεχνικών και την προσαρμογή των χειροτεχνικών μονάδων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον».

●

 .Σ. συνΠΡΑΞΙΣ. Τίτλος έργου: «Συνεργασία για την Απασχόληση».
Α

●

 .Σ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τίτλος έργου: «Καινοτόμες Προσεγγίσεις Εφαρμογών Κοινωνικού ΔιαΑ
λόγου - Η Περίπτωση της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης».

●

 .Σ. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ. Τίτλος έργου: «Παρατηρητήριο και Δίκτυο
Α
Δομών για την Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην
Αγορά Εργασίας».

●

 οινοτική Πρωτοβουλία Equal Κύκλος 1 (2002-2005).
Κ

●

 οινοτικά Προγράμματα Leonardo Da Vinci
Κ

●

5 ο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικών και Οικογενειακών Υποχρεώσεων».

Μελέτες – Έρευνες του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
●

 τήσιες Μελέτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
Ε

●

 ελέτη μοντέλων συμβουλευτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού MME.
Μ

●

 ελέτη σχέσης συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ & δομών συμβουλευτικής στήριξης της απαΜ
σχόλησης.

●

 ελέτη διάγνωσης και αξιολόγησης του βαθμού διείσδυσης των μηχανισμών διά βίου
Μ
μάθησης.

●

 νάλυση επαγγελματικού προφίλ στην ειδικότητα «Ειδικός εγκατάστασης, συντήρησης
Α
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& επισκευής κλιματισμού αυτοκινήτων».
●

 ελέτη για την εκπόνηση προφίλ επαγγελματικών ειδικοτήτων & καταγραφή προδιαΜ
γραφών εκπαιδευτικών πακέτων ΣΕΚ.

●

 ελέτη «Μέθοδοι αναγνώρισης, πιστοποίησης, κατοχύρωσης προσόντων, δεξιοτήτων».
Μ

●

 ρευνα πεδίου για την καταγραφή αναγκών θεματικών αντικειμένων κατάρτισης αυτοΈ
απασχολουμένων.

●

 ρευνα για την «Ποιότητα της Μαθητείας στην Ελλάδα».
Έ

●

 ελέτη για τη διερεύνηση του δυναμισμού των επαγγελμάτων και των αναγκών κατάρΜ
τισης.

●

 ρευνα «ΜΜΕ - Νέες τεχνολογίες και απασχόληση».
Έ

1.1.2.2. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι μη κερδοσκοπικός φορέας διαχείρισης
και διάχυσης γνώσης, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών
που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.
Ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία κατέχει το 99% των εταιρικών
μεριδίων και αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα διά βίου εκπαίδευσης,
ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης στρατηγικών και υποστήριξης των ΜΜΕ
στη μετάβασή τους από την οικονομία στην κοινωνία της γνώσης. Έχει έδρα την Αθήνα
και διαθέτει παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρα και Κοζάνη.
Ως επιστημονικός βραχίονας της ΓΣΕΒΕΕ, συνεργάζεται πανελλαδικά με τις 84 κλαδικές και
τοπικές ομοσπονδίες και τα 1.100 κλαδικά και τοπικά σωματεία - μέλη της ΓΣΕΒΕΕ καθώς
και με άλλους επαγγελματικούς φορείς επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Χρησιμοποιεί τις κτιριακές τους δομές για την υλοποίηση έργων σε περιφέρειες – πόλεις όπου δεν
διαθέτει παραρτήματα.
Επίσης, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου
(9.2202/6.376/13-04-2009).
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, βασικοί σκοποί του είναι:
●

 υλοποίηση ερευνών και μελετών,
η

●

 ανάληψη και διαχείριση ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγιη
κού Πλαισίου Αναφοράς, και

●

ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση έργων διά βίου εκπαίδευσης για μικρές
επιχειρήσεις.
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Οι προαναφερόμενοι σκοποί επιδιώκουν να συμβάλουν:
●

 τη διάχυση της εξωγενώς παραγόμενης πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις και τη
σ
διαμεσολάβηση στη μεταξύ τους κυκλοφορία της ενδογενώς παραγόμενης πληροφόρησης,

●

 την υποβοήθηση της αναπτυξιακής προσαρμογής των πολύ μικρών και μικρών επισ
χειρήσεων στην κατάσταση και τις δυναμικές των αγορών, της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας,

●

 τη διευκόλυνση της ολοκληρωμένης, χωροθετημένης και κοινωνικά ενταγμένης και
σ
κοινωνικά υπεύθυνης επέκτασης και ποιοτικής ανάπτυξης της μικρής και μεσαίας κλίμακας επιχειρηματικής δραστηριότητας,

●

 την αξιολόγηση και διαμόρφωση—επ'ωφελεία των πολύ μικρών και μικρών επιχεισ
ρήσεων—των δημόσιων, εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών που
τις αφορούν,

●

 το θεσμικό εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου
σ
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

●

 την ενίσχυση της ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιμότησ
τας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς
πολιτικές, σε προγράμματα και δράσεις που τις αφορούν,

●

 τη συμβολή στην πολλαπλασιαστική αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημοσίων,
σ
που κατευθύνονται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στην αποτελεσματική
και αποδοτική αξιοποίησή τους,

●

 την υποβοήθηση της ανάπτυξης θετικών συνεργιών και εποικοδομητικών συνεργασ
σιών ανάμεσα σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, στην επιχειρηματική διαδικασία,

●

 την ανάπτυξη, στην παρακολούθηση, στον εκσυγχρονισμό και στην επικαιροποίηση
σ
του επαγγελματικού περιγράμματος των ειδικοτήτων και επαγγελμάτων των πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα,

●

 το σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην υλοποίηση και διαχείριση διαδικασιών πιστοποίσ
ησης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων των απασχολουμένων στις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και κοινωνικούς
εταίρους.

Μελέτες - Έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
●

 ελέτη προσαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών στα χαρακτηριστικά
Μ
και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι & συμβοηθούντα μέλη ΜΜΕ).

●

 ελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης στις ΜΜΕ.
Μ

●

 ρευνα με θέμα: «Χρηματοδοτικές υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Έ
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●

 ρευνα με θέμα: «Πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση».
Έ

●

 ανελλαδικές έρευνες γνώμης με αντικείμενο την αποτύπωση της γνώμης των πολύ
Π
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
και τη γενικότερη κατάσταση του επιχειρηματικού κλίματος καθώς και για επιμέρους
ζητήματα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις (κοινωνική ασφάλιση, φορολογία κ.ά.).

●

 ρευνα με αντικείμενο τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε πολύ μικρές και
Έ
μικρές επιχειρήσεις.

●

 ελέτη με αντικείμενο τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα.
Μ

●

 κθεση σχετική με την «Πράσινη Βίβλο για τις συντάξεις και τα ασφαλιστικά συστήματα
Έ
στην Ευρώπη».

●

 ελέτη με αντικείμενο τη διαδικασία αδειοδότησης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Μ

●

 ελέτη με θέμα: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς και
Μ
επιπτώσεις στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων».

●

 ελέτη με θέμα: «Διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιΜ
τικές κατάρτισης απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσης με τις ανάγκες των αγορών εργασίας».

●

 ελέτη με θέμα: «Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμένων προΜ
τάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και της διαμόρφωσης των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΒΕΕ».

●

 ελέτη διερεύνησης αναγκών συνδικαλιστικής επιμόρφωσης - κατάρτισης συνδικαλιΜ
στών.

●

Υ λοποίηση μελέτης, σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» με τίτλο: «Ενιαίο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης αρχικής-συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων».

Εκπαιδευτικά έργα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Μέτρο 2.5 «Διά Βίου Εκπαίδευση» του ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ)
Κωδικός έργου: 117164: Τίτλος έργου: «Παροχή εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας και πληροφορικής σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και
εργοδότες μικρών επιχειρήσεων»
Το έργο προβλέπει την υλοποίηση 106 προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης 1.070 ατόμων
και σε αντικείμενα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την πληροφορική. Συγκεκριμένα, αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης στα ακόλουθα αντικείμενα:
Ø θέματα επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,
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Ø βασικές γνώσεις πληροφορικής, και
Ø 
εξειδικευμένα θέματα πληροφορικής για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2007-2013.
Κωδικός έργου: 277707: Τίτλος έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Π 7, Α.Π. 8 & Α.Π. 9»
Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση πανελλαδικά 4.800 εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και συμβοηθούντων μελών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις ακόλουθες έξι θεματικές ενότητες:
I.	Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στην
μικρή επιχείρηση
II. Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
III. Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
IV. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
V.	Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις
VI. Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων
Εγκεκριμένες Πράξεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπ. Εργασίας
1.	«Δίκτυο Επιχειρηματικότητας μικρών επιχειρήσεων»: αφορά στη δημιουργία μιας
δομής συμβουλευτικής που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρών
οικονομικών μονάδων, το οποίο συνδυάζει δραστηριότητες που αφορούν τη διάγνωση
επιχειρηματικών προβλημάτων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και αναπροσανατολισμό καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη.
2.	«Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ»: αφορά την
υποστήριξη και αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ.
3.	«Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας
στις μικρές επιχειρήσεις»: αφορά στην υλοποίηση ενεργειών που θα ενισχύσουν την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μικρών επιχειρήσεων για την έννοια της καινοτομίας και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την πρακτική της εφαρμογή
στη σύγχρονη επιχείρηση. Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προσπαθήσει να προωθήσει
την καινοτομία, αποτελώντας σημείο σύζευξης αφενός των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών εφαρμογών και αφετέρου των
φορέων καινοτομίας. Σε δεύτερο επίπεδο, διακρίνοντας τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
της συνεργασίας των επιχειρήσεων και τη συνδρομή της, εν γένει, στην προώθηση της
καινοτομίας, θα προσπαθήσει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να εξοικειώσει τις
μικρές επιχειρήσεις με την έννοια της συνεργασίας και της δικτύωσης, να κάνει γνω-
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στά τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις και, τέλος, να ενθαρρύνει
τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας.

1.2.3 Ε
 υρωπαϊκή συνδικαλιστική εκπροσώπηση των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται
από την UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises) –
την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία των ΜΜΕ. Πρόκειται για μη κομματική και μη κερδοσκοπική οργάνωση εργοδοτών που, ως αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος,
ενεργεί για λογαριασμό των Ευρωπαίων τεχνιτών, εμπόρων κ.λπ. και των ΜΜΕ, εκπροσωπώντας τα συμφέροντά τους στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο καθώς και σε συνομιλίες με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η UEAPME έχει ως τακτικά μέλη
82 οργανώσεις εθνικών διακλαδικών ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές ομοσπονδίες καθώς και άλλα συνεργαζόμενα μέλη
που υποστηρίζουν την οικογένεια των ΜΜΕ. Εκπροσωπεί, συνολικά σε όλη την Ευρώπη,
12 εκατ. επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 55 εκατ. εργαζόμενους.
Η UEAPME διαμορφώνει την ατζέντα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜΜΕ
και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκείνα τα θέματα που ασκούν επιρροή στη δράση των
ΜΜΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διατήρηση άμεσης επαφής και επικοινωνίας με τα όργανα
διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο μέλημά της είναι η προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών που εκπροσωπεί σε όλες τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική δράση των ΜΜΕ (π.χ. οικονομική και φορολογική πολιτική, απασχόληση και κοινωνική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, επιχειρηματική πολιτική, εσωτερική αγορά, νομικά θέματα, έρευνα και ανάπτυξη).
Στο πλαίσιο της δράσης της, αναλύει το ρόλο των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Με βάση αυτή την ανάλυση, η UEAPME και τα μέλη της
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις
της ανοιχτής ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας.
Μεταξύ των επιδιώξεων της UEAPME είναι και οι εξής:
●

 ακαδημαϊκή και τεχνική και νομική υποστήριξη των μελών της σε όλα τα πεδία της
η
πολιτικής της Ε.Ε., και

●

 υποστήριξη της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και η συνεισφορά στην
η
ευρωπαϊκή συνεργασία.
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1.3 Οι απασχολούμενοι στις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Δραστηριότητα 1.3.
Πριν ξεκινήσετε τη μελέτη της ενότητας, αναλογιστείτε ποιες πληροφορίες χρειάζεστε
για τους υποψηφίους που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα που θα συντονίσετε
ως εκπαιδευτές και από πού θα τις αναζητήσετε;

3.3.1 Κατηγορίες απασχολουμένων στις ΜΜΕ
Είδαμε ότι οι ΜΜΕ ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Στο
σημείο αυτό, και αφού διερευνήσουμε στοιχεία που αφορούν στις επιμέρους κατηγορίες
επιχειρήσεων, θα επιχειρηθεί η κατηγοριοποίηση των απασχολουμένων σε αυτές.

1.3.1.1 Μέγεθος επιχειρήσεων
Το μέγεθος των επιχειρήσεων – το οποίο, όπως είδαμε, προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό
εργαζομένων και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης – είναι ένα στοιχείο σημαντικό
για την ταυτότητα της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της. Δεν καθορίζει μόνο
τη δυνατότητά της να έχει ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά όπου δραστηριοποιείται ή
την οικονομική ευρωστία της, αλλά επηρεάζει και τους ρόλους των απασχολουμένων σε
αυτήν. Είναι προφανές ότι όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση – από άποψη αριθμού εργαζομένων – τόσο πιο πολύπλοκος είναι ο προσδιορισμός των καθηκόντων των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, οι ρόλοι καθίστανται πολυσύνθετοι και προκύπτουν αντικρουόμενες
απαιτήσεις (π.χ. επιχειρηματίας με μικρό αριθμό προσωπικού, ο οποίος ταυτόχρονα απασχολείται στην επιχείρησή του, είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία
της – συντονίζει, δηλαδή, τη λειτουργία όλων των επιμέρους τομέων της, την οργάνωση,
την παραγωγή, τις πωλήσεις κ.λπ. ).
Οι Τσεκούρας, Κουτσονίκος και Γκυπάλη (2008) αξιοποιώντας την επίσημη απογραφή της
ΕΣΥΕ11 του 2002, αναφέρουν ότι το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (96%) απασχολούν έως 4 εργαζόμενους, ενώ το 2% έως 9 άτομα. Στο υπόλοιπο 2% συμπεριλαμβάνονται
όλες οι λοιπές κατηγορίες των ΜΜΕ που απασχολούν από 10-250 άτομα. Στην ελληνική
οικονομία το μέσο μέγεθος απασχόλησης μιας επιχείρησης φθάνει μόλις τους 2 εργαζόμενους. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων προκύπτει και από την κλιμάκωση,
αντίστοιχα, των αποτελεσμάτων των συνολικών κύκλων εργασιών: στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 92% παρουσιάζει συνολικό κύκλο εργασιών μέχρι 0,3 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ είναι
λιγότερες από το 2% του συνόλου των επιχειρήσεων.

11. Σήμερα ονομάζεται Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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1.3.1.2 Γεωγραφική κατανομή των μικρών επιχειρήσεων
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΕ συγκεντρώνεται στην Αττική (34,9%) και ακολουθεί η
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 17,5%. Η μεγάλη συγκέντρωση στις δύο
αυτές περιφέρειες αποδίδεται στο γεγονός ότι σε αυτές περιλαμβάνονται οι δύο μεγάλες
πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν, με πολύ μικρότερα ποσοστά, οι περιφέρειες
Θεσσαλίας, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας. Θα πρέπει αυτό να αποδοθεί στο γεγονός ότι περιλαμβάνουν, αντιστοίχως, τις μεγάλες πόλεις Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα. Η μικρότερη συμμετοχή σε επίπεδο περιφέρειας παρατηρείται στην Πελοπόννησο, με ποσοστό 0,5%. Στις υπόλοιπες τα ποσοστά κυμαίνονται από 5,0% έως 2,0%. Αντίστοιχες ανισότητες καταγράφονται
στις κατανομές με βάση τον κύκλο εργασιών.

1.3.1.3 Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας- Κλαδική σύνθεση
Ο μεγαλύτερος αριθμός ΜΜΕ καταγράφεται, κυρίως, στον τριτογενή τομέα της οικονομίας
με διαρκώς αυξητικές τάσεις, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς – τον πρωτογενή
και το δευτερογενή – όπου παρατηρείται μείωση. Στον τριτογενή τομέα, οι πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις φαίνεται ότι αυξάνουν διαχρονικά τη συμμετοχή τους στους κλάδους
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και των ξενοδοχείων. Οι λοιποί κλάδοι παρουσιάζουν σταθερότητα. Οι ΜΜΕ του δευτερογενούς τομέα δραστηριοποιούνται,
κυρίως, στους κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας και των κατασκευών.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται, ενδεικτικά, οι επαγγελματικές κατηγορίες που
περιλαμβάνουν οι ΜΜΕ.

Πίνακας 5: Επαγγελματικές Κατηγορίες στις ΜΜΕ που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ
Βιβλιοχαρτοπώλης

Εκπαιδευτής -Φροντιστής

Ζαχαροπλάστης

Κουρέας – Κομμωτής

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος

Ξυλουργός

Εμποροράφτης – Ράφτης

Επιπλοποιός

Στεγνοκαθαριστής

Στιλβωτής επίπλων

Υδραυλικός

Ταπετσέρης επίπλων

Κρεοπώλης

Ξυλογλύπτης

Αργυροχρυσοχόος

Τεχνικός ανελκυστήρων

Εστιάτορας

Τεχνίτης αλουμινίου – σιδήρου

Αρτοποιός

Ανθοπώλης

Υποδηματοποιός

Υπεύθυνος κυλικείου
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Φωτογράφος

Αισθητικός

Κλειθροποιός

Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων

Επισκευαστής αυτοκινήτων

Ψυκτικός

Επισκευαστής μοτοσυκλετών

Τεχνίτης τοποθέτησης υαλοπινάκων

Φοροτεχνικός
(Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αύγουστος 2011)

1.3.1.4 Απασχολούμενοι στις μικρές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τη μελέτη των Γράβαρη και Λαπατσιώρα, Κίνητρα και εμπόδια για την αύξηση
της απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους (2006),
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες απασχολουμένων:
● αυτοαπασχολούμενοι,
● εργοδότες,
● μισθωτοί ή εργαζόμενοι, και
● βοηθοί / συμβοηθούντα μέλη.
Αυτοαπασχολούμενοι είναι οι επιχειρηματίες που εργάζονται στην επιχείρησή τους και δεν
απασχολούν άλλους μισθωτούς εργαζόμενους ή – κατά μια πιο διασταλτική ερμηνεία –
απασχολούν ελάχιστους (έως 5) μισθωτούς, ενώ εργάζονται πλήρως και οι ίδιοι στην οικονομική μονάδα. Οι εργοδότες μικρών επιχειρήσεων είναι, συνήθως, αυτοαπασχολούμενοι στην επιχείρησή τους και, ταυτόχρονα, απασχολούν και εργαζόμενους, (μισθωτούς) με
σχέση (εξαρτημένης) εργασίας, συνήθως πλήρους απασχόλησης. Τέλος, οι βοηθοί ή συμβοηθούντα μέλη – σύμφωνα με χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται σε άλλες μελέτες –
είναι τα μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία, άνω των 18 ετών, που απασχολούνται στις
οικογενειακές επιχειρήσεις.
Αν και τα στοιχεία της μελέτης δεν καλύπτουν την περίοδο της τελευταίας πενταετίας – κατά
την οποία και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας σημείωσε σημαντική
επιβράδυνση και οι οικονομικοί δείκτες σοβαρή επιδείνωση, με κορύφωση την τρέχουσα
συγκυρία – ωστόσο η μελέτη αυτή παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το προφίλ των υποψήφιων ωφελουμένων και την κατανομή τους.
Τα κύρια ευρήματα της μελέτης συνοψίζονται ως εξής:
Κατά την περίοδο αναφοράς, καταγράφεται ομαλή μεγέθυνση στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που απασχολούν μέχρι 10 άτομα. Επίσης, σημειώνεται
κινητικότητα μεταξύ των διαφόρων ρόλων ή κατηγοριών θέσεων, η οποία στο τέλος της
περιόδου αναφοράς – το 2005 – σημειώνει μείωση12.
12. Πίνακας με πληροφορίες των κατηγοριών θέσης για όλους τους κλάδους συμπεριλαμβάνεται στο
παράρτημα Γ της μελέτης, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 56

11/6/12 10:17 PM

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

57

Οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό. Το ποσοστό των γυναικών
στις επιχειρήσεις αυτές είναι μικρό και απασχολείται σε ρόλους, κυρίως, συμβοηθούντων
μελών, με αποτέλεσμα να εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι «ανδροκρατούμενες» σε όλες τις κατηγορίες απασχόλησης πλην των βοηθών.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις αυτές έχει ηλικία άνω των
30 ετών.
Η έρευνα παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες ως προς το ωράριο απασχόλησης, σύμφωνα με τις οποίες μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις αυτές εργάζονται πάνω από 48 ώρες εβδομαδιαίως.
Για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πιο πρόσφατη μελέτη
των Τσεκούρα, Κουτσονίκου και Γκυπάλη (2008) – εστιασμένη ακριβώς στις εκπαιδευτικές
ανάγκες τους – αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

1.3.2 Χ
 αρακτηριστικά απασχολουμένων στις ΜΜΕ και επιπτώσεις
στο μαθησιακό και εκπαιδευτικό έργο
Το έργο Μελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών ελληνικών
επιχειρήσεων (2008) παρέχει τους βασικούς προβληματισμούς για εκπαιδευτικές δράσεις
που θα απευθύνονται στην ομάδα-στόχο.

1.3.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Οι ηλικίες των απασχολουμένων στις ΜΜΕ – όπως ανέδειξε σχετική έρευνα – παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος κατανομής, χωρίς, ωστόσο, να παρατηρείται μεγάλη διασπορά σε σχέση με το μέσο της κατανομής. Η υπεροχή της ηλικιακής ομάδας 30-50, της
αποκαλούμενης παραγωγικής ηλικίας, είναι σημαντική.
Εξετάζοντας την εργασιακή ιδιότητα των απασχολουμένων σε συνάρτηση με το φύλο τους
διαπιστώνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι εργοδότες σε επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 10 εργαζομένους και στις οποίες υπερέχουν οι άνδρες. Σημαντική είναι,
αντιστοίχως, η υπεροχή των γυναικών στην ουσιαστική κατηγορία των συμβοηθούντων
μελών και των υπαλλήλων.

1.3.2.2 Επίπεδο εκπαίδευσης – εμπειρία
●

Σ το πλαίσιο της έρευνας πεδίου, η μελέτη του συνόλου των παραγόντων που συνδέονται με ιδιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου και τα οποία αποτυπώνονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που κατέχουν αυτό το κεφάλαιο οδηγεί στη διαπίστωση ότι τα άτομα με σχετικά διευρυμένη βάση κωδικοποιημένης γνώσης13 παρου-

13. Οι Τσεκούρας κ.ά. (2008: 66), ακολουθώντας σχετική διεθνή βιβλιογραφία, ορίζουν ως κωδικοποιημένη γνώση (codified knowledge) «τη σύνθεση των χαρακτηριστικών της τυπικής εκπαίδευσης και
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης / κατάρτισης».
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σιάζουν σημαντικά μεγαλύτερους ρυθμούς μεγέθυνσής της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να μεγαλώνει το χάσμα με τα άτομα που υστερούν σε αυτό τον τομέα. Προβάλλοντας
το αποτέλεσμα συμπεραίνεται ότι από τη μια παρατηρείται η ύπαρξη μιας δεξαμενής
ανθρώπινου κεφαλαίου14 που διαρκώς διευρύνει τη βάση κωδικοποιημένης γνώσης
της και από την άλλη μια κατηγορία που συνεχώς αυξάνει την απόσταση που τη χωρίζει από το ανθρώπινο κεφάλαιο της δεξαμενής υψηλής ειδίκευσης.
●

 πίσης, η μελέτη της εμπειρίας (άρρητη γνώση) κατέδειξε τη μη σημαντική κινητικόΕ
τητα που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όπως
είναι αναμενόμενο, αυτή επηρεάζεται, κυρίως, από την ηλικία των συμμετεχόντων στην
έρευνα, με αποτέλεσμα η κινητικότητα στις ηλικίες μέχρι 40 ετών να είναι μεγαλύτερη.
Κατά συνέπεια, η ιεράρχηση δράσεων διά βίου εκπαίδευσης που στοχεύουν σε άρση
ανισορροπιών οι οποίες προκύπτουν από τη μεταβολή της κλαδικής διάρθρωσης της
απασχόλησης αφενός λαμβάνει χαμηλή προτεραιότητα και αφετέρου αφορά σε απασχολούμενους νεαρότερων ηλικιών.

●

 ι μικρότερες από άποψη απασχόλησης, επιχειρήσεις με όρους απασχόλησης επιχειΟ
ρήσεις υστερούν σε όρους συσσωρευμένης τυπικής γνώσης, σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Αυτό καταδεικνύει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν προτεραιότητα του
συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η απόδοση σχετίζεται θετικά
με τις ικανότητες και την επάρκεια του ανθρώπινου κεφαλαίου15, οι δράσεις διά βίου
εκπαίδευσης πρέπει να προσανατολίζονται στην ομάδα επιχειρήσεων με χαμηλή απόδοση και χαμηλά επίπεδα ικανοτήτων.

	Η Μελέτη Διερεύνησης Αναγκών των Μικρών Ελληνικών Επιχειρήσεων σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης ανέδειξε ότι οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν έλλειμμα
ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για την
κάλυψη, λοιπόν, αυτής της ανεπάρκειας οι μικρές επιχειρήσεις αναζητούν τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, η μελέτη εξέτασε τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στις ΤΠΕ μέσω
ενός ερωτηματολογίου και της επακόλουθης κατασκευής ενός δείκτη. Η επεξεργασία
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η έννοια του μεγέθους αποτέλεσε το κριτήριο για τη συγκρότηση της ομάδας-στόχου που μπορεί να επωφεληθεί από τις δράσεις διά βίου μάθησης σε θέματα νέων τεχνολογιών. Ο δείκτης που
κατασκευάστηκε είναι ένα μέσο διερεύνησης της στάσης των επιχειρήσεων απέναντι
στην καινοτομία γενικά, αφού η τελευταία είναι άμεσα συνυφασμένη με τον παράγοντα
της επιχειρησιακής κουλτούρας που αποτυπώνεται και στη στάση ως προς τις ΤΠΕ.
14. Οι Τσεκούρας κ.ά. (2008: 33), στο πλαίσιο της ίδιας μελετητικής εργασίας, ορίζουν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως «ένα μείγμα από εγγενή χαρίσματα και ικανότητες καθώς και δεξιότητες και γνώσεις που [τα
άτομα] αποκτούν μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος περιορίζει την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου στις ικανότητες και δεξιότητες
του εργατικού δυναμικού που έχουν άμεση σχέση με την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός τομέα.
15. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ (2003) ορίζει ως ικανότητες το μείγμα της γνώσης, των
ικανοτήτων και των ταλέντων του ανθρώπινου κεφαλαίου που υπηρετούν τους παραγωγικούς σκοπούς της.
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1.3.2.3 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων
●

 νδιαφέρον εύρημα είναι το γεγονός ότι αμφισβητείται η υπόθεση ότι η εκπαίδευση
Ε
στη θέση εργασίας (on-the-job training) είναι περισσότερο αποτελεσματική ή δημοφιλής. Σύμφωνα με τη μελέτη, η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ποσοτική
έρευνα προτιμά διαδικασίες εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε τυπικές αίθουσες διδασκαλίας. Μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων δείχνουν προτίμηση σε συστήματα
τηλεκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτύου.

●

 ναδεικνύονται, επίσης, σημαντικοί περιορισμοί που σχετίζονται με τους χρόνους υλοΑ
ποίησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης.

●

Ι σχυρό κίνητρο συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης είναι η επιθυμία
των συμμετεχόντων να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και να στηρίξουν τις επιχειρηματικές δράσεις τους. Αντίστοιχα, για τα μέλη της ομάδας απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εργαζόμενοι), σημαντικό κίνητρο αποτελεί η επιθυμία τους για επαγγελματική ανέλιξη.

1.3.2.4 Επιπτώσεις των χαρακτηριστικών στο εκπαιδευτικό και μαθησιακό έργο
Η μελέτη κατέδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες που διαμορφώνουν το
προφίλ της ομάδας-στόχου και οι οποίοι, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τον προσανατολισμό
και το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται στους απασχολούμενους
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:
ü Ο
ι πολυσύνθετοι ρόλοι και υποχρεώσεις έχουν ως συνέπεια την ύπαρξη παρεμποδιστικών παραγόντων που σχετίζονται, κυρίως, με το διαθέσιμο χρόνο και τη διάρκεια
των προγραμμάτων συνολικά, εβδομαδιαία και ημερήσια.
ü Τ
ο γεγονός ότι οι ωφελούμενοι υποψήφιοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία κινητοποιεί τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό προς την αναζήτηση μεθόδων για τη δημιουργική
αξιοποίησή της.
ü Τ
α κίνητρα συμμετοχής και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για τη στήριξη των επιχειρήσεών τους ή και την επαγγελματική ανέλιξή τους υποδηλώνουν ανάγκες κατάρτισης
περισσότερο σε διακλαδικά θέματα τα οποία σχετίζονται με το παρόν και το μέλλον της
επιχείρησής τους. Διεξοδικότερη ανάλυση αυτών των αναγκών θα γίνει στις παραγράφους που ακολουθούν.
ü Τ
έλος, το επίπεδο της εκπαίδευσης των υποψήφιων ωφελουμένων και οι εκπαιδευτικές εμπειρίες τους στο παρελθόν καθορίζουν την επιλογή μεθόδων και τεχνικών στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που θα εφαρμοστούν.
Στις επιπτώσεις αυτές θα επανέλθουμε σε επόμενη ενότητα, διερευνώντας τις και υπό το
πρίσμα των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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1.4 Ε
 κπαιδευτικές ανάγκες απασχολουμένων στις Μικρές και πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
Τα χαρακτηριστικά των απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι
επιπτώσεις τους στο εκπαιδευτικό έργο μελετήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο ερευνητικών
εργασιών που αποσκοπούσαν στον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών αυτών των
ομάδων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εν λόγω ερευνητικές και μελετητικές εργασίες, ώστε να αναδειχθούν τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι, στηριζόμενος στη γνώση αυτών των παραμέτρων, ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάζει και προσαρμόζει κατάλληλα τη στρατηγική του,
με στόχο τη μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος.

1.4.1 Έ
 ρευνες και μελέτες εκπαιδευτικών αναγκών για τις Μικρές και πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις
1.4.1.1	Ποιοτική και ποσοτική έρευνα αναγκών συνδικαλιστικής κατάρτισης – ενημέρωσης μελών ΓΣΕΒΕΕ – Αύγουστος 2010
Αυτή είναι η πιο πρόσφατη έρευνα (κατά το χρόνο συγγραφής του εγχειριδίου) που έχει διενεργηθεί στο χώρο των ΜΜΕ (Αύγουστος 2010).
Η έρευνα αποσκοπούσε στη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση στοιχείων που θα
αναδείκνυαν τις ανάγκες επιμόρφωσης και ενημέρωσης των συνδικαλιστών οι οποίοι
στελεχώνουν τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις-μέλη της ΓΣΕΒΕΕ.
Αναδείχθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
Ο νέος ρόλος του συνδικαλιστή διαμορφώνεται από τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και οικονομικού βίου. Για να ασκεί με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά του και να παρεμβαίνει στις κοινωνικές εξελίξεις με επιτυχία, ο συνδικαλιστής θα
πρέπει να είναι σε θέση να αφομοιώνει τη νέα γνώση. Εξάλλου, είναι επιβεβλημένη η ανάληψη πρωτοβουλιών που προβάλλουν τη σημασία του συνδικαλισμού καθώς και της συνδικαλιστικής ένταξης και συμμετοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως η
απαξίωση της συνδικαλιστικής δράσης, η χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα και η μη ικανοποιητική απήχηση του συνδικαλιστικού λόγου. Η ανάγκη υποστήριξης της συνδικαλιστικής δράσης επικεντρώνεται σε δύο βασικά επίπεδα:
α)	«στην απόκτηση της γνώσης που απαιτείται για τη διατύπωση και τεκμηρίωση ρεαλιστικών θέσεων, προτάσεων και διεκδικήσεων, ώστε η συνδικαλιστική παρέμβαση να
είναι περισσότερο ουσιαστική, πειστική και αποτελεσματική», και
β)	«στην ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου του συνδικαλισμού στη νέα εποχή», ώστε
να ενδυναμωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα και να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Οι υφιστάμενες αντιλήψεις για την αναγκαιότητα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης συνοψίζονται στα εξής:
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■	Το

σύνολο των ερωτηθέντων συμφωνεί για την αναγκαιότητα της συνδικαλιστικής ενημέρωσης-επιμόρφωσης.

■	Οι

ερωτώμενοι εκτιμούν ότι είναι περισσότερο απαραίτητη για τους συνδικαλιστές
μικρότερης ηλικίας.

■	Οι

περισσότεροι διατυπώνουν ως κίνητρο συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα την ανάγκη τους να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο του συνδικαλιστή.

■	Πιθανά

εμπόδια που μπορούν να καταστούν αντικίνητρα για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα αποτελούν:
●

 έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων,
η

●

 πιθανή οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση που τα προγράμματα υλοποιηθούν
η
μακριά από τον τόπο διαμονής,

●

 (χρονική) συγκυρία της κρίσης που δημιουργεί ανασφάλεια και θέτει σε δεύτερη
η
προτεραιότητα ζητήματα επιμόρφωσης,

●

τ ο μειωμένο ενδιαφέρον,

●

 ηλικία των συμμετεχόντων, και
η

●

τ ο γεγονός ότι μπορεί να μην αναγνωρίζεται από όλους ή και να αμφισβητείται η
αναγκαιότητα παρακολούθησής τους.

■	Αντίστοιχα,

προτάσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή συνοψίζονται στα ακόλουθα:

●

 ροσεκτική προετοιμασία και ενημέρωση για τα προγράμματα και τους στόχους
Π
που αυτά επιδιώκουν.

●

 νδιαφέρουσα θεματολογία που εστιάζει σε νέες πληροφορίες.
Ε

●

 εριεχόμενο με πρακτική χρησιμότητα για τους συμμετέχοντες.
Π

●

 ροσεκτική επιλογή των εισηγητών.
Π

●

 εθοδολογία υλοποίησης («στυλ μαθήματος») που δεν ακολουθεί την κλασική διάΜ
λεξη.

●

 πιμορφωτικά σεμινάρια μικρής διάρκειας, τόσο σε ημερήσια βάση όσο και συνοΕ
λικά.

●

 ροφανές όφελος από τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, χωρίς οικονομική
Π
επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

●

 ροτεραιότητα στη συμμετοχή των νεαρότερων στελεχών του συνδικαλιστικού
Π
κινήματος.

●

 αρέμβαση της ηγεσίας της Συνομοσπονδίας για παρότρυνση σε συμμετοχή.
Π

Στόχος της έρευνας ήταν, επίσης, η παρουσίαση των προσωπικών εμπειριών των ερωτηθέντων και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της επιμόρφωσης,
προκειμένου να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης των αναγκών επιμόρφωσης.
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Ειδικότερα, οι ανάγκες επιμόρφωσης μπορούν να καλυφθούν:
●

 ε προσωπική πρωτοβουλία και διάθεση για ενημέρωση,
μ

●

 ε μεταφορά γνώσης από τους παλαιότερους συνδικαλιστές στους νεότερους,
μ

●

ε μπειρικά, μέσω της συνδικαλιστικής ενασχόλησης και της συμμετοχής στα όργανα και
τις διαδικασίες,

●

 έσω των συνδικαλιστικών παρατάξεων,
μ

●

 έσω της αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών.
μ

Αναφορικά με τη θεματολογία που επιθυμούν να καλύπτουν τα επιμορφωτικά προγράμματα
και τις συνθήκες διεξαγωγής τους, οι ερωτώμενοι επικεντρώθηκαν στα εξής:
●

 νημέρωση για επίκαιρα θέματα που απασχολούν τη συνδικαλιστική ατζέντα.
Ε

●

 ομοθεσία και, ειδικότερα, ζητήματα συνδικαλιστικής δράσης και εκπροσώπησης,
Ν
κλαδικής νομοθεσίας ανά ειδικότητα, επαγγελματικής στέγης, νόμιμης και μη άσκησης
εμπορικής δραστηριότητας, εργασιακών σχέσεων κ.λπ.

●

 σφαλιστικό.
Α

●

 ργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ΓΣΕΒΕΕ.
Ο

●

 ορολογικό σύστημα για τις ΜΜΕ.
Φ

●

 ικονομικά θέματα.
Ο

●

 λαδικά θέματα / ενημέρωση με βάση τον κλάδο.
Κ

●

 ρόλος του συνδικαλιστή.
Ο

●

 ργασιακά θέματα.
Ε

●

 ρηματοδότηση ΜΜΕ.
Χ

●

 πικοινωνία και Marketing.
Ε

●

 anagement.
M

●

Σ ύστημα αδειοδότησης.

●

Τ ρόποι ανάδειξης νέων στελεχών.

Τέλος, ως προς τις κατάλληλες συνθήκες και όρους υλοποίησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, οι ερωτώμενοι πρότειναν τα ακόλουθα:
Χρόνος διεξαγωγής και διάρκεια των προγραμμάτων
●

●

Ως

καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων, υποδείχθηκαν
εκείνες κατά τις οποίες τα καταστήματα είναι κλειστά, ακόμα και το Σαββατοκύριακο,
ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

 διάρκειά τους θα πρέπει να είναι σύντομη, 3-4 ωρών. Το μεν 5ωρο κρίθηκε οριακό,
Η
τυχόν δε μεγαλύτερη διάρκεια «υπερβολική».
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Χαρακτηριστικά κατάλληλων εκπαιδευτών
Ως κατάλληλους εκπαιδευτές χαρακτήρισαν άτομα:
●

 ε δεξιότητες επικοινωνιακές,
μ

●

ε νδιαφέροντα,

●

δ οκιμασμένα,

●

έ μπειρα,

●

ε ιδικευμένα στο αντικείμενο που διδάσκουν,

●

γ νώστες του συνδικαλιστικού χώρου, και

●

χ ωρίς νοοτροπία «δασκαλίστικης» αντιμετώπισης των εκπαιδευομένων.

Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Οι ερωτώμενοι θεώρησαν ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων συνδικαλιστικής
ενημέρωσης θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις:
●

Σ υγκεκριμένο, συνοπτικό, περιεκτικό και χρήσιμο περιεχόμενο.

●

 αροχή νέων γνώσεων.
Π

●

 νάδειξη της «επίκαιρης διάστασης» των θεμάτων.
Α

●

Σ ύντομη διάρκεια.

●

 αροχή πιστοποιητικού παρακολούθησης.
Π

●

 ξασφάλιση αναπληροφόρησης στους συμμετέχοντες μετά από ένα χρονικό διάστημα.
Ε

●

 αροχή δυνατότητας συμμετοχής και χρήση και άλλων εκπαιδευτικών μεθόδων εκτός
Π
της εισήγησης.

●

 αροχή σημειώσεων με πρακτική χρησιμότητα και μετά το πέρας των σεμιναρίων.
Π

●

 λοκλήρωση της μαθησιακής διεργασίας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντηΟ
σης, χωρίς να απαιτείται προσωπική μελέτη.

●

 λιγομελή τμήματα.
Ο

1.4.1.2 Μελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων – Νοέμβριος 2008
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.» διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών
απασχολουμένων σε διάφορους κλάδους και επαγγέλματα των μικρών επιχειρήσεων.
Η έρευνα επεδίωκε τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση άποψης για τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφορικά με θέματα προ-
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γραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα θα μπορούσαν
να αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων που θα
κάλυπταν τις ανάγκες του χώρου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του ποσοτικού σκέλους της έρευνας, οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στους ρυθμούς ενσωμάτωσης της νέας γνώσης. Το γεγονός αυτό, που αποδίδεται και στα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου,
επηρεάζει δυσμενώς την παραγωγή καινοτομίας, με αποτέλεσμα να καταγράφεται υστέρηση στην παραγωγικότητα και, κατ’ επέκταση, στην ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, οι δράσεις διά βίου εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα βελτιώσει την
ικανότητά τους να απορροφούν νέες γνώσεις καθώς και να παράγουν ή να ενσωματώνουν
την καινοτομία, στοιχείο συνυφασμένο με την έννοια της επιχειρηματικότητας.
Τα κύρια ευρήματα του ποιοτικού σκέλους της έρευνας για κάθε ομάδα συμμετεχόντων (με
κριτήριο τη θέση / σχέση εργασίας) έχουν ως εξής:
●

 ι επιχειρηματίες προτιμούν ταχύρρυθμα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, διάρΟ
κειας έως 60 ωρών, τα οποία επιθυμούν να διεξάγονται 2 έως 3 φορές την εβδομάδα,
εκτός Παρασκευής.

●

 ντικείμενα εκπαίδευσης στα οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους είναι τα θέματα επιΑ
χειρηματικότητας, marketing και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου.

●

Σ χετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές16, θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε
μελέτες περιπτώσεων και να αποφεύγονται τα θεωρητικά αντικείμενα. Επίσης, θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, γεγονός που
προϋποθέτει την ύπαρξη ομοιογενούς ομάδας εκπαιδευομένων, με κριτήριο, πρωτίστως,
τον κλάδο δραστηριότητας και, κατά δεύτερο λόγο, το μέγεθος των επιχειρήσεων.

●

 ι αυτοαπασχολούμενοι, τα συμβοηθούντα μέλη και οι λοιποί εργαζόμενοι προτιΟ
μούν μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, που διεξάγονται 3-4
φορές την εβδομάδα επί 4-5 ώρες την ημέρα, με συνολική διάρκεια, περίπου, 2 μήνες.

●

Τ α αντικείμενα εκπαίδευσης στα οποία εκδηλώνουν την προτίμησή τους είναι, κυρίως,
τεχνικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους, οι βασικές εφαρμογές πληροφορικής – χρήση
διαδικτύου – και οι τεχνικές πωλήσεων.

●

Σ χετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, οι συμμετέχοντες στην έρευνα

16. Oι Noyé D. και Piveteau J. (1999: 47, 48), [Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο] διατυπώνουν σχετικούς ορισμούς, όπως θα δούμε αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα. Η Μέθοδος είναι
έννοια ευρύτερη από την τεχνική και αναφέρεται σε σύνολο αρχών που καθορίζουν τις γενικές προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση και θα επιδιωχθεί η πρόσβαση στη
γνώση. Τεχνικές είναι τα παιδαγωγικά εργαλεία με τα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος. Τέλος, Εκπαιδευτικά Μέσα είναι τα «υλικά» εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για να αποδώσει τις τρεις αυτές διαστάσεις του νοήματος στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
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ζητούν να χρησιμοποιούνται παραδείγματα που παρουσιάζουν συνάφεια με την επαγγελματική εμπειρία τους. Επισημαίνεται η αποτελεσματικότητα της εξατομικευμένης προσέγγισης. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν προτιμούν την
αυτοεκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά εκπαίδευση με αυτοπρόσωπη
παρουσία του εκπαιδευτή, ώστε αυτός να τους υποστηρίζει στις τυχόν δυσκολίες που
θα αντιμετωπίσουν.
●

 αι για τις τρεις ομάδες – προφανώς λόγω του ελλείμματος γνώσεων και δεξιοτήτων
Κ
χρήσης εφαρμογών πληροφορικής – η αυτοεκπαίδευση ή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θεωρείται ώριμη εκπαιδευτική παρέμβαση.

●

 πιπλέον, οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστιασμένου ενδιαφέροντος δεν αισθάνονται
Ε
αρκετά έμπειροι ώστε να προτείνουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές για
τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. Δείχνουν, όμως, μια σαφή προτίμηση σε πρακτικά ζητήματα, στην ανάγκη χρήσης παραδειγμάτων από τον επαγγελματικό ή επιχειρηματικό τους χώρο και σε μελέτες περιπτώσεων.

1.5 Ο
 εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τις ανάγκες των απασχολουμένων στις
Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Το τελευταίο μέρος του ερευνητικού έργου Μελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων εστίασε στα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης για τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, εξετάστηκαν ζητήματα όπως ο ρόλος των παραγόντων που αντανακλούν το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα, η μορφολογία των επιχειρήσεων στις
οποίες αυτοί απασχολούνται καθώς και τα χαρακτηριστικά της στάσης τους απέναντι στη
διά βίου εκπαίδευση. Σε αυτή την ενότητα, αναλύονται τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με βάση τους παράγοντες που προέκυψε ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους και την ιεράρχηση της προτεραιότητάς τους. Τα πορίσματα αυτής της ανάλυσης καθορίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και, παράλληλα, προσδιορίζουν τις δράσεις που θα υλοποιηθούν, τις στοχευμένες ομάδες υποψήφιων εκπαιδευομένων προς τις οποίες αυτές οι πρωτοβουλίες θα απευθύνονται, τα προγράμματα καθώς
και τις τεχνικές που θα πρέπει να αξιοποιηθούν.

1.5.1 Θ
 εματικά αντικείμενα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους
απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Οι κατευθύνσεις για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ανά θεματικό αντικείμενο και, αντίστοιχα,
προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχουν, συνοπτικά, ως εξής:

1.5.1.1 Χρήση και εφαρμογές διαδικτύου
Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προέρχονται από νέες
επιχειρήσεις (μέχρι 5 έτη λειτουργίας) οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει συστήματα ποιότητας
ούτε έχουν υλοποιήσει επενδυτικά σχέδια κατά τα τελευταία 2 έτη.
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Στην ομάδα μπορούν να συμπεριληφθούν απασχολούμενοι στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη θέση απασχόλησης μέσα σε αυτές.
Το επίπεδο της εκπαίδευσής τους είναι σχετικά χαμηλό (μέχρι απόφοιτοι λυκείου).
Ο επιθυμητός χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται εκτός ωραρίου εργασίας.

1.5.1.2 Αντιμετώπιση ανταγωνισμού
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε αυτό το θεματικό αντικείμενο απευθύνονται στο
σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το
πρόγραμμα αυτό είναι άτομα με περιορισμένη βάση κωδικοποιημένης γνώσης προερχόμενης από διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης. Πρόκειται, μάλιστα, για υποψήφιους που αξιολογούν ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις η τηλεκπαίδευση και αυτοεκπαίδευση.
Ως προς τους περιορισμούς του χρόνου ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά.

1.5.1.3 Κοστολόγηση - τιμολόγηση
Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι που θα παρακολουθήσουν αυτό το θεματικό αντικείμενο
θα πρέπει να προέρχονται από επιχειρήσεις σχετικά μεγάλου μεγέθους· το δε πρόγραμμα
απευθύνεται σε επιχειρηματίες-στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους
από 7 εργαζόμενους (δεν αφορά συμβοηθούντα μέλη και εργαζομένους).
Το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσής της στοχευμένης ομάδας είναι υψηλό (απόφοιτοι ΑΕΙΤΕΙ). Τα μέλη της διαθέτουν σημαντική βάση κωδικοποιημένης γνώσης που προέρχεται
από εμπειρίες διά βίου εκπαίδευσης (π.χ. έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας, διοίκησης ή χρηματοοικονομικών).
Όπως καταδεικνύουν τα προαναφερθέντα στοιχεία, οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά στοχευόμενες ομάδες εντοπίζονται στην περιοχή της Αττικής.
Ως επιθυμητός χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων αναφέρεται το χρονικό διάστημα
εκτός ωραρίου εργασίας.

1.5.1.4 Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
Αυτό το θεματικό αντικείμενο ενδιαφέρει, κυρίως, υπαλλήλους και συμβοηθούντα μέλη
μικρών επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το πρόγραμμα αυτό είναι άτομα
με περιορισμένη βάση κωδικοποιημένης γνώσης που προέρχεται από διαδικασίες διά
βίου εκπαίδευσης (π.χ. έως απόφοιτοι λυκείου). Από άποψη γεωγραφικής κατανομής, οι
ενδιαφερόμενοι συγκεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, ενώ είναι διερευνητέο και το ενδιαφέρον για την Πάτρα.
Ως προς τους περιορισμούς που σχετίζονται με το χρόνο, επισημαίνεται ότι τα προγράμματα
θα πρέπει να διαρκούν μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.
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Τυχόν συνδυασμός της διαδικασίας εκπαίδευσης με ολοκληρωμένα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής
παρέμβασης.

1.5.1.5 Προβολή και διαφήμιση
Ως προς τη στοχευόμενη ομάδα ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά των απασχολουμένων
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη σχέση τους με την επιχείρηση (επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, συμβοηθούντα μέλη). Η υλοποίηση του προγράμματος
εκπαίδευσης επιβάλλεται να γίνει εκτός ωραρίου εργασίας.

1.5.1.6	Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε αυτό το θεματικό αντικείμενο απευθύνονται
στους αυτοαπασχολούμενους των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το επίπεδο της τυπικής
εκπαίδευσης αυτής της ομάδας-στόχου είναι χαμηλό (μέχρι απόφοιτοι λυκείου). Εξάλλου,
οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το πρόγραμμα αυτό είναι άτομα με περιορισμένη βάση
κωδικοποιημένης γνώσης που προέρχεται από διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά ομάδα των ωφελουμένων φαίνεται να συγκεντρώνεται στα μικρότερα αστικά κέντρα (Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο).
Ως προς τους περιορισμούς του χρόνου ισχύουν τα γενικά χαρακτηριστικά.

1.5.1.7 Διαχείριση ποιότητας
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε αυτό το θεματικό αντικείμενο απευθύνονται,
κατά κύριο λόγο, σε αυτοαπασχολούμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-2 εργαζόμενοι) και συμβοηθούντα μέλη με σημαντική συμμετοχή στις επιχειρηματικές αποφάσεις
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το πρόγραμμα αυτό είναι άτομα με σχετικά χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης (μέχρι απόφοιτοι λυκείου) καθώς και με περιορισμένη βάση κωδικοποιημένης γνώσης. Προτεραιότητα
θα πρέπει να δοθεί σε άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση της ποιότητας σε μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Προτείνεται τα προγράμματα να υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, η δε διάρκειά τους
να μην υπερβαίνει τις 6 ώρες εβδομαδιαίως.

1.5.1.8	Τεχνικές ειδικότητες – Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Αυτό το θεματικό αντικείμενο ενδιαφέρει, κυρίως, απασχολούμενους σε επιχειρήσεις με
τεχνικές δραστηριότητες. Αυτοί μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. οικοδομικές εργασίες κ.λπ.) ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με τεχνικές δραστηριότητες. Το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης αυτής της ομάδας-στόχου είναι σχετικά
χαμηλό (μέχρι απόφοιτοι λυκείου). Παράλληλα οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το
πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει δράσεις κατάρτισης σε τεχνικές ειδικότητες και είναι
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άτομα με περιορισμένη βάση κωδικοποιημένης γνώσης προερχόμενης από διαδικασίες
διά βίου εκπαίδευσης.
Αναφορικά με το χρόνο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τίθεται ο περιορισμός της πραγματοποίησής τους εκτός ωραρίου εργασίας.

1.5.1.9 Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε αυτό το θεματικό αντικείμενο ενδιαφέρουν
περισσότερο εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε επιχειρήσεις μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας σε εργατικά ατυχήματα. Το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης των
συμμετεχόντων είναι χαμηλό (μέχρι απόφοιτοι λυκείου). Παράλληλα οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει δράσεις κατάρτισης σε τεχνικές
ειδικότητες και είναι άτομα με περιορισμένη βάση κωδικοποιημένης γνώσης προερχόμενης από διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης.
Αναφορικά με το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων, ομοίως οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν το διάστημα εκτός ωραρίου εργασίας.
Τέλος, ως προς τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εκφράζουν την προτίμησή τους για συμμετοχικές τεχνικές.

1.5.1.10 Σχεδίαση με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους ως τεχνίτες είτε σε επιχειρήσεις
όπου η σχεδίαση συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητές τους (τεχνικά γραφεία, αυτοαπασχολούμενοι κ.λπ.) είτε σε επιχειρήσεις που παράγουν νέα προϊόντα (κόσμημα, ένδυση,
υπόδηση κ.ά.). Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν μέσο ή ανώτερο επίπεδο τυπικής
εκπαίδευσης (απόφοιτοι τεχνικών σχολών ή ΙΕΚ αλλά και πτυχιούχοι) και έχουν, επίσης,
παρακολουθήσει δράσεις κατάρτισης σε τεχνικές ειδικότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται εκτός ωραρίου
εργασίας.
Τέλος, ως προς τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στη σύνθεση των τμημάτων με βάση το αντικείμενο εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια.

1.5.2 Το έργο «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής
επιχείρησης»
Τα ευρήματα των μελετών της προηγούμενης ενότητας αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό
του έργου «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης».
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Διά βίου
Μάθησης, στο οποίο, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, το τετράπτυχο «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση – Απασχόληση» αποτελεί το θεμελιώδη άξονα
στρατηγικού σχεδιασμού του.
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Δικαιούχος17 της Πράξης18 είναι το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.
Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων ΤΠΕ και
γνώσεων σύγχρονης επιχειρηματικότητας, μιας, δηλαδή, βασικής πτυχής των προβλημάτων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, στοχεύει στη διαμόρφωση συνθηκών επαρκούς ευαισθητοποίησης σε θέματα υγιεινής και
ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων.
Η Πράξη αποτελείται από 2 υποέργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οριζόντιες και πολλαπλασιαστικές δράσεις, για τις οποίες οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού διαμορφώθηκαν με βάση τα ευρήματα των παραπάνω μελετών. Αυτές είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτών, η αξιοποίηση και διαχείριση συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ανάπτυξη
και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, η διενέργεια μελετών και ερευνών, ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας καθώς και δράσεων εξωτερικής αξιολόγησης. Ειδικότερα το Υποέργο 1 περιλαμβάνει πέντε δράσεις:
Δράση 1: Συντονισμός και διαχείριση του έργου
Δράση 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου & υλικών και ενημέρωση εκπαίδευση εκπαιδευτών
Δράση 3: Σχεδιασμός, υλοποίηση παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δράση 4: Μελέτες - Έρευνες
Δράση 5: Δημοσιότητα - Προβολή
και το Υποέργο 2 αναφέρεται στην εξωτερική αξιολόγηση της συνολικής Πράξης.

1.5.2.1 Ομάδα - στόχος
Το έργο απευθύνεται στους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
δηλαδή, σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη
17. Δικαιούχος: Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την
έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της
Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και
λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Πηγή: ΜΟΔ. Διαθέσιμος ορισμός στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.mou.gr/index.asp?a_id=76, ημερομηνία πρόσβασης: 2/7/2011.
18. Πράξη: Κάθε έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους Δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται. Πηγή: ΜΟΔ. Διαθέσιμος ορισμός στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mou.gr/index.asp?a_id=76, ημερομηνία πρόσβασης:
2/7/2011.
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οικογενειακών επιχειρήσεων άνω των 18 ετών. Ειδικά για τις πράξεις που θα υλοποιηθούν στους Άξονες Προτεραιότητας19 7, 8 και 920, ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων αναμένεται να ανέλθει σε 4.800. Αυτοί θα συμμετάσχουν σε 300 σεμινάρια, τα οποία θα
λάβουν χώρα σε 25 πόλεις περίπου.

1.5.2.2 Στόχοι του έργου
Στόχοι του έργου είναι:
●

 ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και η βελτιωμένη
η
παρουσία τους στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευσης,

●

 ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των μικρών
η
οικονομικών μονάδων καθώς επίσης και η αύξηση της συμμετοχής εργοδοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στις ΜΜΕ σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης,

●

 ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοη
τών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που συνιστούν τη βάση της υγιούς επιχειρηματικότητας,

●

 βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών των
η
απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, και

●

 κάλυψη διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής και
η
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύπνισης και προστασίας και των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.

19. Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής που έχει επιλεγεί σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Συνοδεύεται από τη συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των άλλων χρηματοδοτικών
οργάνων της καθώς και από τους χρηματοδοτικούς πόρους του κράτους-μέλους που του αντιστοιχούν. Εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους. Στο Β΄ ΚΠΣ αναφερόταν ως υποπρόγραμμα.
Πηγή: Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
20. Α.Π. 7: Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Αν. Μακεδονίας
& Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου,
Κρήτης).
Α.Π. 8: Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττικής,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας).
Α.Π. 9: Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεάς
Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου).
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Σύνοψη
Μέσα στο σύνολο των επιχειρήσεων, οι μικρές και πολύ μικρές αποτελούν ένα υποσύνολο
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μετέχει σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Για τη στήριξή τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και σε εθνικό.
Στην Ελλάδα οι ΜΜΕ και, ειδικότερα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις συνιστούν
θεμέλιο της οικονομίας. Οι πολύ μικρές, μάλιστα, αποτελούν το κύριο επιχειρηματικό
μοντέλο. Οι δυσκολίες που αυτή η κατηγορία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σχετίζονται
με την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με το κόστος εργασίας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης στο ζήτημα αυτό.
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο εκπροσωπούνται συνδικαλιστικά από την ΓΣΕΒΕΕ ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την UEAPME, ευρωπαϊκή συνομοσπονδία των ΜΜΕ.
Οι απασχολούμενοι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με βάση το είδος της σχέσης
που διατηρούν με την επιχείρηση, ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
●

 υτοαπασχολούμενοι,
α

●

ε ργοδότες,

●

 ισθωτοί ή εργαζόμενοι,
μ

●

 οηθοί / συμβοηθούντα μέλη
β

Έρευνες και μελέτες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών για τους απασχολούμενους
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέδειξαν τα χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις και
τα κίνητρα συμμετοχής αυτών των ομάδων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. Εξετάστηκαν, επίσης, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και τα οποία επηρεάζουν τον προσανατολισμό και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων για αυτούς. Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τις πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικού σχεδιασμού που αποτυπώνονται στο έργο «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο
δυναμικό της μικρής επιχείρησης» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας και Διά βίου Μάθησης. Κύρια επιδίωξη αυτών των πρωτοβουλιών
ήταν η αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων και επιτακτικών εκπαιδευτικών αναγκών
στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 71

11/6/12 10:17 PM

72

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
(Πολλαπλής επιλογής)
Επιλέξτε τις προτάσεις που δεν θεωρείτε σωστές.
1. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις συνήθως:
α. έχουν προσωποποιημένη διοίκηση.
β. έχουν μικρό μερίδιο αγοράς.
γ.	μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, λόγω της ευελιξίας τους που οφείλεται στο μέγεθός τους.
δ. έχουν υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο.
Επιλέξτε τις προτάσεις που θεωρείτε σωστές.
2. Η ανεξάρτητη επιχείρηση που έχει συνολικό ισολογισμό και κύκλο εργασιών μέχρι 2
εκατ. ευρώ και η οποία απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους χαρακτηρίζεται ως:
α. επιχειρηματικός άγγελος.
β. πολύ μικρή επιχείρηση.
γ. μικρή επιχείρηση.
δ. συνδεδεμένη επιχείρηση.
3. Η συμβολή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία:
α. είναι ανάλογη του μεγέθους τους.
β. είναι σημαντική.
γ. δεν είναι τόσο σημαντική όσο σε άλλες χώρες της Ε.Ε.-27.
δ. είναι περιορισμένη, γιατί δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες μόνον περιοχές
της αγοράς (niche markets).
4. Ο χαρακτηρισμός των επιχειρήσεων ως πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων αποσκοπεί:
α.	στον αποκλεισμό αυτών των επιχειρήσεων από τις εστιασμένες πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας.
β.	στην παροχή σε αυτές τις επιχειρήσεις της δυνατότητας αξιοποίησης των εστιασμένων πολιτικών στήριξης της επιχειρηματικότητας.
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γ.	στην αξιολόγηση των δυσμενών συνεπειών που έχει η επιχειρηματική δραστηριότητά τους στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. στην εξαίρεση αυτών των επιχειρήσεων από την ταξινόμηση της EUROSTAT.
5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας για τις
ΜΜΕ:
α. που ήδη υφίστανται και λειτουργούν.
β.	μόνο για συγκεκριμένες μορφές επιχειρηματικότητας, π.χ. γυναικεία επιχειρηματικότητα.
γ. μόνο για συγκεκριμένες φάσεις του κύκλου ζωής τους, π.χ. έναρξη.
δ.	για τη βελτίωση της θέσης των ΜΜΕ καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
6. Η ΓΣΕΒΕΕ:
α.	είναι πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων που υπογράφει την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
β. είναι πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών.
γ. είναι τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων.
δ. είναι τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών.
7. Την τεκμηρίωση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε ζητήματα οικονομικών και κοινωνικών
πολιτικών υποστηρίζει:
α. η Ο.Κ.Ε. (Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή).
β. το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.
γ. το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ. το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας.
8. Στην κοινωνική διαβούλευση συμμετέχει:
α. το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ.
β. το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΒΕ.
γ. η ΓΣΕΒΕΕ.
δ. οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις της ΓΣΕΒΕΕ.
9. Το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ:
α. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης αποκλειστικά για τους συνδικαλιστές της ΓΣΕΒΕΕ.
β.	δεν μπορεί να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για ανέργους, γιατί αυτοί
δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες απασχολουμένων στις ΜΜΕ.
γ.	υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης μόνο για τους επαγγελματικούς κλάδους που
είναι μέλη της ΓΣΕΒΕΕ.
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δ.	εστιάζει, κυρίως, στην κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης και επαγγελματικής
κατάρτισης των απασχολουμένων στις ελληνικές ΜΜΕ.
10. Τα συμφέροντα των ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο:
α. εκπροσωπούνται από την UEAPME.
β. εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.
γ. εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ. εκπροσωπούνται από τον Συνήγορο για τις ΜΜΕ.
11. Ως «εργαζόμενοι» χαρακτηρίζεται εκείνη η ομάδα απασχολουμένων στις ΜΜΕ που:
α. διατηρούν με την επιχείρηση σχέση εξαρτημένης εργασίας.
β.	οι όροι αμοιβής και εργασίας τους υπολείπονται των ελαχίστων ορίων που ορίζει
η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
γ. γενικώς απασχολούνται στις ΜΜΕ.
δ.	είναι μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία και εργάζονται στην οικογενειακή
επιχείρηση.
12. Η πλειονότητα των ΜΜΕ δραστηριοποιείται κυρίως:
α. στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
β. στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας.
γ. στον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
δ. στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας.
13. Η πλειονότητα των αυτοαπασχολουμένων στις ΜΜΕ:
α. είναι, κυρίως, άνδρες.
β. είναι, κυρίως, νέοι κάτω των 30 ετών.
γ. είναι μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία.
δ. είναι ανώτερου επιπέδου τυπικής εκπαίδευσης.
14. Οι περισσότεροι απασχολούμενοι στις ΜΜΕ:
α. βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.
β. έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο για επιμόρφωση.
γ. δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία.
δ.	έχουν ελεύθερο χρόνο να διαθέσουν για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
15. Οι απασχολούμενοι στις ΜΜΕ:
α. δεν ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν.
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β.	ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα χρήσιμα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
γ. ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στη θέση εργασίας τους.
δ.	ενδιαφέρονται να συνδυάσουν την επιμόρφωσή τους με επαγγελματικό ταξίδι.

(Πολλαπλής επιλογής)
Συμπληρώστε την κάθε πρόταση με την επιλογή που θεωρείτε σωστή:
16. Σχετικά με το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων, οι έρευνες καταδεικνύουν για
τους επιχειρηματίες την ανάγκη για …
α.	6-8 ώρες εκπαίδευσης ημερησίως, για να ολοκληρώνονται τα προγράμματα σε
βραχύ χρονικό διάστημα.
β.	συνολικής διάρκειας εκπαίδευση μεγαλύτερης των 60 ωρών, για να καλυφθούν
όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.
γ. 2-3 ώρες καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
δ.	προγράμματα διάρκειας μέχρι 60 ώρες, τα οποία διεξάγονται 2 έως 3 φορές την
εβδομάδα.
17. Δεν προτιμούν την αυτοεκπαίδευση:
α. οι αυτοαπασχολούμενοι.
β. οι εργαζόμενοι.
γ. τα συμβοηθούντα μέλη.
δ. και οι τρεις αυτές κατηγορίες απασχολουμένων.
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Παράρτημα
Απαντήσεις ασκήσεων
(Πολλαπλής επιλογής)
1-γ, 2-β, 3-β, 4-β, 5-δ, 6-δ, 7-β, 8-γ, 9-δ, 10-α, 11-α, 12-γ, 13-α, 14-β, 15-β,
16- δ, 17- δ.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
●

Γράβαρης Δ., Λαπατσιώρας Σ. κ.ά. (2006). Κίνητρα και εμπόδια για την

αύξηση της απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

●

Γραφείο Τεκμηρίωσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, MARC AE (2009). Μελέτη διερεύ-

νησης αναγκών επιμόρφωσης συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ, (ποιοτική και
ποσοτική έρευνα). Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

●

Δασκαλάκης Ν., Παπαρσένος Α. (2009). Χρηματοδότηση μικρών και

πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

●
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Προτεινόμενες ιστοσελίδες
(προσβάσιμες κατά την περίοδο συγγραφής του εγχειριδίου)
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●
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●
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διά
βίου εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 2.1 Η μάθηση ενηλίκων
Ενότητα 2.2 Ζ ητήματα δημιουργικής αξιοποίησης των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα προγράμματα για τους απασχολούμενους στις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
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Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων διά
βίου εκπαίδευσης για απασχολούμενους στις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με βάση τις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Εισαγωγή
Με βάση τα ευρήματα των μελετών που προαναφέρθηκαν και όπως εύστοχα επισημαίνει
ο Καραλής (2011), παρατηρείται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι εμφανίζουν αρκετά από
τα χαρακτηριστικά και τα εμπόδια στη μάθηση που συναντώνται στην κλασική βιβλιογραφία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:
●

 ύπαρξη συγκεκριμένων στόχων και προσδοκιών από την ενδεχόμενη συμμετοχή
η
τους στα προγράμματα,

●

ο εξαιρετικά περιορισμένος χρόνος τόσο για μελέτη του υλικού όσο και για παρακολούθηση προγραμμάτων,

●

 σύνδεση της χρησιμότητας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την προσωπική και
η
επαγγελματική ανάπτυξη των υποψηφίων, και

●

 προτίμηση, από την πλευρά των υποψηφίων, εκπαιδευτικών διαδικασιών που αναη
γνωρίζουν την ενηλικιότητά τους και προωθούν την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτές.

Αυτά τα χαρακτηριστικά και η ευθυγράμμιση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων θα εξεταστούν στις δυο ενότητες του κεφαλαίου που ακολουθεί.
Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική
συμμετοχή των υποψηφίων, ενώ η δεύτερη διερευνά ζητήματα αποδοχής και αξιοποίησης
των τεχνικών αυτών στην ομάδα–στόχο.
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Στόχος
Στόχος του κεφαλαίου είναι η συνοπτική παρουσίαση των γενικών αρχών
εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες αποτελούν το κατ’ εξοχήν φιλοσοφικό υπόβαθρο μεθόδων και τεχνικών που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των
εκπαιδευομένων.
Επιπλέον, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετοχικές μέθοδοι εκπαίδευσης θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές και να αξιοποιηθούν δημιουργικά στα προγράμματα που απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων και τις αρχές εκπαί-

δευσής τους,

●

να περιγράφετε τις παραμέτρους ορθολογικών προσεγγίσεων για το

σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
απευθύνονται σε ενηλίκους,

●

να περιγράφετε το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων καθώς και τις ικα-

νότητες που τον υποστηρίζουν,

●

να ταξινομείτε τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με κριτήριο το

είδος της αλληλεπίδρασης με το γνωστικό αντικείμενο που εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόμενους,

●

να αξιολογείτε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές υπό το πρίσμα

των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων,

●

να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και

τα ενδιαφέροντα των υποψήφιων εκπαιδευομένων που απασχολούνται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και

●

να αναφέρετε τις κατάλληλες για την ομάδα-στόχο συμμετοχικές μεθό-

δους και, ιδιαίτερα, εκείνες που αναδείχθηκαν από τη μελετητική διαδικασία.
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Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
● να

συγκεντρώνετε και επιλέγετε τις πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να απαντάτε στα ερωτήματα:

ü
ποιοι είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι θα συμμετέχουν
στις εκπαιδευτικές ομάδες που θα συντονίσετε,
ü
ποια είναι τα δημογραφικά στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν (ηλικία,
φύλο, μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία), και
ü
πώς επιδρά ο εργασιακός ρόλος και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων
στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
● να

αξιολογείτε το ρόλο σας ως εκπαιδευτών με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να οργανώνετε και ελέγχετε τις εκπαιδευτικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις σας ως προς τη συμβατότητά τους με εκείνες που αναδεικνύονται ως κατάλληλες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά,
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων εκπαιδευομένων.

● να

προσεγγίζετε εκπαιδευτικά τους υποψήφιους που θα συμμετέχουν
στα προγράμματα που θα συντονίσετε, εναρμονίζοντας τις στρατηγικές
σας με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, και να συνεργάζεστε προς αυτή την
κατεύθυνση με τους διοργανωτές των προγραμμάτων.

■

Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
● να

ευαισθητοποιείστε ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων, οι οποίες επιβάλλουν διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με γνώμονα τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,

● να

υποβάλλετε σε κριτικό έλεγχο τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
σας έτσι ώστε να διαπιστώνετε εάν και κατά πόσο εκπληρώνουν την
«ανθρωπιστική» αποστολή τους ή χρειάζονται αναθεώρηση και βελτίωση,

● να

ενισχύσετε την πεποίθησή σας ότι οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές
μέθοδοι και τεχνικές μπορούν να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες
στην εκπαιδευτική ομάδα που θα συντονίσετε στο πλαίσιο των προγραμμάτων, ώστε αυτή να επωφεληθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο που ταιριάζει στις ανάγκες της,

● να

ασκείτε αυτοκριτική για τις εκπαιδευτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνήθως χρησιμοποιείτε, διερευνώντας κατά πόσο προάγουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων καθώς και πόσο
είναι συμβατές με την ομάδα-στόχο που θα συντονίσετε,

● να

υιοθετείτε τις κατευθυντήριες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων,
ενσωματώνοντάς τις στην εκπαιδευτική φιλοσοφία σας.
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Έννοιες – κλειδιά
Ενηλικιότητα
Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Αυτογνωσία
Εσωτερικά εμπόδια μάθησης (μαθησιακά εμπόδια )
Ψυχολογικοί μηχανισμοί άμυνας
Αυτοαξιολόγηση
Συντονισμός
Οργάνωση ομάδας
Δυναμική ομάδας
Υπευθυνότητα
Ενεργητική συμμετοχή
Κριτικός στοχασμός, κριτική σκέψη
Εμψύχωση
Εκπαιδευτικές μέθοδοι, εκπαιδευτικές τεχνικές, εκπαιδευτικά μέσα
Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Συνεργατική σχέση μάθησης
Εκπαίδευση από απόσταση
Μαθητο-κεντρικές μέθοδοι και τεχνικές
Προτιμώμενος τρόπος μάθησης
Κοινωνικές ικανότητες
Ενεργητικοί /Δραστήριοι εκπαιδευόμενοι
Στοχαζόμενοι / Στοχαστές εκπαιδευόμενοι
Θεωρητικοί εκπαιδευόμενοι
Πραγματιστές εκπαιδευόμενοι
Εναρκτήρια (εκπαιδευτική) συνάντηση
Στάδια μάθησης
Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο / Συμβόλαιο Μάθησης
Εκπαιδευτική ομάδα
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Σύντομη περιγραφή του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων τα οποία επιβάλλουν
διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση και επιχειρείται η σύνδεσή τους με τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, διερευνάται ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων καθώς και
ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτής μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του
προγράμματος που συντονίζει. Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού, προσδιορίζονται οι
ικανότητες / δεξιότητες που υποστηρίζουν αυτόν το ρόλο. Επίσης, επιχειρείται η ανάδειξη
των τεχνικών εκείνων που μπορούν να ευθυγραμμίσουν την εκπαιδευτική παρέμβαση με
τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Κομβικό στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία που απευθύνεται σε ενηλίκους αποτελούν
οι μέθοδοι και τεχνικές που προάγουν την ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση. Έτσι, η
διερεύνηση της συμβατότητάς τους με τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων εκπαιδευομένων, οι οποίοι προέρχονται από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η εξεύρεση βέλτιστου τρόπου αξιοποίησής τους μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργική αξιοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών τεχνικών.
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2.1 Η μάθηση ενηλίκων

2.1.1 Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι
Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι που προέρχονται από
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και προσδοκίες από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, στους παράγοντες
που λειτουργούν ως αντικίνητρα συμμετοχής αναγνωρίσαμε εμπόδια που συναντούν οι
ενήλικοι, όταν συμμετέχουν σε παρόμοια προγράμματα. Η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μια τέτοια ομάδα-στόχο μας
φέρνει, συνεπώς, αντιμέτωπους με το ζήτημα της αξιοποίησης εκείνης της προσέγγισης
που λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα της ενηλικιότητας των υποψήφιων εκπαιδευομένων
καθώς και τα χαρακτηριστικά που απορρέουν από αυτήν.
Επομένως στην ενότητα αυτή επιβάλλεται να διερευνήσουμε, αρχικά, ποιοι είναι οι ενήλικοι
και ποια τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από άλλες εκπαιδευτικές ομάδες,
όπως εκείνες των παιδιών ή των εφήβων.
3.6.1.1

Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων

Ο Rogers (1999) επιλέγει επτά χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν τους ενήλικους
εκπαιδευόμενους:
1.

Είναι ενήλικοι εξ ορισμού.

2.

Βρίσκονται ήδη σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι στην αρχή της.

3.

Ο καθένας είναι φορέας ενός συνόλου εμπειριών και αξιών.

4.

Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένες προθέσεις.

5.

Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες αναφορικά με τη μαθησιακή διεργασία.

6.

Tα ενδιαφέροντά τους λειτουργούν ανταγωνιστικά και η ιεράρχησή τους
συνεπάγεται θυσίες.

7.

Eχουν ήδη διαμορφώσει τα δικά τους μοντέλα μάθησης.

Συνοψίζοντας τον προβληματισμό για αυτά τα ζητήματα, ο Κόκκος (2003) καταγράφει ότι οι
ενήλικοι συνήθως:
1.

Επιλέγουν να ενταχθούν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, διότι έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους που συνδέονται με ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες που επιδιώκουν να εκπληρώσουν21. Αυτές μπορεί να αφορούν στην επαγγελματική ή την οικονομική δραστηριότητά τους ή σε πτυχές των κοινωνικών ρόλων τους. Για τη συμμε-

21. Αντίθετα, οι ανήλικοι συνήθως προσδιορίζουν μάλλον αόριστα τους στόχους τους στο πλαίσιο της
εκπαίδευσής τους.
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τοχή τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα «θυσιάζουν» άλλες προτεραιότητες· προσδοκούν δε η θυσία αυτή να έχει αντίκρισμα, δηλαδή η εκπαιδευτική δραστηριότητα να
τους προσφέρει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους
ενισχύσουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.
2.

Έχουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και γνώσεων από την κοινωνική και οικονομική
πορεία τους. Οι εμπειρίες είναι διαφορετικές για τον καθένα, γιατί απορρέουν από τις
καταστάσεις που ο καθένας ως ξεχωριστή οντότητα έχει αντιμετωπίσει. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι ο καθένας καλείται ως άτομο να αλληλεπιδράσει με άλλους
ανθρώπους, στο πλαίσιο κοινωνικών, επαγγελματικών, οικογενειακών και προσωπικών ευθυνών, υποχρεώσεων, σχέσεων κ.λπ. Οι ενήλικοι χρησιμοποιούν τις εμπειρίες τους, για να δημιουργήσουν τη δική τους αντίληψη για το ποιοι είναι. Αισθάνονται
δε την ανάγκη το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους να συνδέεται με αυτές τις εμπειρίες και να τις αξιοποιεί, ώστε να γίνονται «αφετηρία για νέα μάθηση». Ο Rogers, (1999:
95) μάλιστα, τονίζει ότι όταν η εμπειρία τους δεν λαμβάνεται υπόψη ή υποτιμάται, τότε
αυτό εκλαμβάνεται ως συνολική απόρριψη της προσωπικότητάς τους και όχι μόνο της
εμπειρίας τους.

3.

Επιδιώκουν να αναλάβουν οι ίδιοι υπεύθυνο ρόλο στην πορεία της μάθησης. Επιθυμούν, τουλάχιστον οι περισσότεροι, να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνα άτομα και να
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία. Η ενεργητική συμμετοχή εκφράζεται με πολλούς τρόπους:
ü Θέλουν να εκφράζουν τη γνώμη τους.
ü Επιδιώκουν τον ανοικτό διάλογο.
ü Βρίσκουν απωθητικό το μονόλογο του εκπαιδευτή.
ü Ε
πιζητούν η διδακτέα ύλη να είναι ευέλικτη και όχι τυποποιημένη ή προκατασκευασμένη, ώστε να προσαρμόζεται στους δικούς τους μαθησιακούς στόχους.
ü Γ

νωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες τους, είναι σε θέση να αμφισβητούν το περιεχόμενο ενός προγράμματος, όταν εκτιμούν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβάλει στην
κάλυψή τους, και να αντιπροτείνουν άλλα θέματα ή μεθόδους.

4.

Αντιμετωπίζουν (εσωτερικά) εμπόδια στην πορεία τους προς τη μάθηση. Αυτά
κατατάσσονται σε δύο υποκατηγορίες:
ü Εμπόδια που σχετίζονται με γνώσεις που προϋπάρχουν

		Ξεκινώντας την εκπαιδευτική διαδικασία οι εκπαιδευόμενοι, ως ενήλικοι, έχουν
ήδη ένα απόθεμα γνώσεων και αξιών που έχουν διαμορφώσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό το γνωσιακό και αξιακό σύστημα χρησιμοποιούν ως βάση
για την αποκρυστάλλωση απόψεων και τη δημιουργία πεποιθήσεων στις οποίες
έχουν την τάση να εμμένουν, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αποδεχθούν νέα
μαθησιακά αντικείμενα ή μεθόδους και να αδυνατούν να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα ή να αναθεωρήσουν απόψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο.
ü Εμπόδια που προέρχονται από ψυχολογικούς παράγοντες
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		Τέτοια εμπόδια σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως είναι η
χαμηλή αυτοεκτίμηση και η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ορισμένα από τα εμπόδια
αυτά μπορεί να οφείλονται στο άγχος που προκαλείται από διάφορες αιτίες, όπως
ο φόβος της αποτυχίας, της (αρνητικής) κριτικής, της απόρριψης ή της γελοιοποίησης. Ο Κόκκος (2003) αποδίδει το άγχος στην επανακτώμενη ιδιότητα του «μαθητή»
και επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ενηλίκων φοβούνται να μπουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γιατί αισθάνονται ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε
αυτές.
		Για την αντιμετώπιση των εμποδίων, οι ενήλικοι ενεργοποιούν ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας, με αποτέλεσμα κάποιοι να υπεκφεύγουν και να εκδηλώνουν
παθητική ή επιθετική συμπεριφορά.

2.1.1.2 Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Η μελέτη και η εμβάθυνση στην ιδιότητα της ενηλικιότητας και των χαρακτηριστικών της
μας οδηγεί σε σημαντικούς προβληματισμούς. Τα συμπεράσματα που εξάγονται μας καθοδηγούν στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, ώστε αυτή να είναι συμβατή με την
εκπαιδευτική δραστηριότητα για την οποία είμαστε υπεύθυνοι και να την υποστηρίζει. Αυτά
τα συμπεράσματα έχουν αποκρυσταλλωθεί στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων που επικεντρώνονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
ü Τ
ο μαθησιακό κλίμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρινή και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται
αμοιβαίος σεβασμός και συνεργατική σχέση, παράγοντες που ευνοούν τη μάθηση.
ü Π
ρέπει να υπάρχει στενή συνάφεια του περιεχομένου της εκπαίδευσης με τις ανάγκες,
τους στόχους, τις προσδοκίες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων, το δε
πρόγραμμα είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες, ώστε
να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και να κατακτούν βαθμιαία τη γνώση πράττοντας.
ü Η
εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν θα πρέπει να προάγει και αναπτύσσει την κριτική ικανότητά τους.
ü Ο
ι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η συμμετοχή αφορά σε όλες σχεδόν τις φάσεις ανάπτυξης του προγράμματος: από το σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγηση, ιδιαίτερα, όμως, κατά την εκπαιδευτική διεργασία.

2.1.1.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
Είναι φυσικό οι προσανατολισμοί της εκπαίδευσης ενηλίκων να οδηγούν σε αναθεώρηση
και επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτή. Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του
– που καθορίζεται με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – ο εκπαιδευτής θα πρέπει,
σταδιακά και μεθοδικά, να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευόμενους
– ενθαρρύνοντας την ανοικτή επικοινωνία – να θεμελιώσει τη δημιουργία της εκπαιδευτι-
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κής ομάδας και, με σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες των μελών της, να συντονίσει τη
σταδιακή ενεργοποίησή τους. Με μια τέτοια προσέγγιση εξασφαλίζεται η επιτυχία των στόχων της εκπαιδευτικής ομάδας. Κύριο μέλημα του εκπαιδευτή, όπως επισημαίνει ο Κόκκος (2003), είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας ανάπτυξης, μέσω της
εκπαιδευτικής διεργασίας, κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται, να σκέφτονται κριτικά και να μάθουν «πώς να μαθαίνουν».
Είναι προφανές ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ρόλος του εκπαιδευτή καθίσταται καταλυτικός και απαιτητικός. Ένας απλός αναμεταδότης γνώσεων σύντομα θα αποδειχθεί ανεπαρκής και, ενδεχομένως, επικίνδυνος «υπονομευτής» των στόχων της εκπαιδευτικής
ομάδας για την οποία είναι υπεύθυνος. Αντίθετα, επιβάλλεται να γνωρίζει πώς:
●

ν α συντονίζει τη μαθησιακή διεργασία,

●

ν α χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές και ποιες κάθε φορά, καθώς και πώς

●

ν α εμψυχώνει την ομάδα και να την ενθαρρύνει στην ανάληψη πρωτοβουλιών και
συνεργατικών δράσεων.

2.1.1.4 Ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων
Τίθεται εύλογα το εξής ερώτημα: «Ποιες είναι οι ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων που
μπορούν να εγγυηθούν τη δυνατότητά του να παρέμβει αποτελεσματικά ώστε να ανταποκριθεί
στον απαιτητικό ρόλο του;». Ο Rogers (1999) θέτει τέσσερις δέσμες προϋποθέσεων ως εξής:
1.	Θετικές στάσεις προς τους εκπαιδευόμενους, που εκφράζουν «φροντίδα, ευαισθησία,
υποστήριξη, ευελιξία, εφευρετικότητα, προθυμία για πειραματισμό, προσαρμογή του
υλικού στις συγκεκριμένες ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας».
2.	Θετικές στάσεις προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο και ενθουσιασμό για το περιεχόμενο
και τη φιλοσοφία του.
3. Πλήρης κατανόηση των αρχών και της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων.
4.	Διαρκής ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στους τομείς του σχεδιασμού, της επικοινωνίας, της συμβουλευτικής και της αξιολόγησης καθώς και συνεχής απόκτηση γνώσεων που αφορούν στο ίδιο το γνωστικό αντικείμενο.
Ο Κόκκος (2008), αντίστοιχα, αξιοποιεί μια οργανωμένη κατηγοριοποίηση του Βεργίδη, που,
για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών ενηλίκων, επικεντρώνεται σε κριτήρια όπως
η αυτογνωσία, η αυτοαξιολόγηση, η γνώση της δυναμικής της ομάδας, η ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας και, κυρίως, η μέριμνα, φροντίδα και αποδοχή των εκπαιδευόμενων. Επιπλέον, επισημαίνει την κύρια διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων,
η οποία επικεντρώνεται στον ενήλικο εκπαιδευόμενο. Έτσι, διαμορφώνεται μια εκπαιδευτική διαδικασία που οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) χαρακτηρίζουν «λιγότερο δασκαλοκεντρική» και περισσότερο «μαθητοκεντρική», εστιασμένη, δηλαδή, στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους-ενήλικους. Αυτή την άποψη εμπλουτίζει, στη συνέχεια, ο Κόκκος αξιοποιώντας συνέντευξη του Peter Jarvis ο οποίος χαρακτηρίζει την εκπαίδευση ενηλίκων «υπη-
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ρεσία» και «πράξη ανθρωπιστική». Σύμφωνα και με τους δυο ερευνητές, η επιτυχής υλοποίησή της είναι στενά συνδεδεμένη με κάποιους παράγοντες, όπως σεβασμός της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων ενηλίκων, υποχρέωση του εκπαιδευτή να αναπτύξει
σχέση με την ομάδα-στόχο, αφοσίωση στο καθήκον και ενδιαφέρον για τους εκπαιδευόμενους και την προσωπική ανάπτυξή τους. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε
θέση να αναγνωρίζει ότι η συνέχιση της διαδικασίας μάθησης αποτελεί για τους εκπαιδευόμενους «θυσία», κυρίως σε χρόνο, προσπάθεια και σε – επώδυνα πολλές φορές – ζητήματα αυτογνωσίας και αναζήτησης ταυτότητας.
Τέλος, επικεντρωνόμενος στο συνδυασμό των χαρακτηριστικών που επιτρέπουν μια τέτοια
παρέμβαση, ο Κόκκος εστιάζει σε τρεις άξονες στοιχείων που θα πρέπει ο εκπαιδευτής
ενηλίκων να διαθέτει:
●

γ νώσεις για το αντικείμενο, τις οποίες μάλιστα χαρακτηρίζει «διαβατήριο» για να γίνει
κάποιος εκπαιδευτής,

●

ι κανότητα να διδάσκει ενηλίκους, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, δηλαδή ικανότητα
«να γνωρίζει τις μεθόδους, να συντονίζει, να εμψυχώνει, να ενεργοποιεί»,

●

 τάση προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική ομάδα, με διάθεση προσφοράς και υποσ
στήριξης στα μέλη της, ώστε να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους.

2.1.2 Ε
 κπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που ενισχύουν
την ενεργητική συμμετοχή
2.1.2.1 Η εκπαίδευση ως σχεδιασμένη μάθηση
Αναφερόμενος στην εκπαίδευση ο Rogers (1999: 64-80) τη χαρακτηρίζει «σχεδιασμένη
μάθηση» με τα εξής «σύμφυτα» χαρακτηριστικά:
●

 ποτελεί διαδικασία «επαγωγική και πολλαπλασιαστική», η οποία αναπτύσσεται σταδιΑ
ακά και δημιουργεί σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων συστημικών
στοιχείων της.

●

Τ ο αποτέλεσμά της έχει ευρύτερη εφαρμογή, καθόσον οι νέες γνώσεις και δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατανόηση διαφόρων καταστάσεων και όχι μόνο
εκείνων που παρουσιάζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

●

 αρακτηρίζεται από ένα βαθμό «ολοκλήρωσης» που σχετίζεται με την επίτευξη των
Χ
στόχων, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά το σχεδιασμό.

Κομβικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί η σύνθεση μεθόδων και περιεχομένου η οποία
θα προσδιορίσει την αλληλουχία των γεγονότων που θα εξασφαλίσουν στους συμμετέχοντες την ικανότητα να μάθουν «τα βήματα προς τους επιδιωκόμενους στόχους». Αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, επιδέχεται μεταβολή και, πολλές φορές, επανακαθορισμό των στόχων, για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία αναδιαμορφώνονται και
με βάση τις ατομικές προσδοκίες των συμμετεχόντων.
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Επιπλέον, αυτή η διαδικασία προϋποθέτει καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
καθώς και των παρεμβατικών δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.
Για να κατακτηθεί αυτή η γνώση, είναι απαραίτητη η συστηματοποίηση της μελέτης αυτών
των χαρακτηριστικών. Πριν, όμως, αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, είναι χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες που, στη συνέχεια θα μας απασχολήσουν.
Οι Noyé και Piveteau (1999: 47, 48) ορίζουν την μέθοδο ως έννοια ευρύτερη από την τεχνική.
Αποτελεί σύνολο αρχών που καθορίζουν τις γενικές προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο
θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση και θα επιδιωχθεί η πρόσβαση στη γνώση. Ως τεχνικές, αντίστοιχα, ορίζουν τα παιδαγωγικά εργαλεία με τα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος. Μέθοδοι και
τεχνικές, τέλος, θα πρέπει να διακρίνονται από τα Εκπαιδευτικά Μέσα που είναι τα «υλικά»
εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

2.1.2.2	Ταξινόμηση εκπαιδευτικών μεθόδων
Το σύνολο των μελετητών του πεδίου εκπαίδευσης ενηλίκων υποστηρίζουν την ανάγκη
για σύνθεση μεθόδων, τεχνικών και διαφορετικών τρόπων εκπαίδευσης που οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να επιλέξουν. Βασική επιδίωξη είναι η προετοιμασία και υλοποίηση μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας που θα απευθύνεται στο διαφορετικό τρόπο μάθησης καθενός από τους συμμετέχοντες, θα προσφέρει εναλλαγές και
θα ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ώστε να τους οδηγήσει στη μάθηση.
Μεταξύ αυτών οι Noyé και Piveteau (1999: 43-53) – για να διευκολύνουν τους εκπαιδευτές
να οργανώσουν τις γνώσεις τους και να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα κριτήρια για την επιλογή των συμβατών κάθε φορά μεθόδων και τεχνικών – ταξινομούν τις μεθόδους σε καταφατικές, ερωτηματικές και ενεργητικές.
Η πρώτη κατηγορία, οι καταφατικές, περιλαμβάνει δυο υποκατηγορίες μεθόδων, τις εκθετικές και τις δεικτικές. Στην πρώτη υποκατηγορία ο εκπαιδευτής αναπτύσσει το θέμα στηριζόμενος σε σημειώσεις ή άλλο υποστηρικτικό υλικό, ενώ στη δεύτερη, μεταδίδει τις πληροφορίες που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο και, συγχρόνως, δείχνει και εξηγεί.
Στη δεύτερη κατηγορία, στις ερωτηματικές, ανήκουν εκείνες οι μέθοδοι που βοηθούν τον
εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει τις πληροφορίες που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο.
Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγονται και οι προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση του βαθμού κατάκτησης της γνώσης. Σε κάθε περίπτωση, το πλεονέκτημα αυτών
των μεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι εξασφαλίζουν διαρκή ανατροφοδότηση και εμπλέκουν τον εκπαιδευόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία – παραβλέποντας το γεγονός ότι το
κάνουν με καθοδηγούμενο τρόπο.

2.1.2.3 Ενεργητικές–συμμετοχικές εκπαιδευτικές μέθοδοι
Στην τρίτη κατηγορία, οι συγγραφείς κατατάσσουν τις ενεργητικές μεθόδους. Αυτές στηρίζονται στην αρχή ότι ο εκπαιδευόμενος συγκρατεί καλύτερα αυτό που μαθαίνει, όταν συνδυάζεται ο λόγος με την πράξη, γεγονός που του επιτρέπει να διαμορφώσει «ο ίδιος τον γνωστικό εξοπλισμό του» και έτσι να αντιμετωπίσει ένα συνολικό πρόβλημα που πρέπει να επιλύσει. Οι συγγραφείς αναφέρονται στο παράδειγμα της συμμετοχής των εκπαιδευομένων
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σε ένα εικονικό συμβούλιο. Αυτή η δραστηριότητα δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε συμπεριφορές που σχετίζονται με το ρόλο που πρέπει να αναλάβουν. Στη συνέχεια, καλούνται να εξάγουν συμπεράσματα από την εμπειρία της συμμετοχής τους και, στηριζόμενοι σε αυτά, να οδηγηθούν σε γενικεύσεις καθώς και σε διατύπωση αρχών, κανόνων και διαδικασιών, οι οποίες, αν δεν είχε αξιοποιηθεί η τεχνική,
θα έπρεπε να παρουσιαστούν θεωρητικά από τον εκπαιδευτή. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις τις οποίες θα επεξεργαστούν θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Έτσι, θα ενισχυθεί η δυνατότητά τους να δράσουν
κατά τρόπο ανάλογο, σε πραγματικό περιβάλλον, όταν κληθούν να αναλάβουν αντίστοιχους ρόλους. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτής της μορφής των μεθόδων είναι
να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος «τη δραστηριότητα ως μέσο επίλυσης ενός προβλήματος που θέτει ο ίδιος» ή του «παρουσιάζεται, αλλά το αποδέχεται και το κάνει πρόβλημά
του». Επίσης, επιβάλλεται προσεκτική επιλογή των «τεχνητών» προβλημάτων· τα τελευταία
θα πρέπει, δηλαδή, να φαίνονται ρεαλιστικά και οι καταστάσεις στις οποίες εντάσσονται να
έχουν νόημα για τον εκπαιδευόμενο.
Ο Rogers (1999: 252), εξάλλου, στο πλαίσιο μιας αντίστοιχης μελετητικής προσπάθειας, διακρίνει τις εκπαιδευτικές μεθόδους για την προσέγγιση της μάθησης σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες:
● π
 αρουσίασης,
● σ
 υμμετοχικές,
● ε
 υρετικές και
● α
 ξιολόγησης,
ορίζοντας, στο πλαίσιο αυτής της ταξινόμησης, τις συμμετοχικές ως εκείνες τις μεθόδους
που εξασφαλίζουν αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου ή μεταξύ των
εκπαιδευομένων (π.χ. ερωτήσεις, συζήτηση, ομάδες ανταλλαγής απόψεων). Ευρετικές22
χαρακτηρίζει εκείνες μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες,
εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση.
Για τη συμπλήρωση του προβληματισμού θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Courau (2000) αναφέρεται στις μεθόδους εξερεύνησης και εφαρμογής.
Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων
Ο Rogers (1999: 310), όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν παύει να επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων και να τονίζει ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση τόσο για να υποκινηθούν οι συμμετέχοντες («έχουν ανάγκη να επιτύχουν κάτι, ώστε να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν
μια αίσθηση επιτυχίας») όσο και για να διαχειριστούν και να εσωτερικεύσουν τις μαθησιακές αλλαγές καθώς και για να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν τη μάθηση και μετά το τέλος
του προγράμματος.
22. Στο παρόν εγχειρίδιο, ο όρος αποδίδεται σε επόμενες ενότητες και ως «διερευνητικές», «εξερευνητικές» τεχνικές κ.λπ.
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Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων
Στηρίζεται στην αρχή ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν πράττοντας. Σχεδόν όλα τα εγχειρίδια εκπαίδευσης ενηλίκων εμπεριέχουν αποτελέσματα ερευνών που καταδεικνύουν τη συμβολή
της ενεργητικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη των στόχων23.
Από τις κλασικότερες και πλέον ευέλικτες τεχνικές ενεργητικής συμμετοχής είναι ο διάλογος και οι ερωτήσεις-απαντήσεις. Η δεύτερη, μάλιστα, ενισχύει την κριτική σκέψη των
εκπαιδευομένων, η οποία αποτελεί, επίσης, μια από τις αρχές της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς συμβάλλει στην ανάδειξη αντιλήψεων, στην αμφισβήτηση απόψεων και την ανάπτυξη νέων ιδεών. Ακολουθούν η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών, η υπόδυση ρόλων, η μελέτη περίπτωσης κ.ά. Μέχρι τώρα έχει γίνει επιγραμματική παρουσίαση
των τεχνικών που εμπλέκουν ενεργά τους εκπαιδευόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία
δεδομένου ότι αυτές θα αναπτυχθούν αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα.

2.1.2.4 Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων
Με βάση τους προβληματισμούς που μέχρι τώρα αναπτύχθηκαν, οι εκπαιδευτές ενηλίκων
καλούνται να σχεδιάσουν και να συντονίσουν την εκπαιδευτική παρέμβασή τους, ώστε:
●

ν α έχουν πρακτική εφαρμογή αυτά που διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι και να συνδέεται η θεωρία με την πράξη,

●

ν α αξιοποιούνται η εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων ενηλίκων ως θεμέλιο
για την οικοδόμηση της γνώσης πάνω σε αυτές,

●

ν α καλλιεργείται κλίμα σεβασμού, επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης, ώστε οι
συμμετέχοντες να ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη, τη διαφωνία ή την κρίση
τους,

●

ν α εμψυχώνονται, υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται οι εκπαιδευόμενοι, για να ξεπεράσουν τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στη μάθηση, τις φοβίες, το άγχος και
τους μηχανισμούς άμυνας καθώς και τα στερεότυπά τους που τους εμποδίζουν να σκεφτούν κριτικά ή να επαναδιαπραγματευτούν τις αξίες και τους στόχους τους. Τέλος θα
πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι:

●

ν α συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι ενεργά και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
πορεία τους προς τη μάθηση

Τα παραπάνω μπορεί να διασφαλίσει η χρήση ενεργητικών μεθόδων και τεχνικών, δηλαδή,
όπως είδαμε, εκείνων που όπως αναφέρουν οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) α) «αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση»24 μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου καθώς και των εκπαι23. Ο Βαλάκας (2006) με βάση τα πορίσματα του R. Mucchielli, παρουσιάζει τα ποσοστά των πληροφοριών
που συγκρατούμε, ως εξής:
10% από όσα διαβάζουμε		
50% από όσα βλέπουμε και ακούμε
20% από όσα ακούμε		
80% από όσα λέμε ή συζητάμε με άλλους
30% από όσα βλέπουμε		
90% από όσα λέμε κάνοντας κάτι ταυτόχρονα.
24. Μ. Καρατζά, Ν. Φίλλιπς (2007). Έρευνα – μελέτη Εκπαίδευση Ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές.
Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
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δευομένων μεταξύ τους, β) εξασφαλίζουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επεξεργάζονται λύσεις, να μαθαίνουν πράττοντας και να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα,
και γ) τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον να επιζητούν πρόσθετες πληροφορίες για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους, ανατρέχοντας σε πηγές που υποδεικνύονται ως κατάλληλες για
το σκοπό αυτό.
Οι μελετητές του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων απαριθμούν σειρά μεθόδων και τεχνικών που προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Κοινό σημείο τους
είναι η εστίαση στον εκπαιδευόμενο, στον οποίο προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες. Διαφέρουν, όμως, μεταξύ τους ως προς το είδος της αλληλεπίδρασης που προκαλούν.
Σε επόμενη ενότητα θα έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις ταξινομήσεις που χρησιμοποιήσαμε στην παράγραφο αυτή.
Ωστόσο, πριν δούμε αναλυτικά τις τεχνικές αυτές, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην
εκπαίδευση από απόσταση που διαφοροποιείται από τη συμβατική, πρόσωπο με πρόσωπο,
εκπαιδευτική διαδικασία.

2.1.3 Η εκπαίδευση από απόσταση
2.1.3.1 Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση
Πρόκειται για τη μέθοδο εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα και
εκπαιδευομένων, προκειμένου οι τελευταίοι να διδάσκονται και να μαθαίνουν χωρίς τη
φυσική παρουσία του εκπαιδευτή, σε χώρο και χρόνο που επιλέγουν οι ίδιοι. Μολονότι ο
εκπαιδευτής βρίσκεται μακριά από τον εκπαιδευόμενο, συνεχίζει να τον καθοδηγεί και να
τον εμψυχώνει μέσω της επικοινωνίας μαζί του. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν
ο σχεδιασμός αυτού του είδους εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Σκοπός της επικοινωνίας είναι η επίλυση αποριών, η αξιολόγηση εργασιών του εκπαιδευόμενου, η ανατροφοδότησή του καθώς και η ενθάρρυνσή του να συνεχίσει και ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Για την πραγματοποίησή της, αξιοποιούνται τα
διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, οι εφαρμογές του internet (π.χ. email
και dropbox25) καθώς και συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να έχει μορφή έντυπη, να συμπληρώνεται με άλλες μορφές οπτικοακουστικού υλικού (κασέτες ήχου, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματα, video, ειδικό
λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πολυμέσα, π.χ. CD-ROM κ.ά.). Έτσι, επισημαίνει ο
Ματραλής (1998,1999), η ποιότητα της εκπαίδευσης από απόσταση εξαρτάται από την ποιότητα του σχεδιασμού, του ειδικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή – εκπαιδευομένων.

25. Υπηρεσία καταχώρισης και προσωρινής αποθήκευσης αρχείων, οποιασδήποτε μορφής, κατά τρόπο
ώστε να είναι διαθέσιμα, προσπελάσιμα και διαχειρίσιμα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (internet,
intranet κ.λπ.), όχι μόνο από το συντάκτη τους αλλά και από άλλους χρήστες.
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Δραστηριότητα 2.1.3.1
Στο σημείο αυτό, θα θέλατε να συνοψίσετε, σε μια παράγραφο των 40-50 λέξεων, τα
χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση;
Έπειτα, συνεχίστε με τις παραγράφους που ακολουθούν.
Κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση είναι:
●

 εκπαιδευόμενος βρίσκεται μακριά από τον εκπαιδευτή και μελετά σε τόπο και χρόνο
Ο
που επιλέγει ο ίδιος.

●

 εκπαιδευτής καθοδηγεί, εμψυχώνει και υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο, αξιοποιώΟ
ντας διάφορες μορφές και μέσα επικοινωνίας.

●

 εκπαιδευόμενος υποστηρίζεται συστηματικά από τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευΟ
τικό φορέα.

●

 ρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό.
Χ

●

 ξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τα μέσα μαζικής
Α
επικοινωνίας καθώς, επίσης, και σχεδιασμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις).

2.1.3.2	Το εκπαιδευτικό υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση
Η φύση της εκπαίδευσης από απόσταση επιβάλλει την ύπαρξη ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που δημιουργεί στην εκπαιδευτική
διεργασία η απουσία του εκπαιδευτή.

Δραστηριότητα 2.1.3.2
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι λειτουργίες που
προάγουν τη μάθηση των εκπαιδευομένων και οι οποίες επιτελούνται από τον εκπαιδευτή. Έχοντας εμπλακεί σε αυτές ως εκπαιδευτές κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος μέσα στην αίθουσα με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους, μπορείτε να αναφέρετε μερικές από αυτές τις λειτουργίες σε μια παράγραφο
των 75-100 λέξεων;
Όπως αναφέρει ο Ματραλής (1998, 1999), κατά την εκπαίδευση που πραγματοποιείται μέσα
στην αίθουσα, ο εκπαιδευτής, μεταξύ των άλλων:
●

χ ρησιμοποιεί προσωπικό ύφος και άμεση – πρόσωπο με πρόσωπο – επικοινωνία,
αποσαφηνίζει τους στόχους του προγράμματος και βοηθά τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τη χρησιμότητά του, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους,
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●

κ αθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη τους, με σαφείς συμβουλές και υποδείξεις,

●

 χεδιάζει και συντονίζει δράσεις που προάγουν την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομέσ
νων με το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να διευκολύνεται η μάθηση,

●

ε νθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση κρίσεων,

●

ε πεξηγεί δυσνόητα σημεία και έννοιες,

●

 ξιολογεί τους εκπαιδευόμενους και τους ενημερώνει για την πρόοδό τους,
α

●

ε πιχειρεί τη συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευομένων και την ενεργοποίηση του
προσωπικού ενδιαφέροντός τους για το γνωστικό αντικείμενο, και

●

ε μψυχώνει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαιδευτική δραστηριότητα που παρακολουθούν.

Στην εκπαίδευση από απόσταση, συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε αυτές οι
λειτουργίες να εξακολουθήσουν να επιτελούνται παρά την έλλειψη φυσικής παρουσίας
εκπαιδευτή. Την απουσία, λοιπόν, του εκπαιδευτή θα πρέπει να αναπληρώνει το εκπαιδευτικό υλικό. Για να «εκπληρώσει» το ρόλο του, αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, όπως τονίζει ο Keegan (2001: 123), πρέπει να έχει τη μορφή του «καθοδηγούμενου διαλόγου» του
Holmberg. Έτσι, είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά, παρά την
απουσία του εκπαιδευτή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση καθώς
και τις λειτουργίες που θα πρέπει να αναπληρωθούν, ώστε να συντελεστεί η διεργασία της μάθησης, το εκπαιδευτικό υλικό επιβάλλεται να έχει συγκεκριμένες
προδιαγραφές. Ο Ματραλής (1998, 1999) αναφέρει ότι αρχικά θα πρέπει να ληφθεί
μέριμνα για το σχεδιασμό του· θα πρέπει, δηλαδή, να είναι δομημένο με τέτοιο
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευόμενο παρέχοντάς του τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει σε τόπο και χρόνο
που επιλέγει ο ίδιος. Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρως αλληλεπιδραστικό, ώστε
―σε μεγάλο βαθμό― να «αναπληρώνει» τον εκπαιδευτή στις λειτουργίες που
προαναφέρθηκαν.
Ειδικότερα, πρέπει να:
● π
 αρέχει συμβουλές για τον τρόπο μελέτης του,
●

 ασίζεται σε σαφώς διατυπωμένους στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς
β
και να δίνει έμφαση στις έννοιες-κλειδιά της κάθε ενότητας,

●

 εριέχει μικρές αυτοτελείς ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους με λογική και χρονική
π
αλληλουχία,

●

δ ιαθέτει επεξηγηματικούς τίτλους και υπότιτλους,

●

ε ίναι δομημένο με απλό και επεξηγηματικό τρόπο, ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά
τα γνωστικά σύνολα που πραγματεύεται,
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●

κ άνει συχνές αναφορές στην εμπειρία των εκπαιδευομένων,

●

ε μπερικλείει δραστηριότητες (ασκήσεις) αυτοαξιολόγησης με τις σωστές απαντήσεις
καθώς, επίσης, και δραστηριότητες που εξασφαλίζουν εμβάθυνση, αναστοχασμό και
αυτό-αξιολόγηση,

●

 εριλαμβάνει εικόνες και διαγράμματα που μπορούν να υποκαταστήσουν κείμενα με
π
πιο εποπτικό τρόπο,

●

 εριέχει συνόψεις,
π

●

 αρουσιάζει σε πλαίσια τα σημαντικά σημεία του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και
π
κομβικές ή δυσνόητες έννοιες,

●

ε ίναι γραμμένο με άμεσο και φιλικό ύφος που παραπέμπει νοητά σε άμεση επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου,

●

ε πισημαίνει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο εκπαιδευόμενος, ώστε να μην αποθαρρυνθεί και εγκαταλείψει τις προσπάθειες για μάθηση,

●

 εριέχει καταλόγους βιβλιογραφικών αναφορών και συμπληρωματικών πηγών καθώς
π
και προτάσεις για πρόσθετη μελέτη, ώστε να μπορεί, αν το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος,
να αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες,

●

 εριέχει εναλλακτικές μορφές υλικού, π.χ. βιντεοταινίες, και, τέλος,
π

●

 αρέχει οδηγίες πλοήγησης στην ύλη και χρήσης των διαφόρων μέσων που αξιοποιπ
ούνται για την ανάπτυξή του.

Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται στην εκπαίδευση
από απόσταση μπορεί να είναι:
α)	έντυπο (π.χ. ειδικά γραμμένα βιβλία ή εγχειρίδια για την εκπαίδευση από απόσταση,
ειδικά σχεδιασμένοι οδηγοί μελέτης, που συνοδεύουν τα βιβλία και εγχειρίδια, συμβατικά βιβλία και εγχειρίδια, φύλλα εργασίας, χάρτες, διαγράμματα, φωτογραφίες, άρθρα
από εφημερίδες, περιοδικά ή αποσπάσματά τους),
β)	οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό (π.χ. βιντεοταινίες, κασέτες ήχου, cds, ταινίες ή αποσπάσματά τους, τηλεοπτικές εκπομπές, προγράμματα εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό
υπολογιστή, εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση πολυμέσων),
γ) άλλης μορφής (π.χ. συσκευές, εργαλεία, δείγματα για την πρακτική εξάσκηση).

2.1.3.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού φορέα στην εκπαίδευση από απόσταση
Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και
αξιολόγησης της εκπαίδευσης από απόσταση αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
● Π
 αρέχει πληροφορίες προς τους εκπαιδευόμενους.
● Α
 ναπτύσσει και παράγει ειδικό εκπαιδευτικό υλικό.
● Δ
 ιοικεί και διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό (αποθήκευση και διανομή του υλικού
προς τους εκπαιδευόμενους κ.λπ.)
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 ξιολογεί το εκπαιδευτικό υλικό.
Α
 αρέχει υπηρεσίες βιβλιοθήκης.
Π
Σ υμπληρώνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων ή υποβοηθητικών μέσων και υλικών για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων.
Σ χεδιάζει επικοινωνιακές δράσεις και συντονίζει τις επαφές μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευομένων καθώς και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους.
 ργανώνει δραστηριότητες αξιολόγησης.
Ο
 πονέμει βεβαιώσεις παρακολούθησης κ.ά.
Α

2.1.3.4 Η διαπροσωπική επικοινωνία στην εκπαίδευση από απόσταση
Στην εκπαίδευση από απόσταση, όπως προαναφέρθηκε, το ρόλο του εκπαιδευτή υποκαθιστά, σε μεγάλο βαθμό, το εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός «αναθέτει» την επικοινωνία με τον εκπαιδευόμενο. Όμως, η διαπροσωπική επικοινωνία παραμένει σημαντική για τη μαθησιακή διεργασία, καθόσον, όπως διαπιστώνει ο Keegan (2001:
143), με αυτήν επιτελούνται οι ακόλουθες σημαντικές λειτουργίες:
● Π
 αρέχονται πληροφορίες.
● Ε
 κφράζονται συναισθήματα.
● Ε
 πιτυγχάνεται η παρακίνηση, καθοδήγηση και εμψύχωση των συμμετεχόντων.
● Π
 ραγματοποιούνται κοινωνικές συναλλαγές.
● Δ
 ιαπιστώνεται η πρόοδος.
● Ε
 ξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διεργασίας της ομάδας, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάληψη ρόλων, κοινωνική επαφή κ.λπ.
Για την ικανοποίηση αναγκών αντίστοιχης εκπαιδευτικής επικοινωνίας, ο σχεδιασμός του
προγράμματος από απόσταση ενσωματώνει την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση στα επιμέρους δομικά στοιχεία του (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό) και αξιοποιεί διάφορες μορφές άμεσης προσωπικής επικοινωνίας, προκειμένου να «επανασυνδέσει τη διδακτική πράξη» με
τη μαθησιακή διεργασία, που:
● η
 έλλειψη προφορικού λόγου και μη λεκτικής επικοινωνίας,
● η
 αδυναμία (άμεσης) ανατροφοδότησης ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο,
● η
 απουσία επικοινωνίας των εκπαιδευομένων μεταξύ τους,
● η
 καθυστέρηση στην παροχή υποστήριξης προς τον εκπαιδευόμενο, και
● η
 διαφοροποίηση των λοιπών όρων της εκπαιδευτικής διεργασίας,
προκαλούν ασυνέχεια και ασυνέπεια, κυρίως στις λειτουργίες της καθοδήγησης και υποστήριξης.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων από απόσταση, αυτή η ανάγκη επιχειρείται να καλυφθεί με
τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών για άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους (π.χ.
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τηλεφωνική), σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες καθώς και με ασύγχρονη γραπτή επικοινωνία (με τη μορφή φυσικής αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής μέσω email) σε όλες τις
φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, από την έναρξη μέχρι την αξιολόγηση. Τέλος, χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση από απόσταση αποτελούν οι ομαδικές συμβουλευτικές
συναντήσεις αλλά και οι συμβατικές-παραδοσιακές εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις, που
παρεμβάλλονται σε τακτά διαστήματα, όταν ο σχεδιασμός του προγράμματος ακολουθεί
μικτή προσέγγιση.
Ο Keegan (2001: 127), μάλιστα, για να τονίσει την ανάγκη σύνθεσης αυτών των λειτουργιών,
αξιοποιεί την άποψη του Sewart, ο οποίος χαρακτηρίζει την εκπαίδευση από απόσταση ως
ένα «κράμα παροχής γνώσης και πληροφόρησης καθώς και διαδικασιών καθοδήγησης
και υποστήριξης, όπως ακριβώς συμβαίνει στην παραδοσιακή εκπαίδευση».

2.1.3.5 Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση από απόσταση
Όπως είναι φυσικό, ο ειδικός σχεδιασμός της διεργασίας της μάθησης, στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης από απόσταση, επενεργεί καταλυτικά στο ρόλο του εκπαιδευτή.
Ειδικότερα, στα καθήκοντα του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση από απόσταση συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, η διδασκαλία, η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτικό φορέα καθώς και η υποστήριξη του εκπαιδευόμενου, προκειμένου αυτός να οργανώσει τη μελέτη του, να πληροφορηθεί για την πρόοδο και τα σημεία
βελτίωσής του, να επιλύσει απορίες και να εμψυχωθεί, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς
την εκπαιδευτική δραστηριότητα που ξεκίνησε.
Στο πλαίσιο αυτής της μορφής εκπαίδευσης, η Βασιλού-Παπαγεωργίου (2001) τονίζει την
ανάγκη να «δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση του εκπαιδευόμενου που αποτελεί το
υποκείμενο της μάθησης». Ο νέος ρόλος προς τον οποίο απαιτείται να προσανατολιστεί
«ο κλασικός διδακτικός ρόλος είναι αυτός του Συμβούλου, του ειδικού να καθοδηγήσει,
να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει, να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδρομή του μη συμβατικού
εκπαιδευομένου».

2.1.3.6 Η εκπαίδευση ενηλίκων με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση
Είδαμε ήδη στο πλαίσιο της ενότητας αυτής ότι η διεργασία της μάθησης ενηλίκων διέπεται
από συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
●

 θεωρητική διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου συνδέεται με την εμπειρία και τη
Η
δράση.

●

 ι εκπαιδευόμενοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας.
Ο

●

 γνώση στους ενηλίκους επιτυγχάνεται όταν μεθοδεύεται η ενεργητική αναζήτησή της,
Η
με τη βοήθεια δράσεων που εξασφαλίζουν αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική ύλη.

●

 ιασφαλίζονται αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.
Δ

Διερευνώντας, αντίστοιχα, την εκπαιδευτική προσέγγιση από απόσταση διαπιστώσαμε ότι
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τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και καθοδηγούν τη δόμησή τους. Είναι προφανής, συνεπώς, η υψηλού
βαθμού συμβατότητα της μεθόδου εκπαίδευσης από απόσταση με τις αρχές εκπαίδευσης
των ενηλίκων.

2.2. Ζ
 ητήματα δημιουργικής αξιοποίησης των ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών στα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών
επιχειρήσεων
Ανακύπτει εύλογα το ερώτημα αν οι θεωρητικοί αυτοί προβληματισμοί ισχύουν και για την
στοχευμένη ομάδα των απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση.

2.2.1 Η έρευνα–μελέτη Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές
Στο ερώτημα αυτό απάντηση δίνει η έρευνα-μελέτη των Καρατζά και Φίλλιπς (2007) με
τίτλο «Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές», που διενεργήθηκε για το ΙΜΕ της
ΓΣΕΒΕΕ και είχε ως στόχο την επιλογή και προσαρμογή των ενεργητικών–συμμετοχικών
μεθόδων και τεχνικών στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η μελέτη
περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, θα μας απασχολήσουν
τα δύο πρώτα μέρη. Στο πρώτο διερευνώνται, καταγράφονται και επεξηγούνται τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων εκπαιδευομένων που ανήκουν στην ομάδα των απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχόλησης
(εργαζόμενοι, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, συμβοηθούντα μέλη). Στο δεύτερο μέρος,
καταγράφονται και παρουσιάζονται οι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο ενεργητικές και συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης. Το τρίτο μέρος, που απευθύνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτές της συγκεκριμένης στοχευμένης ομάδας, προτείνεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των επόμενων ενοτήτων, καθόσον περιλαμβάνει παραδείγματα, οδηγίες και υποδείγματα ορθής εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών που αναδεικνύονται ως κατάλληλες για την εν λόγω ομάδα. Η συμβολή της μελέτης στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι καθοριστικής σημασίας.
Με αφετηρία τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της στοχευμένης ομάδας, που επηρεάζουν
τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες, οι ερευνήτριες αξιοποίησαν ερευνητικά εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν και να αναδείξουν βαθύτερες αντιλήψεις σχετικά με την
εκπαίδευση που έχουν λάβει ή επιθυμούν να λάβουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι.

2.2.2 Ο
 ι εκπαιδευτικές τεχνικές και τρόποι μάθησης που προτιμώνται για τους
απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις
Αναφορικά με τα αντικείμενα που η έρευνα–μελέτη έθεσε προς διερεύνηση, προέκυψαν
τα ακόλουθα ευρήματα:
●

 ε βάση τα δημογραφικά στοιχεία, επιβεβαιώθηκαν κατανομές που έχουμε ήδη διαπιΜ
στώσει σε έρευνες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες.
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●

Τ ο επίπεδο εκπαίδευσης της ομάδας των ερωτηθέντων ήταν σχετικά υψηλό, γεγονός
που επιβεβαιώνει την τάση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο έρευνας, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα: οι ευκαιρίες εκπαίδευσης τείνουν να αξιοποιούνται
συνήθως από άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες, επίσης, ανεξάρτητα από το αν διατυπώνουν την ανάγκη για εκπαίδευση, έδειξαν ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

●

 ροσδιορίζοντας τις ανάγκες εκπαίδευσης, οι ερωτηθέντες υποδεικνύουν θέματα που
Π
έχουν να κάνουν με τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τις τεχνικές marketing και
πωλήσεων. Επίσης, αναφέρθηκαν σε θέματα σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης
των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν, την οργάνωση και τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές ανάγκες συμπεριέλαβαν και εκείνη που
αφορά στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων26.

●

 πίσης, οι συμμετέχοντες στην ερεύνα συνήθως επιλέγουν εκπαιδευτικά αντικείΕ
μενα στα οποία ήδη διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί εκτιμούν
ότι οι γνώσεις τους σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο χρειάζονται επικαιροποίηση είτε
γιατί θεωρούν το συγκεκριμένο αντικείμενο θέμα αιχμής στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Ερευνώντας την προτίμηση των ερωτηθέντων σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές εκπαίδευσης, οι ερευνήτριες συνάντησαν δυσκολίες που σχετίζονται με το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες δεν διέθεταν γνώση της ορολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Παρ’ όλα αυτά, ήταν σε θέση να προσδιορίσουν κατευθύνσεις σχετικά με τις τεχνικές
εκπαίδευσης, αναφερόμενοι στην ανάγκη για «πρακτική εκπαίδευση», «συμμετοχική
εκπαίδευση», «σύγχρονο περιεχόμενο» κ.λπ. Με βάση αυτές, οι ερευνήτριες οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι «τεχνικές όπως οι μελέτες περιπτώσεων και οι συνεντεύξεις από ειδικούς μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της άμεσης σύνδεσης με την
πράξη, ενώ οι ασκήσεις και δραστηριότητες σε ομάδες εργασίας θα καλύψουν την ανάγκη της συμμετοχικότητας». Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι τονίζουν την ανάγκη η εκπαίδευση που θα λάβουν να είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που μπορούν να επιχειρήσουν στην πράξη.

●

 ξετάζοντας τις προτεραιότητες των ερωτηθέντων σχετικά με την «ιδανική εικόνα
Ε
εκπαίδευσης», προέκυψε ένα ενδιαφέρον εύρημα: πέρα από την έμφαση στην εμπειρία του εκπαιδευτή – στην οποία επικεντρώνονται οι περισσότεροι ερωτηθέντες – ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στο επίπεδο των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας («αν
υπάρχει κατάλληλο κλίμα, επίπεδο επικοινωνίας κ.λπ.»).

●

 ιερευνώντας το πραγματικό ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για τη συγκεκριμένη
Δ
εκπαίδευση, σχεδόν όλοι επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους. Προσδιορίζοντας δε τους
παράγοντες που παρεμποδίζουν την εκπαίδευσή τους, αναφέρονται στην έλλειψη ελεύ-

26. Οι ερευνήτριες με τον όρο «Κοινωνικές Ικανότητες» αναφέρονται στο σύνολο εκείνων των ικανοτήτων που επιτρέπουν στο φορέα τους («στον εργαζόμενο») να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τον
εαυτό του όσο και καταστάσεις του περιβάλλοντός του («που προκύπτουν με τους συνεργάτες του»).
Στις ικανότητες αυτές περιλαμβάνονται η αποτελεσματική επικοινωνία, η ομαδικότητα, η διαχείριση
κρίσιμων καταστάσεων και άγχους, η οργάνωση, οι ηγετικές ικανότητες κ.ά.
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θερου χρόνου και ευελιξίας ωραρίων. Επίσης, δεν παραλείπουν να συμπληρώσουν
παλιές αρνητικές εμπειρίες από εκπαιδευτικά προγράμματα, ακατάλληλους εκπαιδευτές ή υλικό.
●

 ελετώντας τις προηγούμενες εμπειρίες κατάρτισης, οι ερευνήτριες διαπιστώνουν
Μ
μεγάλη διασπορά, την οποία αποδίδουν στην έλλειψη κατάλληλης εισαγωγικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

●

 ναζητώντας τους προτιμώμενους προσωπικούς τρόπους ενημέρωσης κι ανάπτυξης,
Α
οι ερωτώμενοι αναφέρουν τις κοινωνικές επαφές και συζητήσεις με πελάτες καθώς
και τη μελέτη βιβλίων. Εξίσου σημαντικά θεωρούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το
διαδίκτυο, αναδεικνύοντας, μάλιστα, το τελευταίο ως δυναμική πηγή για περαιτέρω αξιοποίηση.

●

Τ έλος, ως προς τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης, η μελέτη έδειξε έντονο προσανατολισμό προς τις ομάδες που ο Kolb27 χαρακτηρίζει Ενεργητικούς καθώς και Στοχαζόμενους
εκπαιδευόμενους και λιγότερο προς τους Θεωρητικούς και τους Πραγματιστές, γεγονός
που κατευθύνει ανάλογα την επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο των υπό σχεδιασμό προγραμμάτων.

2.2.3 Α
 ποδοχή και αξιοποίηση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών από
τα μέλη της ομάδας-στόχου στα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων
Η μελέτη εξέτασε και τις επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-

27. Οι ερευνήτριες (σελίδα 16 της προαναφερθείσας μελέτης τους) αξιοποιούν την ταξινόμηση του Kolb
σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι – ανάλογα με τον τρόπο που προτιμούν να επεξεργάζονται
την πληροφορία μέσα στη συγκεκριμένη μαθησιακή κατάσταση που συμμετέχουν – κατατάσσονται σε
τέσσερα διαφορετικά μαθησιακά πρότυπα, ως εξής:
ü 
Ενεργητικοί / Δραστήριοι εκπαιδευόμενοι: προτιμούν να μαθαίνουν κάνοντας αμέσως κάτι, συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό, κουράζονται από τις χρονοβόρες διαδικασίες και επιδιώκουν ενέργειες που έχουν πρόκληση και ρίσκο.
ü 
Στοχαζόμενοι / Στοχαστές εκπαιδευόμενοι: προτιμούν να παρατηρούν πρώτα τους άλλους να
πράττουν πριν ενεργήσουν οι ίδιοι. Ακούν προσεκτικά όλες τις απόψεις πριν διαμορφώσουν τη
δική τους άποψη. Έχουν την τάση να αναλύουν και να αφομοιώνουν όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.
ü 
Θεωρητικοί εκπαιδευόμενοι: προτιμούν να δημιουργούν συστήματα και να καταπιάνονται με τις
βασικές αρχές. Προτιμούν να κρατούν κάποια απόσταση, βασίζονται στη λογική, σε γεγονότα,
θεωρίες, προϋποθέσεις κ.λπ. και έχουν την ικανότητα να αναλύουν περίπλοκα θέματα με συστηματικό τρόπο.
ü 
Πραγματιστές εκπαιδευόμενοι: προτιμούν να πειραματίζονται, να εφαρμόζουν νέες ιδέες και να
μαθαίνουν μέσα από τη δοκιμή. Επιζητούν ευκαιρίες ή λύσεις που συνδέονται άμεσα με τη δουλειά τους ενώ αντιμετωπίζουν ως πρόκληση τα τυχόν προβλήματα και τις ευκαιρίες που αναδύονται.
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κών των υποψήφιων εκπαιδευομένων, ώστε να ευθυγραμμιστεί αντίστοιχα η παρέμβαση
των εκπαιδευτών. Προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
ü Η
συμμετοχή των υποψήφιων εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί συνειδητή επιλογή. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν εντοπίσει τις ελλείψεις σε γνώσεις
που επιθυμούν να καλύψουν· συνεπώς έχουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους
και συγκεκριμένες επιδιώξεις (κοινωνικές ή άλλες). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Λιντζέρης (2006), επιδιώκουν να αποκομίσουν το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και έχουν την απαίτηση για διακριτή επαγγελματική αποδοτικότητα των ενεργειών κατάρτισης. Αν διαπιστώσουν ότι δεν διαφαίνεται
από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να καλυφθούν οι στόχοι αυτοί,
τότε είναι αναμενόμενο ότι θα εγκαταλείψουν την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος στο οποίο επέλεξαν να λάβουν μέρος. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτής
καλείται να εντοπίσει εξατομικευμένα αυτές τις επιδιώξεις και να σχεδιάσει την παρέμβασή του με τρόπο που να ικανοποιεί τις μαθησιακές προσδοκίες των εκπαιδευομένων.
ü Ο
μοίως, από τις ιδιότητες της ενηλικιότητας – την αίσθηση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας καθώς και από την επιθυμία για δράση – απορρέει η επιθυμία των εκπαιδευομένων να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την πορεία της εκπαίδευσης και ανέλιξής τους. Ο
εκπαιδευτής, λοιπόν, καλείται να λάβει υπόψη του αυτή την επιθυμία και να αντιμετωπίσει τους εκπαιδευόμενους «ως άτομα ικανά να καθορίσουν τα ίδια την πορεία τους».
ü Ο
ι ποικίλες και πιεστικές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων τους αναγκάζουν να
κατατάξουν στις τελευταίες προτεραιότητές τους την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην
οποία συμμετέχουν. Αν, λοιπόν, η τελευταία δεν διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων ή δεν προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή τους, τότε είναι αναμενόμενο
αυτοί να εκδηλώνουν προβλήματα συγκέντρωσης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ο εκπαιδευτής διαρκώς να μεριμνά ώστε να μην μετατρέπονται οι εκπαιδευόμενοι τους οποίους συντονίζει σε παθητικούς δέκτες.
ü Η
μεγάλη εμπειρία των εκπαιδευομένων μπορεί να λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, η μεγάλη επαγγελματική εμπειρία τούς επιτρέπει «να
αναπτύξουν σχετικά εύκολα ενδιαφέρον ενεργητικής συμμετοχής στην κατάρτιση, στο
βαθμό που αυτή αποδεικνύει την επαγγελματική της ωφελιμότητα. Από την άλλη μεριά,
η ίδια παράμετρος ορισμένες φορές λειτουργεί αντίθετα, δηλαδή η υφιστάμενη επαγγελματική εμπειρία και η ανάγκη ‘υπεράσπισης’ των κεκτημένων δεξιοτήτων, σε συνδυασμό συνήθως με το μορφωτικό επίπεδο και την ηλικία, λειτουργεί ‘περιοριστικά’ ως προς
τη ‘δεκτικότητα’ και τη διάθεση αφομοίωσης νέων γνώσεων, τεχνικών και μεθόδων (π.χ.
σχεδιασμός επίπλου με τη χρήση Η/Υ από έναν παραδοσιακό τεχνίτη». Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα
την προσέγγισή του.
ü Η
σωρευμένη εμπειρία εξάλλου, επισημαίνει ο ίδιος συγγραφέας, συνεπάγεται και κινδύνους που πρέπει να διαχειριστεί ο εκπαιδευτής. Αυτοί σχετίζονται με μηχανισμούς
άμυνας, άρνησης, απογοήτευσης ή παραίτησης που ενεργοποιούν οι εκπαιδευόμενοι,
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όταν οι νέες γνώσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προϋπάρχουσες οι οποίες λειτουργούν ως προκαταλήψεις, συνήθειες, κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται ο εκπαιδευτής να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της απομάθησης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι «να
αντιληφθούν το αδιέξοδο και να αποδεχτούν τη νέα γνώση, χωρίς να θεωρούν ότι αμφισβητείται η προσωπικότητά τους». Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρέχει
στους εκπαιδευόμενους πληροφόρηση και εναλλακτικές πηγές που οι ίδιοι εμπιστεύονται, για να ανατρέξουν σε αυτές, να διαπραγματευτούν και να αποφασίσουν οι ίδιοι, με
δική τους πρωτοβουλία, την αλλαγή που δρομολογεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
ü Ο
ι προϋπάρχουσες εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις καθώς και οι συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης, όπως συνεχίζει ο συγγραφέας, οι οποίες συναρτώνται με
τα διαφορετικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα είναι αναμενόμενο να «διαφοροποιούνται
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των εκπαιδευομένων ενός τμήματος κατάρτισης». Ο εκπαιδευτής, λοιπόν, επιβάλλεται να εξατομικεύσει τη διδασκαλία του, αν διαπιστώσει ότι η
εκπαιδευτική ομάδα παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια ως προς τις εμπειρίες, το επίπεδο γνώσεων, τα μαθησιακά πρότυπα, τα κίνητρα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις
προσδοκίες και τους στόχους της. Ο συγγραφέας τονίζει ότι αναμένεται «από τον εκπαιδευτή ακριβής εκτίμηση των εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων και αναγκών σε σχέση με
το αρχικό αντικείμενο κατάρτισης, επιλεκτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεμάτων
που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση και προσαρμογή τους στις εμπειρίες των μελών της
ομάδας (πολλές φορές αυτό που σκοπεύει να παρουσιάσει ο εκπαιδευτής διαφέρει από
αυτά που χρειάζονται οι καταρτιζόμενοι) και κυρίως προσεκτική επιλογή των τεχνικών».
ü Η
σωρευμένη εμπειρία και γνώση σχετίζονται και με τον ιδιαίτερο τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να επεξεργάζονται την πληροφορία και να μαθαίνουν. Μέριμνα
του εκπαιδευτή είναι να εντοπίσει τους μαθησιακούς τύπους των συμμετεχόντων στην
εκπαιδευτική ομάδα και να συνθέσει μια εκπαιδευτική διαδικασία που ανταποκρίνεται
στους τέσσερις μαθησιακούς τύπους28.
ü Τ
ο σχετικά χαμηλό μέσο μορφωτικό επίπεδο των υποψήφιων εκπαιδευόμενων αναγκάζει τον εκπαιδευτή να απλοποιήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να το προσαρμόσει στις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
ü Ε
πίσης, σημαντική είναι η διαπίστωση του ίδιου συγγραφέα, ότι «σε ορισμένες ομάδεςστόχους (εργοδότες και εργαζόμενοι, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία) εκδηλώνεται ορισμένες φορές ένα
πνεύμα ‘υποτίμησης της θεωρητικής εκπαίδευσης’ και προτίμηση για κατάρτιση κυρίως
μέσω της πρακτικής άσκησης (π.χ. επίδειξη χρήσης μηχανημάτων, προσομοίωση, πειραματισμός, εφαρμογές επάνω σε κατάλληλο εξοπλισμό). Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί, που
συνήθως έχουν εγκαταλείψει το σχολείο πολλά χρόνια πριν, ορισμένες φορές αισθάνονται άβολα με τη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων όπως οι μακροσκελείς εισηγήσεις, τα
τεστ αξιολόγησης επίδοσης, οι γραπτές εργασίες κ.λπ.».

28. Βλέπε υποσημείωση της υποενότητας 2.2.2 που αφορά στην ταξινόμηση μαθησιακών προτύπων του
Kolb.
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2.2.3.1 Επαλήθευση του προφίλ των υποψήφιων εκπαιδευομένων
Σε μια προσπάθεια να εφαρμοστούν εξατομικευμένα οι προϋποθέσεις μάθησης ενηλίκων
σε σχέση με το προφίλ των υποψήφιων εκπαιδευομένων στα προγράμματα που θα συντονίσετε ως εκπαιδευτές, αρχικά θα πρέπει να επιδιώξετε να γνωρίσετε τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας. Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στηρίχθηκε σε παραδοχές στις οποίες αναφερθήκαμε στις πρώτες ενότητες. Αυτές προέκυψαν με βάση αποτελέσματα ερευνών και μελετών, που παρά την εγκυρότητα και αξιοπιστία των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, δεν χαρακτηρίζονται κατ’ ανάγκη από διαχρονικότητα. Δεδομένου
ότι όλα τα στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των συμμετεχόντων (τις προσδοκίες τους, τις ελλείψεις σε γνώσεις, τις ικανότητες, τις επιθυμητές στάσεις και συμπεριφορές, τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης κ.ά.), είναι
κρίσιμο να επαληθευτεί το προφίλ των υποψήφιων εκπαιδευομένων και να καταγραφούν οι
τυχόν διαφοροποιήσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος και σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς της ΓΣΕΒΕΕ.
Για την κατάλληλη οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος είναι χρήσιμο, αρχικά, ο
εκπαιδευτής να συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και τις σπουδές των συμμετεχόντων καθώς και με την πρόσθετη επιμόρφωσή τους, την επαγγελματική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τις εμπειρίες που διαθέτουν αλλά και με τη στάση τους
απέναντι στο αντικείμενο του προγράμματος.
Για τη συλλογή των στοιχείων ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία,
όπως ερωτηματολόγια, τεστ, ανοιχτή συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους κ.ά. είτε πριν την
έναρξη της διδακτικής ενότητας που καλείται να διδάξει είτε κατά την έναρξή της.

2.2.3.2 Επαλήθευση των αναγκών των υποψήφιων εκπαιδευομένων
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα συντονίσετε σχεδιάστηκαν με βάση εκπαιδευτικές
ανάγκες που ανέδειξαν ερευνητικές εργασίες29 τις οποίες συντόνισε η ΓΣΕΒΕΕ και οι επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί φορείς και συνεργάτες της (ΙΜΕ και ΚΕΚ). Τα ποσοτικά δεδομένα που μελετήθηκαν και τα ερευνητικά μοντέλα που αξιοποιήθηκαν οδήγησαν σε αξιόπιστες ποιοτικές αναλύσεις οι οποίες μπορούν να καθοδηγήσουν επαρκώς το έργο του
εκπαιδευτή, κατά το σχεδιασμό των διδακτικών ενοτήτων που θα συντονίσει. Ωστόσο, οι
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και, ιδίως, η υποχρέωση να εναρμονίζεται το περιεχόμενο
των προγραμμάτων, εκτός των άλλων, και με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων επιβάλ29. 1) Μ. Καρατζά και Ν. Φίλλιπς (2007). Έρευνα–μελέτη) Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
2) Τσεκούρας Κ., κ.ά. (2008). Μελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών
ελληνικών επιχειρήσεων. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
3) Κόκκος Α., Βεργίδης Δ. κ.ά. (2008). Μελέτη εξωτερικής αξιολόγησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
4) Γραφείο Τεκμηρίωσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, MARC AE (2010). Μελέτη διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης
συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
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λουν και την επαλήθευσή τους και στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ομάδα που θα αναλάβετε να συντονίσετε. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να επανέλθουμε συνοπτικά στο ζήτημα.
Δραστηριότητα 2.2.3.2
Ανατρέξτε στις έρευνες που αναφέρθηκαν και, ιδίως, στα κεφάλαια 5 και 6 της Μελέτης διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων (σελ. 108-135). Αναζητήστε σ’ αυτές πληροφορίες που αφορούν στην ομάδα των
εκπαιδευομένων για την οποία είστε υπεύθυνος (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι Πάτρας)
σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Στη συνέχεια, καταγράψτε,
σε μια μικρή παράγραφο των 50-70 λέξεων, τις ανάγκες που διαπιστώνετε, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που αναδεικνύονται (π.χ. διάρκεια, χρονική κατανομή, ρυθμός, προτεινόμενες τεχνικές κ.λπ.). Συζητήστε αυτές τις σκέψεις σας με τον
εκπαιδευτή σας στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση με αυτόν.

2.2.3.3 Εναρκτήρια συνάντηση
Η εναρκτήρια συνάντηση προσφέρει, συνήθως, την ευκαιρία για επαλήθευση του προφίλ
των υποψήφιων εκπαιδευομένων και των ιδιαίτερων αναγκών τους. Πολλοί συγγραφείς
τονίζουν τη μεγάλη σπουδαιότητα της. Οι Noyé και Piveteau (1999: 27-33) τη χαρακτηρίζουν
ως «ευαίσθητη στιγμή» κατά την οποία, αν δεν γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί, κινδυνεύει
η έκβαση όλου του προγράμματος. Όταν βέβαια η εκπαιδευτική ενότητα που συντονίζει ο
εκπαιδευτής είναι στο μέσο και όχι στην αρχή του προγράμματος, όπως σημειώνει ο Κόκκος (2006 β΄ Κεφ. 3 Τομ. 1) τότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενημερωθεί για το προφίλ και
τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των συμμετεχόντων αρχικά από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό φορέα, τον επιστημονικό υπεύθυνο ή άλλους συναδέλφους του. Αυτό δεν σημαίνει
ότι έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει τη διαδικασία της εναρκτήριας συνάντησης. Απλώς
μπορεί να καθορίσει τη διάρκειά της με βάση το χρόνο που θα χρειαστεί για να συλλέξει
εκείνες τις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει προσωπική άποψη για
τις προσδοκίες των συμμετεχόντων ως προς το πρόγραμμα και τη διδακτική ενότητα που
συντονίζει ο ίδιος καθώς και για το κλίμα που επικρατεί στην εκπαιδευτική ομάδα.
Οι ανησυχίες των εκπαιδευομένων
Η εκπαιδευτική διαδικασία και ο ρόλος του εκπαιδευόμενου θέτουν εξ ορισμού υπό αμφισβήτηση τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες, αξίες, πεποιθήσεις και διαμορφωμένους
τρόπους με τους οποίους οι ενήλικες επεξεργάζονται την πληροφορία μέσα στη μαθησιακή διαδικασία που συμμετέχουν. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται συναισθήματα ανασφάλειας. Αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, υπάρχει κίνδυνος να
αποθαρρυνθούν τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας. Οι Noyé και Piveteau (1999), διερευνώντας τους παραπάνω προβληματισμούς, καταγράφουν πέντε φόβους που σχετίζονται με
αυτή την κατάσταση και αφορούν:
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●

 την προσωπικότητα και στο ρόλο του εκπαιδευτή,
σ

●

 τους συν-εκπαιδευόμενους,
σ

●

 την αποσαφήνιση των στόχων του προγράμματος και στον πραγματικό λόγο για τον
σ
οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα το παρακολουθήσουν,

●

 τη χρονική διάρκεια σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων αλλά και τις
σ
τυχόν διευκολύνσεις που μπορούν να παρασχεθούν ώστε να μπορέσουν αυτοί να
ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις, και

●

 το τι αναμένεται από τους εκπαιδευτές και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να ανταποσ
κριθούν, χωρίς να αμφισβητηθεί το κύρος ή η προσωπικότητά τους.

Ο κατάλληλος χειρισμός των ζητημάτων που προκαλούν αυτές τις ανησυχίες θα εξασφαλίσει:
●

τ ην αποδοχή του εκπαιδευτή από την εκπαιδευτική ομάδα,

●

τ ην αλληλοαποδοχή των συνεκπαιδευομένων και την καλλιέργεια ομαδικού και συνεργατικού κλίματος,

●

τ ην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων για το εκπαιδευτικό αντικείμενο
και το πρόγραμμα, ιδίως μέσω της ανάλυσης της στοχοθεσίας του και των παραμέτρων
υλοποίησής του. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους είτε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του προγράμματος είτε να διατυπώσουν τις ενστάσεις ή τις
ανησυχίες τους, ώστε να γίνει και αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος,

●

τ η δημιουργία θετικού κλίματος που θα επηρεάσει τόσο την απόδοση του εκπαιδευτή
όσο και την ενεργό εμπλοκή όλων των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας.

Στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, τότε αναμένονται αρνητικές
αντιδράσεις οι οποίες κινδυνεύουν να υπονομεύσουν ολόκληρη τη μαθησιακή διαδικασία.
Τέτοιες είναι η παθητικοποίηση, η αδράνεια και ο αρνητισμός, ο οποίος, μάλιστα, μπορεί να
εκδηλωθεί με ακραίες συμπεριφορές (π.χ. φραστικές επιθέσεις).
Διάρκεια και στόχοι της εναρκτήριας συνάντησης
Η Courau (2000: 44-45, 175) προτείνει ένα σχεδιασμό της εκπαιδευτικής συνάντησης της
πρώτης ημέρας, βήμα προς βήμα. Εξίσου υποδειγματική είναι η προσέγγιση του Κόκκου
(2006 β΄).
Για να επέλθουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εναρκτήριας συνάντησης, οι συγγραφείς προτείνουν να αφιερώνεται αρκετός χρόνος κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δύο (2) περίπου ώρες για τα μεγάλης διάρκειας προγράμματα και μία (1) ώρα για τα
προγράμματα μικρότερης διάρκειας. Όταν η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιείται στο
μέσο του προγράμματος, η διάρκειά της θα είναι μικρότερη και αντίστοιχη της ενότητας στο
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εναρκτήριας συνάντησης που περιγράφονται αναλυτικά από τον Κόκκο (2006 β΄) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους
άξονες επιδιώξεων:
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●

 α τεθούν οι βάσεις για να συγκροτηθεί σταδιακά η εκπαιδευτική ομάδα που θα οδηγηθεί
Ν
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων: οι εκπαιδευόμενοι θα γνωριστούν μεταξύ τους
και με τον εκπαιδευτή. Επίσης, θα εκθέσουν τις προσδοκίες τους οι ίδιοι ή θα τις αναδείξει ο εκπαιδευτής με μεθοδική παρατήρηση και με βάση συγκεκριμένες τεχνικές30.
Έτσι, προοδευτικά θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ανήκουν σε μια ομάδα που κοινή επιδίωξή της είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος.

●

 α παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις και παράμετροι του προγράμματος προς τους
Ν
εκπαιδευόμενους (περιεχόμενο, εκπαιδευτικές μέθοδοι, τρόποι συνεργασίας, όροι και
κανόνες συμμετοχής, αξιολόγηση κ.λπ.), ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους στα δεδομένα του προγράμματος.

●

 α ζητηθούν ή να εντοπιστούν οι απαραίτητες προσαρμογές που θα διευκολύνουν τη
Ν
συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ώστε να οικοδομηθεί πνεύμα εμπιστοσύνης και να
παρακινηθούν οι εκπαιδευόμενοι να συμμετάσχουν δημιουργικά στο πρόγραμμα.

Η εναρκτήρια συνάντηση προσφέρει μια σπουδαία ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή των
εκπαιδευομένων στη στοχοθεσία του προγράμματος και την οριστικοποίηση του περιεχομένου του. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί η άποψή τους για τα σημεία στα οποία το
πρόγραμμα θα εστιάσει ή εκείνα στα οποία δεν θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Επίσης, μπορεί
να ζητηθεί η βοήθειά τους για την αναδιαμόρφωση της διάταξης του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική συνάντηση καθώς και η άποψή τους για τις τεχνικές που επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν ή τα μέσα και το υλικό που μπορεί να υποστηρίξει τη μάθησή
τους. Με όπλα τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει
εναρκτήριες συναντήσεις που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες μοναδικές εμπειρίες
εκπαιδευτικής επικοινωνίας, θα θέτουν τις βάσεις για ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό συμβόλαιο και θα ενισχύουν θετικά τη δυναμική της ομάδας31.
30. Συνεντεύξεις, αξιοποίηση εμπειριών, έκφραση αξιών, παρατήρηση τρόπου έκφρασης, συζήτηση για
το πρόγραμμα, ατομική παρουσίαση απόψεων, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, ψηφοφορία, συζήτηση σε ομάδες με διάταξη «μέσα-έξω κύκλος» και άλλες κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που η
εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιείται για θεματική ενότητα που ξεκινά στο μέσο του προγράμματος, μπορούν να αξιοποιηθούν ορισμένες από αυτές, αφού πρώτα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις
της ενότητας αυτής.
31. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Φίλτρο «Κείμενα – Βιβλιογραφία» / « Κείμενα μελών» / «Καλές Πρακτικές» (http://www.adulteduc.gr/001/index.
php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=64 – τελευταία πρόσβαση: 30/1/2012) υπάρχουν αξιόλογα παραδείγματα καλών πρακτικών εναρκτήριας συνάντησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
● Θ
 . Αντωνιάδου, «Σχεδιασμός και οργάνωση εναρκτήριας συνάντησης».
● Γ
 . Κουλαουζίδης, «Τεχνικές αλληλογνωριμίας μελών στην εναρκτήρια συνάντηση».
● Ε
 . Κουτσαβδή, «Σχέδιο δίωρης βιωματικής εναρκτήριας συνάντησης σε πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων».
● Α
 . Δημητρόπουλος, «Το βιογραφικό της ομάδας».
● Κ
 . Κεδράκα, «Αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευομένων κατά την εναρκτήρια συνάντηση».
● Γ
 . Μέγα, «Ενδεικτικά αναπτύγματα συμβουλευτικών ενεργειών των Ομαδικών Συμβουλευτικών
Συναντήσεων».
● Η
 . Παπαγεωργίου, «Παιχνίδι των ονομάτων».
● Ι. Φραγκούλης, «Αλληλογνωριμία με τη χρήση καρτ ποστάλ».
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2.2.3.4 Εκπαιδευτικό συμβόλαιο
Κατά την εναρκτήρια συνάντηση τίθενται οι βάσεις για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού
συμβολαίου. Πρόκειται για την αμοιβαία, κυρίως μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων32, άρρητη συμφωνία με την οποία προσαρμόζονται στο πλαίσιο αποδοχής και αλληλοκατανόησης οι στόχοι, οι όροι και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ιδεολογικό υπόβαθρο αυτού του συμβολαίου είναι η αρχή της εθελοντικής προσέλευσης των
ενήλικων εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η δέσμευσή τους για την επιτυχή παρακολούθησή του. Αποτελεί ένα μηχανισμό αυτορρύθμισης της εκπαιδευτικής
ομάδας και οριστικοποίησης των επιδιώξεών της, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών της. Πριν τη διαμόρφωση του «συμβολαίου», οι προσδοκίες αυτές είναι
τόσο ετερόκλητες όσο ασαφείς ή αόριστοι είναι οι στόχοι και ο αρχικός προσανατολισμός
του προγράμματος ή όσο ελλιπής είναι η πληροφόρηση προς εκείνους που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική ομάδα. Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται και ο όρος «συμβόλαιο
μάθησης»33. Είναι προφανές ότι η διαμόρφωση του συμβολαίου υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλουν όχι μόνο οι κανονιστικοί όροι υλοποίησης του προγράμματος αλλά
και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, τη συχνότητα των εκπαιδευτικών συναντήσεων και τη διάρκειά τους, το χώρο κ.λπ. Η κατάρτιση
ενός λειτουργικού συμβολαίου θα οδηγήσει την εκπαιδευτική ομάδα στην επίτευξη των
μαθησιακών στόχων της. Επίσης δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη
αλληλοσεβασμού καθώς και ειλικρινούς και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των μελών
της ομάδας-στόχου. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κλίματος επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
ανάγκες της κάθε πλευράς, προϋπόθεση απαραίτητη για τη θετική ανταπόκριση και ενεργοποίηση της ομάδας-στόχου κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

2.2.3.5 Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ομάδας
Αν και η μάθηση, όπως σημειώνει ο Rogers A. (1999: 193) είναι υπόθεση ατομική, ωστόσο
διευκολύνεται όταν πραγματοποιείται μέσα σε μια εκπαιδευτική ομάδα η οποία παρέχει
στους συμμετέχοντες ευκαιρίες έκφρασης και ενεργοποίησης. Η Πολέμη-Τοδούλου (2006:
151-269) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στις ομάδες ενυπάρχει «ένα ‘εργαστήριο’ επεξεργασίας της πληροφορίας, της εμπειρίας και των νέων ιδεών», το οποίο προσφέρει στα μέλη
της καθοδήγηση και ευκαιρίες για μάθηση. Οι δε Noyé και Piveteau (1999: 95-101), όπως
άλλωστε πολλοί ερευνητές του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, επικαλούμενοι ερευνητικά δεδομένα συνοψίζουν τα πλεονεκτήματά της έννοιας της ομάδας ως εξής:
ü Η
εργασία που παράγεται από την ομάδα είναι αποτελεσματικότερη από εκείνη της ατομικής δραστηριότητας.
ü Σ
την ομάδα αναπτύσσεται ενεργητικότητα, αυξάνεται η δημιουργικότητα και υποστηρίζεται η προσπάθεια.
32. Άμεσα, μεταξύ των δύο πλευρών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική ομάδα. Έμμεσα, συμβάλλουν
στη διαμόρφωσή του τόσο ο εκπαιδευτικός φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα όσο και οι διοργανωτές που έχουν εμπλακεί στη στοχοθεσία και το σχεδιασμό του.
33. Rogers A. (1999: 25-51).
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ü Σ
το πλαίσιο της ομάδας δημιουργούνται ευκαιρίες για συντονισμό και αμοιβαίες διορθώσεις.
ü 
Στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας βελτιώνεται η απόδοση των ατόμων, και εν τέλει,
ü «Η ομαδική εργασία αποτελεί πηγή αλλαγής».

2.2.3.6 Η ομάδα
Για να προβληματιστούμε για τα ζητήματα αυτά και να προσδιορίσουμε το ρόλο μας ως
εκπαιδευτών ενηλίκων, είναι σημαντικό να ορίσουμε, αρχικά, τι είναι «ομάδα» και να εντοπίσουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά της που επηρεάζουν τη λειτουργία της.
Αξιοποιώντας τον ορισμό του Βασιλείου η Πολέμη-Τοδούλου (2006) ορίζει ως ομάδα τη
«ζωντανή αναπτυσσόμενη διεργασία, μοναδική στην κάθε στιγμή και έκφραση, που εμπλέκει πολλές πλευρές της ανθρώπινης λειτουργίας και πολλά επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης. Συναποτελείται από τα άτομα–μέλη της (ή υποομάδες) που συσχετίζονται, αλληλοεξαρτώνται και συναλλάσσονται». Είναι δε ενταγμένη σε κάποιο ευρύτερο σύστημα (αποτελεί
υπο-σύστημά του) με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή συναλλαγή και αλληλεξάρτηση.
Με βάση τον ορισμό αυτό διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για έναν αριθμό ατόμων που αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αντιλαμβανόμενοι ότι αποτελούν μέλη ενός συνόλου, δέχονται επιρροές από τα περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται και επιδιώκουν να επιτύχουν
συγκεκριμένους στόχους.

2.2.3.7 Η εκπαιδευτική ομάδα
Τα παραπάνω, λοιπόν, προσανατολίζουν τον εκπαιδευτή στην υιοθέτηση μιας προσέγγισης σύμφωνα με την οποία η ομάδα αποτελεί δυναμική διεργασία που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη ολότητα μέσα στα περιβαλλοντικά πλαίσια στα οποία είναι ενταγμένη και όχι ως σύνολο μεμονωμένων ατόμων. Αυτές οι παράμετροι υποχρεώνουν τον εκπαιδευτή να υιοθετεί τις στάσεις που του επιτρέπουν να συνεξελίσσεται με την ομάδα που συντονίζει, παραμένοντας δεκτικός στις αλλαγές που δρομολογεί η αλληλεπίδραση με τα μέλη της. Επίσης, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με γνώσεις
και εμπειρία, ώστε να αναγνωρίζει κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη διεργασία που συντελείται μέσα στην ομάδα τα κοινωνικά επίπεδα στα οποία αυτή είναι ενταγμένη. Στην κατεύθυνση αυτή, ο αναστοχασμός και η επεξεργασία των προσωπικών εμπειριών που ο εκπαιδευτής αποκόμισε από τη συμμετοχή του σε ομάδες κατά το παρελθόν θα
του επιτρέψουν – δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εμπειρίες καθοδηγούν, ως ένα βαθμό, τις επιλογές του – να έχει επίγνωση των επιλογών που κάνει, των ρόλων που αναλαμβάνει και
των συναισθημάτων που βιώνει και έτσι, μέσω αυτής της συνειδητοποίησης, να συντονίζει
κι αξιοποιεί αποτελεσματικά την ομάδα.
Όπως ο εκπαιδευτής έτσι και κάθε μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας έχει διαμορφώσει ήδη
άποψη, συναισθήματα και στάσεις για το τι είναι η ομάδα και πώς ο ίδιος θα λειτουργήσει
μέσα σε αυτήν, επιζητώντας ταυτόχρονα να καλύψει και διάφορες ανάγκες. Αυτές διαμορφώνουν τα κίνητρα και υποκινούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων και ομάδας. Τέτοιες
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είναι οι ανάγκες για ασφάλεια, στήριξη, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική επιρροή, διαμόρφωση εικόνας εαυτού κ.ά.

2.2.3.8 Ανάγκες και κίνητρα
Η ομάδα επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι αφορούν σε ανάγκες
που σχετίζονται με το έργο που έχει η ίδια αναλάβει και / ή τις ανάγκες των μελών της
καθώς και / ή τις ανάγκες αυτής καθαυτής ως οντότητας. Η αξιοποίηση της ομάδας για
εκπαιδευτικούς σκοπούς προϋποθέτει, συνεπώς, την καλή γνώση των αναγκών αυτών
και κατ’ επέκταση των κινήτρων των μελών να ενταχθούν σε ομάδες. Η Πολέμη-Τοδούλου
(2006) επισημαίνει ότι οι ανάγκες – όπως, επίσης, και τα κίνητρα – και οι αλληλεπιδράσεις
ατόμου-ομάδας συνθέτουν το πεδίο στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα φαινόμενα της διεργασίας της ομάδας.
Οι ανάγκες αυτές σχετίζονται με την επιβίωση, τη στήριξη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη σχέσεων οικειότητας, την προσωπική ανάπτυξη, την άσκηση κοινωνικής επιρροής, την κοινωνική και πολιτισμική ένταξη και συναλλαγή, τη διαμόρφωση αυτοεικόνας και εικόνας του
άλλου, της ανάπτυξης σχέσεων, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της ατομικής προσπάθειας κ.ά. Επιπλέον, η συμμετοχή σε ομάδες επενεργεί διαμορφωτικά στα μέλη της, η
δε αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται συμβάλλει στην αλλαγή στάσεων και αξιών, στην ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης, στη διαμόρφωση αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης, ενώ,
επιπλέον, αυτή καθαυτή η κοινωνική ένταξη σε κοινωνικές ομάδες αποτελεί στοιχείο θετικής στάσης ζωής που συμβάλλει στη διατήρηση καλής υγείας. Η συγγραφέας τονίζει ότι
κατά το συντονισμό της εκπαιδευτικής ομάδας θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε:
● η
 ομαδική διεργασία να ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευομένων,
● η
 ατομική ευθύνη να προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή,
● ν
 α ενισχύεται η οικειότητα, η συνεργασία και να καλλιεργείται ομαδικό πνεύμα,
● τ α μέλη να αντλούν υποστήριξη και καθοδήγηση στις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, και
● ν
 α προσφέρονται ευκαιρίες για την επεξεργασία εμπειριών και πληροφοριών.

2.2.3.9 Δομή και λειτουργία
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ομάδα επηρεάζουν τη διεργασία και τα φαινόμενα που
αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν. Συνεπώς, μέριμνα του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός αυτών των στοιχείων τα οποία αυτός θα λάβει υπόψη κατά την
παρέμβασή του. Αυτά δεν λειτουργούν μεμονωμένα αλλά τελούν σε αλληλοσυσχέτιση,
φαινόμενο το οποίο προσδίδει ιδιαιτερότητα στην ομάδα, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν
στα μέλη της και τη διαφοροποιεί από άλλες παρόμοιες.
Τα χαρακτηριστικά αυτά, όπως διαπιστώνει η Πολέμη-Τοδούλου (2006), είναι:
●

 δομή, που σχετίζεται με τη σύσταση και την οργάνωση της ομάδας. Τα στοιχεία αυτά
η
διαμορφώνουν την αλληλεξάρτηση, μοχλός των οποίων είναι ο κοινά διαμορφωμένος
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σκοπός, οι δράσεις (έργο) που υλοποιούνται για την επίτευξή του, τα κριτήρια αποτελεσματικότητας των δράσεων αυτών, οι κανόνες και οι ρόλοι που διέπουν τη συναλλαγή
μεταξύ των μελών, το μέγεθος, η σύνθεση κ.ά. και
 λειτουργία, που αφορά στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα αναπτύσσεται και προσαρη
μόζεται σε νέα δεδομένα, προσεγγίζει το έργο που υλοποιεί, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, χειρίζεται ζητήματα που ανακύπτουν από τις σχέσεις και συναλλαγές των μελών
της μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτή, καθώς και από το πλαίσιο στο οποίο είναι
ενταγμένη.
	Τη δομή συνθέτουν εμφανή και αφανή στοιχεία. Εμφανή είναι εκείνα που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, όπως ο τόπος, ο χρόνος, το μέγεθος της, η σύνθεσή της, το
χρονοδιάγραμμα και η διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων, ο ρόλος του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων, η θεματολογία, η αξιολόγηση κ.ά.
	Αντίστοιχα, τα αφανή στοιχεία είναι εκείνα τα οποία αναδεικνύονται από τη διεργασία
της ομάδας και σχετίζονται με την εξέλιξη της συναλλαγής των μελών της, τους ρόλους
που αναλαμβάνονται, τους κανόνες που ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις, τις μορφές
επικοινωνίας και επιρροής, το «κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα» που διαμορφώνεται, τις αξίες και τις στάσεις τους.
	Με κριτήριο τα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας – όπως ηλικία, φύλο, επαγγελματική ιδιότητα κ.ά. – η ομάδα μπορεί να είναι ομοιογενής ή ετερογενής, ιδιότητα που
επηρεάζει τη διεργασία που συντελείται σε αυτήν. Η ετερογένεια δεν είναι κατ’ ανάγκη
επιβλαβής για τη διεργασία και την προοπτική της ομάδας. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
σταθμίζει τη θετική ή αρνητική επιρροή της λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που επιδιώκει η ομάδα έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα τις επιπτώσεις αυτής
της ετερογένειας. Αυτό γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό αν ανατρέξει κανείς στο παράδειγμα των ανομοιογενών δυάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα της πληροφορικής
ή της γλωσσομάθειας στο πέμπτο κεφάλαιο του εγχειριδίου. Η λειτουργική αξιοποίηση
της ετερογένειας στη σύνθεση της ομάδας εγγυάται τη συνοχή της.
Η ίδια συγγραφέας διαπιστώνει ότι στα προγράμματα κατάρτισης διαμορφώνονται και
ενυπάρχουν, συνήθως, δύο συστήματα ομάδων που, από άποψη διάρκειας, λειτουργούν ξεχωριστά: το πρώτο περιλαμβάνει την ομάδα των εκπαιδευομένων που παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την έναρξή του μέχρι το τέλος, ενώ το
δεύτερο την ομάδα των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή, ο οποίος μπορεί να είναι
διαφορετικό πρόσωπο και να εναλλάσσεται στις διδακτικές ενότητες που συνθέτουν
το πρόγραμμα. Η ομάδα που δημιουργείται κάθε φορά με το νέο εκπαιδευτή είναι μια
νέα ομάδα που διαμορφώνει μια αυτοτελή διεργασία. Είναι προφανές ότι η διαπίστωση
αυτή υποχρεώνει τον εκπαιδευτή σε μια προσέγγιση που:
α)	λαμβάνει υπόψη ό,τι έχει προηγηθεί καθώς και ό,τι έπεται, κατανοώντας τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί και προσδιορίζοντας τη συγκεκριμένη φάση στην οποία
βρίσκεται η ομάδα κατά τη συγκυρία της εκπαιδευτικής συνάντησης του εκπαιδευτή
με την ομάδα.
β)	αντιμετωπίζει την πρώτη συνάντηση του εκπαιδευτή με την ομάδα ως εναρκτήρια
συνάντηση κατά την οποία ο εκπαιδευτής θα σχεδιάσει και συντονίσει την εκπαιδευ●
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τική ομάδα, ώστε να τεθούν εκ νέου τα θεμέλια της διεργασίας αλλά και του συμβολαίου,
γ)	κινητοποιεί τον εκπαιδευτή να επιδείξει προσοχή και σύνεση, ώστε να μην εμπλακεί σε κριτική που αφορά σε προηγούμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις που τυχόν
συντόνισαν άλλοι συνάδελφοι του, και
δ)	ευαισθητοποιεί τον εκπαιδευτή, ώστε να εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις από προηγούμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις σε σημαντικά θέματα διαδικασίας ή προσέγγισης
και να τις αξιοποιεί εποικοδομητικά, προκειμένου να εμπλουτίζει την εμπειρία των
εκπαιδευομένων.
	Το ενδεχόμενο εναλλαγής εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος υποχρεώνει την ομάδα των εκπαιδευτών να προσυνεννοούνται και να συντονίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τον επιστημονικό υπεύθυνο, ώστε να διασφαλίζεται
η συνέχιση και ο εμπλουτισμός της διεργασίας της ομάδας.

2.2.3.10 Αποτελεσματικότητα της ομάδας
Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002), στους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας συγκαταλέγονται οι εξής:
ü το μέγεθος,
ü η συνοχή της,
ü τα χαρακτηριστικά των μελών της,
ü οι ρόλοι των μελών,
ü οι αρμοδιότητες και το έργο των μελών της,
ü οι κανόνες και η διαδικασία που διέπουν τη λειτουργία της,
ü ο συντονισμός που ασκείται και
ü το κλίμα που διαμορφώνεται.
Εξάλλου, το έργο της ομάδας επηρεάζουν θετικά:
ü η συμφωνία σε κοινούς στόχους,
ü η συχνότητα και ποιότητα των σχέσεων και επαφών,
ü η διαπροσωπική έλξη και
ü η άμιλλα που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των μελών της.
Αντίθετα, αρνητικά επενεργούν:
ü το μεγάλο μέγεθος της ομάδας,
ü οι αντικρουόμενοι προσωπικοί στόχοι των μελών της,
ü 
το κλίμα ανταγωνισμού που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των μελών της καθώς
και
ü κακές προηγούμενες εμπειρίες από συμμετοχή σε ομάδες.
Συνεπώς, στα σημεία αυτά καλείται ο εκπαιδευτής να επικεντρώσει την προσοχή του, φρο-
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ντίζοντας κάθε φορά η λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας να εκπληρώνει τους στόχους ή τις ανάγκες του μαθησιακού έργου που θα φέρει σε πέρας η ομάδα και ταυτόχρονα
τους στόχους ή τις ανάγκες της ομάδας, συνολικά, ως οντότητας αλλά και κάθε μέλους της
ξεχωριστά. Για να το επιτύχει, ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει να υποστηρίξει τα μέλη της ομάδας, ώστε να διαμορφώσουν κοινή συνείδηση για την αποστολή, το έργο και τις επιδιώξεις
της, ενισχύοντας, στην κατεύθυνση αυτή, και τη συνοχή της. Η συνοχή, εξάλλου, μειώνει το
ενδεχόμενο συγκρούσεων, δημιουργεί συναίνεση, ενισχύει τη δέσμευση, υποβοηθά την
επικοινωνία, δημιουργεί ικανοποίηση στα μέλη της ομάδας και συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλών επιπέδων απόδοσης. Έτσι, προωθείται η αίσθηση της συμμετοχής και του
«ανήκειν», ενθαρρύνεται ο αυθορμητισμός, εκφράζεται ελεύθερα η γνώμη των συμμετεχόντων και αναπτύσσεται διάλογος – διαδικασίες πολύ σημαντικές στο πλαίσιο της μαθησιακής διεργασίας.

2.2.3.11 Ρόλοι
Καθώς η ομάδα εξελίσσεται για να υλοποιήσει το έργο της, είναι απαραίτητο να επιδεικνύεται μέριμνα για διάφορες λειτουργίες της διεργασίας που αφορούν στις ανάγκες των μελών
της. Σε αυτές η Πολέμη-Τοδούλου (2006) συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, την
καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και σχέσεων των μελών της ομάδας, την έκφραση συναισθημάτων, τη δημιουργία οικειότητας, την αλλαγή και προσαρμογή των μελών της, τη διασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων ώστε η συμμετοχή και το έργο της ομάδας να αποκτούν προσωπικό νόημα για καθένα από τα μέλη της, την ενίσχυση της αυτονομίας τους
και, τέλος, τη διατήρηση της ομάδας και τη συμμόρφωσή της στους κανόνες που διέπουν
τη λειτουργία της. Η φροντίδα για καθεμία από τις λειτουργίες αυτές δεν αφορά μόνον στον
εκπαιδευτή αλλά και στα μέλη της. Έτσι, στο πλαίσιο της διεργασίας της ομάδας αναδεικνύονται διάφοροι ρόλοι για να υπηρετήσουν τις ανάγκες αυτές. Οι ρόλοι γίνονται δυσλειτουργικοί όταν δεν εναλλάσσονται μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά παγιώνονται σε ορισμένα πρόσωπα καθώς και όταν δεν αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτή για την αντιμετώπιση των αναγκών της ομάδας αλλά εκλαμβάνονται ως ενόχληση ή αγνοούνται.

2.2.3.12 Στάδια ζωής της ομάδας
Ο Rogers (1999: 205-206) για να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να κατανοήσει τα φαινόμενα που
εξελίσσονται κάθε φορά στο πλαίσιο της διεργασίας της εκπαιδευτικής ομάδας, αναφέρεται
στα στάδια ζωής της τα οποία είναι: ο σχηματισμός, η πληροφόρηση των μελών της, η αντιπαράθεση που αναπτύσσεται μεταξύ τους, ο καθορισμός κανόνων λειτουργίας της ομάδας – ώστε τα μέλη να εξισορροπήσουν στους ρόλους τους, να ενισχυθεί η δέσμευση τους
στους στόχους της και η συνοχή της –η εκτέλεση (ή ωριμότητα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε θέματα δυναμικής ομάδων) και, τέλος, ο τερματισμός της.
Κατά το σχηματισμό, τα μέλη κινούνται διερευνητικά, αναζητώντας το ρόλο τους και ανιχνεύοντας την ταυτότητα των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά τη φάση της αντιπαράθεσης,
προσπαθούν να αυτοπροσδιοριστούν μέσα στην ομάδα, διεκδικώντας την κάλυψη των κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών τους και υιοθετώντας ρόλους που σχετίζονται με αυτές
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και οι οποίοι δεν παραμένουν στατικοί αλλά αναπροσδιορίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής της ομάδας. Πολλές φορές, τα συναισθήματα είναι έντονα και μπορούν να απειλήσουν τη συνοχή της. Στο επόμενο στάδιο οι ρόλοι σταθεροποιούνται και η ομάδα καταλήγει
στην αποδοχή κοινών κανόνων που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία της. Συνήθως, δεν διέρχονται όλες οι ομάδες από όλα τα στάδια. Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα στάδια θα πρέπει
να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορεί η ομάδα να φθάσει στο
στάδιο της εκτέλεσης και να εμπλακεί ενεργά στις δραστηριότητες του μαθησιακού έργου.
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να αντιλαμβάνεται κάθε φορά τη φάση την οποία διέρχεται η ομάδα, τους ρόλους που εναλλάσσονται και τις ανάγκες που αυτή η δυναμική υποδηλώνει ή συνεπάγεται, οργανώνοντας, αντίστοιχα, το περιεχόμενο του προγράμματος και
την εκπαιδευτική στρατηγική του. Για παράδειγμα, είναι άκαιρο να ζητηθεί η εκτέλεση ενός
απαιτητικού έργου κατά τη φάση του σχηματισμού της ομάδας. Αντίθετα, στη φάση αυτή
πρέπει να δοθεί έμφαση στην υποβοήθησή της, ώστε να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση
εσωτερικών συνδέσεων μεταξύ των μελών της και να αξιοποιηθούν μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές που τη διευκολύνουν.
Ο Rogers (1999) προτρέπει, επίσης, τον εκπαιδευτή να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες
αρχικά να συνθέσουν ομάδες και, στη συνέχεια, να εξισορροπήσουν τις προσωπικές επιδιώξεις τους μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δομή και τους ρόλους, ώστε να μην αναπτυχθούν αλληλεπιδράσεις που μπορεί να υπονομεύσουν τη συμμετοχή και την εξέλιξη των
μελών της ομάδας.
Τέλος, καλεί τον εκπαιδευτή να μετατρέψει την «τάξη» των «μεμονωμένων εκπαιδευομένων σε πρωτογενή ομάδα, η οποία να έχει ταυτόχρονα προσανατολισμό ομάδας και ομάδας
κοινωνικο-συναισθηματικής», ώστε:
ü ν
α δημιουργηθεί ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης που θα διασφαλίζει το κύρος
των μελών της και θα τα ανταμείβει για την επιτυχία τους,
ü να υπάρχει συνεχής πρόκληση για τους συμμετέχοντες,
ü ν
α δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σύνθετες και πολύπλοκες δομές μάθησης,
και
ü ν
α έχει δική της δυναμική η ομάδα, γεγονός που θα βοηθήσει στη διατήρηση ισχυρών κινήτρων μεταξύ των μελών της ομάδας και, παράλληλα, θα ενισχύσει την ίδια
τη μάθηση.
Η γνώση και η εμπειρία του εκπαιδευτή αναφορικά με την ομάδα, τη δυναμική της καθώς
και το ρόλο του ίδιου ως συντονιστή και εμψυχωτή της συνιστούν κρίσιμους παράγοντες
για την επιτυχή ενεργοποίησή της και την ανάπτυξη της διεργασίας που οδηγεί στη μάθηση.

2.2.3.13 Οι μικρές ομάδες
Οι Noye και Piveteau (1999: 95-101) σημειώνουν ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μικρές ομάδες. Σε αυτές η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται όχι μόνο μέσα από
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αξίες, ρόλους, νόρμες, πεποιθήσεις και στάσεις, όπως συμβαίνει στις μεγάλες ομάδες
(Πολέμη-Τοδούλου, 2006: 152), αλλά, κυρίως, μέσα από την άμεση συναλλαγή μεταξύ των
μελών τους. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι μικρές εκπαιδευτικές ομάδες πρέπει
– στην καλύτερη περίπτωση – να αποτελούνται από 5-6 άτομα, όταν, δυστυχώς, το σύνολο
της εκπαιδευτικής ομάδας απαρτίζεται συνήθως από 12-25. Το μικρό μέγεθος των υποομάδων επιτρέπει στα μέλη τους να συνδιαλέγονται μεταξύ τους με περισσότερο «αυθορμητισμό», ο οποίος ενισχύεται λόγω της απουσίας του εκπαιδευτή. Έτσι, στην εργασία σε υποομάδες προστίθενται και άλλα πλεονεκτήματα, όπως τα παρακάτω:
ü Αυξάνεται ο χρόνος ομιλίας των συμμετεχόντων.
ü Ο
ι ανταλλαγές απόψεων συμβάλλουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης και
στην ενίσχυση της συνοχής της ομάδας και του δεσμού μεταξύ των εκπαιδευομένων, γεγονός που επενεργεί θετικά στην ανάληψη ευθυνών.
ü Ευνοείται η άμιλλα μεταξύ των υποομάδων.
Οι υποομάδες μπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαιδευτικής διεργασίας. Διαπιστώνονται, λοιπόν, τα εξής:
ü Κ
ατά την έναρξη του προγράμματος ή της διδακτικής ενότητας, οι υποομάδες μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των στόχων και των προσδοκιών των συμμετεχόντων.
ü Π
ριν ο εκπαιδευτής δώσει πληροφορίες, η εργασία σε υποομάδες επιτρέπει την
προετοιμασία των ερωτήσεων που θα διατυπωθούν.
ü Η
άσκηση του εκπαιδευτικού έργου σε υποομάδες βοηθά τον εκπαιδευτή να εκτιμήσει το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων, ώστε να προσδιοριστεί το περιεχόμενο και η έκταση των γνώσεων που θα συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες.
ü Η
 εργασία σε υποομάδες παρέχει την ευκαιρία διόρθωσης εσφαλμένων ερμηνειών.
ü Ο
ι υποομάδες μπορούν να καθοδηγήσουν τον εκπαιδευτή στην επιλογή των δραστηριοτήτων που θα προταθούν μετά το τέλος του προγράμματος κ.ο.κ.
Συνοψίζοντας, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η εργασία σε υποομάδες καλύπτει τρεις φάσεις
εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
●

 ριν την πληροφόρηση, όταν συγκεντρώνονται τα κίνητρα, οι γνώσεις και οι ελλείψεις
π
των συμμετεχόντων,

●

κ ατά την πληροφόρηση, όταν οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πληροφορίες, και

●

 ετά την πληροφόρηση, κατά τη φάση της αφομοίωσης της γνώσης, της αξιολόγησης
μ
και προετοιμασίας για εφαρμογή.

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή ενεργοποίησή τους είναι το έργο που θα τους ανατεθεί καθώς και η διαδικασία με την οποία θα εργαστούν. Για το λόγο αυτό, συνεχίζοντας οι
Noyé και Piveteau παρέχουν πρόσθετες υποδείξεις προς τον εκπαιδευτή που τις συντονίζει. Μεταξύ αυτών, τονίζεται η ανάγκη για:
●

 αφείς οδηγίες για το έργο που θα εκπονηθεί και τις πηγές που θα χρησιμοποιηθούν,
σ
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●

τ υχαία συγκρότηση, ώστε να μην διαμορφώνονται ‘κλίκες’,

●

ο ρισμό υπευθύνων από την αρχή,

●

δ ιαμόρφωση από την αρχή του τελικού σχεδίου σύνθεσης, όταν το θέμα που επεξεργάζονται οι υποομάδες είναι κοινό, ή διαίρεση του θέματος σε υποθέματα, ώστε κατά τη
σύνθεση να υπάρχει συμπληρωματικότητα και αλληλουχία,

●

κ αθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτή, με αυστηρή τήρηση των κανόνων για τη λειτουργία
των ομάδων (αποσαφήνιση οδηγιών, διαχείριση χρόνου και άλλα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία), και

●

 ποστασιοποίηση και περιορισμό της παρέμβασης του εκπαιδευτή στο έργο των υποοα
μάδων (περιεχόμενο).

Το έργο των υποομάδων μπορεί να συνίσταται σε ανταλλαγές, συστάσεις, διατύπωση ερωτημάτων, διατύπωση απαντήσεων στις ερωτήσεις που τίθενται, σύνθεση ενός ολοκληρωμένου έργου ή ακόμα και υποστήριξη σε μέλος της υποομάδας.
Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός αλλά ο προσδιορισμός του έργου της ομάδας επαφίεται στην ευρηματικότητα και δημιουργικότητα του εκπαιδευτή, ο οποίος κάθε φορά λαμβάνει υπόψη του δεδομένα που σχετίζονται με το αποτέλεσμα που αναμένει, τα χρονικά όρια
και τη διανομή των ρόλων.
Η Πολέμη-Τοδούλου (2006: 215) προτείνει στον εκπαιδευτή που αξιοποιεί στην προσέγγισή του τη διεργασία της ομάδας μια «πολυεπίπεδη συναλλαγή» στο πλαίσιο της αυτοτελούς (χρονικά ή θεματικά) εκπαιδευτικής ενότητας. Ειδικότερα, εισηγείται την αξιοποίηση
των τριών επιπέδων: του ατόμου, της μικρής ομάδας (που αποτελείται από 2 έως 5 μέλη)
και της ολομέλειας. Στο μοντέλο αυτό, η διεργασία περνάει διαδοχικά από το ένα επίπεδο
στο άλλο, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, βελτιώνει την επικοινωνία, προωθεί την ενεργό συμμετοχή όλων και, τέλος, προάγει τη σταδιακή ανάπτυξη της ομάδας. Έτσι η ομάδα προετοιμάζεται για να διαχειριστεί με ευχέρεια
ζητήματα κλιμακούμενης πολυπλοκότητας, ιδίως στην ολομέλεια, δεδομένου ότι τα ζητήματα αυτά έχουν αποτελέσει πιο πριν αντικείμενο επεξεργασίας από τα άτομα και τις μικρές
ομάδες. Επίσης, η ομάδα θωρακίζεται, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες
που θα ανακύψουν στην πορεία της, κατά την υλοποίηση του έργου.
Είναι προφανές, με βάση και όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες, ότι η ενεργητικότητα της ομάδας θα μεγιστοποιηθεί, αν το αντικείμενο εργασίας των υποομάδων σχετίζεται με ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της και στα οποία αυτά αναζητούν λύσεις.
Πρόκειται για διαπίστωση που ενισχύεται και από τα ενδιαφέροντα ευρήματα μελετών, οι
οποίες μας απασχόλησαν ήδη σε προηγούμενες ενότητες και οι οποίες ανέδειξαν τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ομάδας-στόχου που θα παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που απευθύνονται στους απασχολούμενους στη μικρή επιχείρηση.

2.2.3.14 Χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, ο συντονισμός και η εμψύχωση των εκπαιδευτικών ομάδων αποτελεί θεμέλιο λίθο της εκπαιδευτικής διεργασίας. Στο πλαίσιο της προσέγγισης,
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όμως, η οποία ακολουθεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, επιβάλλεται, επιπρόσθετα, να
στηριχθεί και με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Η χρήση τους μπορεί να εξασφαλίσει
εναλλαγές, ποικιλία και ισορροπία στην εκπαιδευτική παρέμβαση.
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007: 24-29), επικαλούμενες τον Silberman, θέτουν γενικές προδιαγραφές για την ενεργητική εκπαίδευση. Υποστηρίζουν ότι η ενεργητική εκπαίδευση οδηγεί στην επίτευξη στόχων σε τρία επίπεδα, καθώς προωθεί αφενός μεν την κατανόηση
θεωρητικών μοντέλων αφετέρου δε την ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την εκδήλωση επιθυμητών συμπεριφορών. Προτείνεται, συνεπώς, στον εκπαιδευτή να
συμπεριλαμβάνει στην προσέγγισή του μια σειρά τέτοιων τεχνικών, τηρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές34.
Όμως, όπως τονίζουν οι ερευνήτριες, μόνο η χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ενεργητική μάθηση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το περιεχόμενο του προγράμματος να είναι λιτό και να εστιάζει σε κρίσιμα
σημεία, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε αυτό. Εξάλλου, θα πρέπει να αποφεύγεται η πληθωριστική χρήση των τεχνικών και να μην υποτιμάται η ανάγκη ύπαρξης ενός σταδίου «αναστοχασμού». Το στάδιο αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν τι έμαθαν από την εμπειρία που
βίωσαν, ώστε να είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν στο μέλλον (ενσωματώνοντάς την σε
συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα). Η επιλογή των τεχνικών θα πρέπει να γίνεται
ανάλογα και με το βαθμό δυσκολίας τους, η οποία θα πρέπει να είναι κλιμακούμενη και να
ακολουθεί τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και τις φάσεις της ζωής της ομάδας.
Επίσης, για να οδηγούν οι εκπαιδευτικές τεχνικές στα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει
όχι μόνο να υποστηρίζονται από τη στοχοθεσία του προγράμματος αλλά και να είναι ρεαλιστικές, όπως, επίσης, και να συνδέονται με τις ανάγκες και την πραγματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η καλή ενημέρωση του εκπαιδευτή για τα
μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας καθώς και η γνώση και η εμπειρία του σχετικά με τις τεχνικές αυτές αποτελούν εργαλεία που του διασφαλίζουν τη δυνατότητα να επιλέξει τις καταλληλότερες για την παρέμβασή του. Η άρτια προετοιμασία του καθώς και οι σαφείς οδηγίες
προς τους εκπαιδευόμενους για την εφαρμογή τους συνιστούν κρίσιμους παράγοντες για
την επιτυχή χρήση τους. Τέλος, ένα (εξατομικευμένο) σχέδιο δράσης35 για τους εκπαιδευόμενους, μετά το τέλος του προγράμματος, μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθειά τους να
εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που έμαθαν ή βίωσαν κατά την εκπαιδευτική δραστηριότητα
που παρακολούθησαν.

34. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι αυτές οι προδιαγραφές παρουσιάζονται ανά τεχνική, οι ερευνήτριες
φροντίζουν να τις κωδικοποιήσουν σε αυτοτελές παράρτημα της έρευνας-μελέτης τους, Επιπλέον, σε
αυτοτελές παράρτημα περιλαμβάνονται τα απαραίτητα υποδείγματα και παραδείγματα, ώστε οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων προγραμμάτων να έχουν στη διάθεσή τους ένα εύχρηστο εγχειρίδιο ορθής
εφαρμογής και αξιοποίησης των ενεργητικών τεχνικών.
35. Ιεράρχηση και προγραμματισμός δράσεων με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος.
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Σύνοψη
Τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου στα προγράμματα διά βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης παραπέμπουν σε εκείνα των ενήλικων εκπαιδευομένων, όπως αναδεικνύονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Συνεπώς επιβάλλεται διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση, προκειμένου οι εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης να επιτύχουν τους στόχους τους.
Από τα ευρήματα της έρευνας Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές επιβεβαιώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ενεργητικές και συμμετοχικές
μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης κρίνονται καταλληλότερες για τη συγκεκριμένη ομάδαστόχο, τους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η χρήση τους
μπορεί να εξασφαλίσει εναλλαγές, ποικιλία και ισορροπία στην εκπαιδευτική παρέμβαση.
Στα ζητήματα αποδοχής και αξιοποίησης ενεργητικών μεθόδων, πέρα από την τήρηση
των προϋποθέσεων μάθησης ενηλίκων, ο συντονισμός και η εμψύχωση της εκπαιδευτικής ομάδας αποτελούν θεμέλιο λίθο της εκπαιδευτικής διεργασίας. Ως κρίσιμος, συνεπώς,
παράγοντας επιτυχίας, αναδεικνύεται η γνώση και η εμπειρία του εκπαιδευτή τόσο για τη
δυναμική της ομάδας όσο και για το ρόλο του ίδιου ως συντονιστή και εμψυχωτή της.
Αυτές θα του επιτρέψουν να συντονίσει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που:
ü θ
α χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
ενισχύοντας την έννοια της συνεργατικής σχέσης η οποία ευνοεί τη μάθηση,
ü τ
ο περιεχόμενό τους θα διασυνδέεται στενά με τις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων καθώς και τις γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη τους
χαρακτηρίζουν, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους συμμετέχοντες, ώστε να κατακτούν
βαθμιαία τη γνώση, πράττοντας,
ü 
θα προάγουν και θα αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα των συμμετεχόντων, και
ü θ
α ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο πλαίσιο τέτοιων παρεμβάσεων, ο εκπαιδευτής θα πρέπει, σταδιακά και μεθοδικά, να
οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας θετικές
στάσεις απέναντί τους. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να διάκειται θετικά προς αυτό. Ειδικότερα, θα πρέπει να κατανοεί τις αρχές
και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων και να επιδιώκει διαρκώς τόσο την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού, επικοινωνίας, διαχείρισης ομάδας, συμβουλευτικής κι αξιολόγησης όσο και την απόκτηση γνώσεων που αφορούν σ’ αυτό το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο.
Τέλος, θα πρέπει να εξοικειωθεί με τη χρήση ενεργητικών μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες
συμφωνούν με τη φιλοσοφία και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
(Πολλαπλής επιλογής)
1.	Επιλέξτε τις προτάσεις που θεωρείτε ότι αντιστοιχούν σε έξι χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων:
α. Έχουν διαμορφώσει τις δικές τους εμπειρίες και αξίες.
β. Όλοι διαθέτουν αυτογνωσία.
γ.	Έχουν, ήδη, διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να μαθαίνουν.
δ. Βρίσκονται, ήδη, σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης.
ε. Ο
 ι υποχρεώσεις τους λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς το ενδιαφέρον τους να
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
στ.	Αποδέχονται το ρόλο του εκπαιδευτή ως αποκλειστικού φορέα γνώσεων.
ζ. Δεν μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική ομάδα.
η. Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες από τη μαθησιακή διαδικασία.
θ.	Η συμμετοχή των ενηλίκων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι συνδέονται με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.
2. Επιλέξτε τις προτάσεις που διατυπώνουν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων:
α.	Ο εκπαιδευτής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
β. Η εκπαιδευτική ομάδα θα επιτύχει το στόχο της.
γ.	Επιβάλλεται αμοιβαίος σεβασμός και συνεργατική σχέση μεταξύ διδάσκοντος και
διδασκομένων.
δ.	Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν οι ενήλικες θα πρέπει να
προάγει και αναπτύσσει την κριτική ικανότητά τους.
ε.	Η ιδιότητα του εκπαιδευομένου συνεπάγεται χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη
αυτοπεποίθησης για τον ενήλικο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
στ.	Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τους στόχους και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων καθώς και τις γνώσεις κι εμπειρίες
τους.
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ζ.	Η επανακτώμενη ιδιότητα του «μαθητή» παρεμποδίζει τους ενήλικους να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους.
η. Ο
 ι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
3.	Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που
πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων για να ανταποκριθεί στον ρόλο του:
α. Αυτογνωσία.
β. Γνώσεις και δεξιότητες εμψύχωσης.
γ.	Χαμηλή αυτοεκτίμηση, για να μην αποθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι από τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
δ. Ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας.
ε. Την αποδοχή των εκπαιδευόμενων.
στ. Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας.
ζ. Γνώση της δυναμικής της ομάδας.
η. Ικανότητα αυτοαξιολόγησης.
θ. Θετικές στάσεις ως προς το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει.
ι. Γ
 νώσεις για το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει καθώς και για την εκπαίδευση
ενηλίκων.
4.	Επιλέξτε τις προτάσεις που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής των
εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διεργασία:
α. Παρακολουθούν χωρίς απουσίες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.		
β.	Παρεμβαίνουν για την επιλογή των τμημάτων της εκπαιδευτικής ύλης στα οποία
επιθυμούν να δοθεί έμφαση.		
γ. Παρακολουθούν με προσήλωση τον εκπαιδευτή.		
δ. Διατυπώνουν την άποψή τους για το πρόγραμμα.		
ε. Δεν διακόπτουν την εισήγηση του εκπαιδευτή.		
στ.	Συγκεντρώνουν και οργανώνουν το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, ώστε
να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό, όταν χρειαστεί.
ζ. Αξιολογούν το πρόγραμμα.		
5.	Επιλέξτε τις προτάσεις που αντιστοιχούν σε δράσεις ή συναισθήματα του εκπαιδευτή
ενηλίκων:
α. Οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευόμενους.
β. Σέβεται τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 121

11/6/12 10:17 PM

122

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

γ.	Βοηθά τα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους.
δ. Ε
 πιδιώκει να υιοθετείται η γνώμη του, δεδομένου ότι αποτελεί το φορέα μετάδοσης
των γνώσεων προς τους εκπαιδευόμενους.
ε.	Παρακολουθεί τη δυναμική της εκπαιδευτικής ομάδας, ώστε να είναι σε θέση
να προσαρμόζει την παρέμβασή του ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η
ομάδα.
στ.	Έχει άγχος λόγω της επανακτώμενης ιδιότητας του «μαθητή» που συνεπάγεται ο
ρόλος του.
ζ. Ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία.
η.	Αντιμετωπίζει εσωτερικά εμπόδια που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις
των εκπαιδευομένων.
6.	Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες … (επιλέξτε
μία πρόταση):
α.	εξασφαλίζουν ενημέρωση στους εκπαιδευόμενους για πρόσθετες πηγές μάθησης.
β.	αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων ή των
εκπαιδευομένων μεταξύ τους.		
γ.	αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη συνθετικής και αναλυτικής σκέψης των
εκπαιδευομένων.

(Πολλαπλής επιλογής)
7. Επιλέξτε τις προτάσεις που θεωρείτε ότι είναι σωστές:
Κατά την εναρκτήρια συνάντηση ο εκπαιδευτής ενηλίκων:
α.	επιβάλλεται να γνωρίσει τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, να διερευνήσει το προφίλ τους, τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις τους και να συμβάλει στη
διαμόρφωση ενός υγιούς και λειτουργικού εκπαιδευτικού (μαθησιακού) «συμβολαίου».
β.	όταν διαπιστώσει ικανοποιητικό βαθμό ομοιογένειας της εκπαιδευτικής ομάδας,
μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία της εναρκτήριας συνάντησης και να ξεκινήσει
με την παρουσίαση και ανάλυση του εκπαιδευτικού αντικειμένου της ενότητας.
γ.	αν εκτιμά ότι το αναλυτικό περιεχόμενο δεν καλύπτει σημαντικά θέματα που αφορούν στο διδακτικό αντικείμενο, επιβάλλεται να αξιοποιήσει το χρόνο της εναρκτήριας συνάντησης, για να συμπληρώσει τα διδακτικά κενά και να συμβάλει, με αυτόν
τον τρόπο, στην πληρότητα του προγράμματος.
δ.	έχει την ευκαιρία, αξιοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, να αντιμετωπίσει ζητήματα
που απασχολούν τους συμμετέχοντες, ώστε να ενισχυθεί η δέσμευσή τους για την
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολουθούν.
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8. Επιλέξτε τις προτάσεις που θεωρείτε σωστές:
α. Η μάθηση είναι διεργασία ατομική.
β. Η μάθηση διευκολύνεται όταν συντελείται σε εκπαιδευτικές ομάδες.
γ. Η μάθηση επιβραδύνεται όταν συντελείται σε εκπαιδευτικές ομάδες.
δ.	Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ομάδας δημιουργούνται ευκαιρίες για αμοιβαίες
διορθώσεις μεταξύ των μελών της.
ε.	Η λειτουργία των ομάδων στερεί από τον εκπαιδευτή το χρόνο τον οποίο θα διέθετε
για την κάλυψη της διδακτέας ύλης σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος.
στ. Η
 εναρκτήρια συνάντηση είναι σημαντική μόνο για να αναδειχθούν το προφίλ και το
επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας των εκπαιδευομένων.
9. Επιλέξτε την πρόταση που θεωρείτε σωστή:
Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο:
α.	είναι η συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευτικού φορέα για τους όρους υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
β.	είναι η συμφωνία μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού φορέα για τους όρους
συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
γ.	είναι η άρρητη συμφωνία κυρίως μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, η οποία
αφορά στους όρους αμοιβαίας αποδοχής και συνεργασίας για την επίτευξη των
μαθησιακών στόχων του προγράμματος.		
δ.	διαμορφώνεται κατά την εναρκτήρια συνάντηση και δεν επιδέχεται διαφοροποίηση
κατά την πορεία του προγράμματος.		
10. Επιλέξτε την πρόταση που θεωρείτε σωστή:
Αν ο εκπαιδευτής κληθεί να διδάξει στη μέση ενός προγράμματος, τότε:
α. μπορεί να παραλείψει τη διαδικασία της εναρκτήριας συνάντησης.
β.	θα πρέπει να επαναλάβει, στην ίδια έκταση, τη μεθοδολογία της εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη του προγράμματος.
γ.	θα πρέπει – λαμβάνοντας υπόψη του τη διάρκεια της παρέμβασής του – να αξιοποιήσει εκείνες τις τεχνικές που θα του επιτρέψουν κατ’ ελάχιστο να συστηθεί, να γνωρίσει τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας (προφίλ, ανάγκες, προτιμήσεις κ.λπ.) και
να συζητήσει μαζί τους για τους στόχους και το περιεχόμενο της ενότητας, τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική
ομάδα θα συνεργαστεί για να επιτύχει τους στόχους της.
11. Επιλέξτε τις προτάσεις που θεωρείτε ότι δεν είναι σωστές:
Ένδειξη ότι η ομάδα εξελίσσεται ομαλά είναι η διαπίστωση ότι:
α. οι ίδιοι ρόλοι αναλαμβάνονται συνεχώς από τα ίδια πρόσωπα.
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β.	οι ρόλοι των μελών της εναλλάσσονται και διαφοροποιείται ο τρόπος έκφρασής
τους.
γ.	παρατηρούνται αποδιοργάνωση και σύγχυση στην επικοινωνία καθώς και δυσλειτουργίες.
12.	Επιλέξτε τις προτάσεις που θεωρείτε ότι είναι σωστές, συμπληρώνοντας την φράση «η
εκπαιδευτική ομάδα έχει αναπτύξει μεγάλη συνοχή, όταν...»:
α. κάποιοι εκπαιδευόμενοι παραμένουν ανέντακτοι στη διαδικασία.
β. υπάρχουν υποομάδες-κλίκες που δεν ενσωματώνονται στο σύνολο.
γ. υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις, ακόμα και για επουσιώδη ζητήματα.
δ.	διαπιστώνεται ποιότητα συναισθήματος που εκδηλώνεται με ευγένεια και σεβασμό
προς τους άλλους.
ε.	τα μέλη της ομάδας είναι πρόθυμα για συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες
στις οποίες συμμετέχουν ενεργά.

(Ασκήσεις Αντιστοίχισης)
13. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις από α-γ με εκείνες από 1-3:
Κατά την εναρκτήρια συνάντηση:
α.	Ο εντοπισμός των γνώσεων, εμπειριών και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων,
β.	Η δημιουργία κλίματος θετικής αποδοχής και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευομένων,
γ.	Η διαπίστωση των στάσεων και διαθέσεων των εκπαιδευομένων απέναντι στο πρόγραμμα,
			 1. …
 διευκολύνει τη δημιουργία ανταλλαγής ιδεών, απόψεων, νοημάτων και,
γενικά, προάγει τη μαθησιακή διεργασία.
			 2. …
 μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτή, για να αρθούν εμπόδια των εκπαιδευομένων, κυρίως ψυχολογικά, που θα είχαν δυσμενείς συνέπειες για την
πορεία και αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
			 3. …
 δίνει σημαντικές πληροφορίες, που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτής για
την προσαρμογή του προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες των συμμετεχόντων καθώς και για τη σύνδεση του περιεχομένου με συναφείς με το πρόγραμμα εμπειρίες τους.
14. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις από α-δ με εκείνες από 1-4:
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα, όταν …
α.	το γνωστικό αντικείμενο έχει νόημα για αυτούς και τους ενδιαφέρει πραγματικά.
β. πράττουν και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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γ. η επικοινωνία είναι ανοικτή και δεν προκαλείται φόβος ή απόρριψη.
δ. χρησιμοποιούν την εμπειρία τους.
Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει:
1.	να συνδέσει το γνωστικό αντικείμενο με καταστάσεις, προβλήματα και παραδείγματα του πραγματικού περιβάλλοντος.		
2.	να καλλιεργεί κλίμα ενθαρρυντικό που εμπνέει σεβασμό και αλληλοαποδοχή.
3.	να συντονίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρουν την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να ασχοληθούν στην πράξη με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.
4.	να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων και να συνδέει το γνωστικό αντικείμενο με αυτά.

(Ασκήσεις Σωστού - Λάθους)
15.	Κάθε εκπαιδευτική ομάδα είναι μια ξεχωριστή οντότητα που αλλάζει και εξελίσσεται
κατά τη διάρκεια της ζωής της.
Σωστό

Λάθος

16.	Κάθε εκπαιδευτής έχει τη δική του προσέγγιση για την εκπαιδευτική ομάδα που απορρέει από τις εμπειρίες του, τη φιλοσοφία του, τις ικανότητές του.
Σωστό

Λάθος

17. Όταν στην ομάδα εντάσσεται νέο μέλος (εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος), η διεργασία
της ομάδας ξεκινά από την αρχή.
Σωστό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 125

Λάθος

11/6/12 10:17 PM

126

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

Παράρτημα
Απαντήσεις ασκήσεων
(Πολλαπλής επιλογής)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

α, γ, δ, ε, η, θ.
γ, δ, στ, η.
α, β, ε, στ, ζ, η, θ, ι.
β, δ, στ, ζ.
α, β, γ, ε, ζ.
β.
α, δ.
α, β, δ.
γ.
γ.
α και γ
δ και ε

(Ασκήσεις Αντιστοίχισης)
13. α-3, β-1, γ-2.
14. α-1&4, β-3, γ-2, δ-1&4

(Ασκήσεις Σωστού - Λάθους)
15. Σ, 16. Σ, 17. Σ.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
●

Κόκκος Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι

συντελεστές. Πάτρα: ΕΑΠ

●

Κόκκος Α., Λιοναράκης Α. (1999). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση. Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων. Πάτρα: ΕΑΠ

●

Courau S. (2000). Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Αθήνα: Μεταίχμιο
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Προτεινόμενες ιστοσελίδες
(προσβάσιμες κατά την περίοδο συγγραφής του εγχειριδίου)
●

http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=ca

tegory&id=86&Itemid=291

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view

=article&id=35&Itemid=50

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view

=article&id=36&Itemid=51

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view

=article&id=61&Itemid=64

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view

=article&id=65&Itemid=66 (τελευταία πρόσβαση 2/2/2012)

●

http://www.ekepis.gr/main/tabid/143/Default.aspx

●

http://adulted.about.com/od/intro/p/introprofile.htm

●

http://adulted.about.com/od/teachers/u/teacheruserpath.htm

●

http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/guidebk/teachtip/adults-2.

htm

●

http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/guidebk/teachtip/adults-3.

htm

●

http://assessment.uconn.edu/

http://www.fsu.edu/~adult-ed/jenny/learning.html

●

http://www.grayharriman.com/adult_learning.htm

●

http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Adult_Learning

●

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/strategy.html

●

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning_environment_

framework.html

●

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/media.html

●

http://events.cedeFop.europa.eu/curriculum-innovation-2011/

images/stories/Files/CREATIVITY IN ADULT EDUCATION.pdf
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εκπαιδευτικές τεχνικές σε προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους στις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ενότητα 3.1	Εκπαιδευτικές τεχνικές με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης
ενηλίκων
Ενότητα 3.2	Εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων για την ομάδα-στόχο
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Εκπαιδευτικές τεχνικές σε προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο εντοπίσαμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές προτιμήσεις των υποψηφίων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
απευθύνονται στους απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης,
θεωρητικές αναζητήσεις και προβληματισμοί γύρω από το θέμα της εκπαιδευτικής στρατηγικής απέδειξαν ότι οι ενεργητικές και συμμετοχικές διαδικασίες είναι οι πιο κατάλληλες
για τη στοχευμένη αυτή εκπαιδευτική ομάδα. Στις ενότητες που ακολουθούν, θα παρουσιαστούν οι τεχνικές αυτές και θα καταγραφούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι,
στη συνέχεια, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, θα γίνει με μεγαλύτερη ευχέρεια η επιλογή εκείνων που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τους μαθησιακούς στόχους κάθε
εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου κατάρτισης
για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης».
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη, παρουσιάζονται εκπαιδευτικές τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στη δεύτερη, διερευνώνται εκείνες που χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού συμβατότητα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τις μεθοδολογίες που τις υποστηρίζουν, και για το λόγο αυτό κρίνονται
καταλληλότερες για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, στην οποία απευθύνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου. Τις περισσότερες από τις τεχνικές αυτές ανέδειξε ως κατάλληλες για την ομάδα-στόχο σχετική έρευνα–μελέτη36. Αυτές τις μεθόδους συμπληρώνουν
και μερικές ακόμα, που εμπεριέχονται στο υλικό του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης
των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή αντλούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία
και έρευνα που αφορά στο πεδίο.
36. Η ανάπτυξη του κεφαλαίου στηρίχθηκε κατ’ εξοχήν στην έρευνα–μελέτη των Μ. Καρατζά και Ν. Φίλλιπς (2007) Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ομοίως και στο
εκπαιδευτικό υλικό του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και σε άλλες πηγές που αναφέρονται κατά περίπτωση.
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Στόχος
Στόχος του κεφαλαίου είναι να διερευνήσει, μαζί σας, τις εκπαιδευτικές τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων.
Επιδιώκει, επίσης, να αναδείξει εκείνες τις τεχνικές που μπορούν να θεωρηθούν καταλληλότερες για τη στοχευόμενη ομάδα, με κριτήριο επιλογής,
κυρίως, το βαθμό συμμετοχικότητας και ενεργητικής εμπλοκής των εκπαιδευομένων καθώς και το μαθησιακό τους στυλ.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●	να

αναφέρετε τις συνήθεις εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται
στην εκπαίδευση ενηλίκων,

●	να

περιγράφετε τα χαρακτηριστικά, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις
ορθής εφαρμογής και αξιοποίησής τους και το αποτέλεσμα που επιδιώκουν να επιτύχουν σε συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς στόχους
αλλά κι άλλες παραμέτρους του εκπαιδευτικού σχεδιασμού,

●	να

αναφέρετε τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τις ασυμβατότητες της τεχνικής της εισήγησης, όταν απευθύνεται σε ακροατήριο
ενηλίκων και τρόπους βελτίωσης της.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●	να

αξιολογείτε τις εκπαιδευτικές τεχνικές με κριτήριο τη συμβατότητά
τους προς τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων,

●	να

επιλέγετε τις κατάλληλες τεχνικές, σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα καθεμιάς και λαμβάνοντας υπόψη τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις λοιπές παραμέτρους του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού (χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων, εξοικείωση εκπαιδευτή, εκπαιδευτικό κλίμα, ευχέρεια και διαθεσιμότητα από τον εκπαιδευτικό φορέα, καταλληλότητα χώρου, επάρκεια χρόνου κ.λπ.)

●	να

σχεδιάζετε βήμα-βήμα τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών και
να τις χρησιμοποιείτε σωστά,
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●	να

εμπλουτίζετε εκπαιδευτικές τεχνικές που παρουσιάζουν ασυμβατότητα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (ιδίως την τεχνική της εισήγησης) και να τις εντάσσετε δημιουργικά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασής σας, και

●	να

συνδυάζετε τις εκπαιδευτικές τεχνικές, ώστε να ενισχύετε την αποτελεσματικότητά τους.

■

Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●	να

προβληματίζεστε για το κατά πόσο οι συνήθεις εκπαιδευτικές τεχνικές προάγουν την αποτελεσματική μάθηση των ενήλικων εκπαιδευομένων και, ιδιαιτέρα, της ομάδας-στόχου,

●	να

υιοθετείτε την άποψη ότι οι ενεργητικές / συμμετοχικές τεχνικές
που εφαρμόζονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι
αποτελεσματικότερες από τις συμβατικές και να εμπλουτίζετε με αυτές
την εκπαιδευτική παρέμβασή σας,

●	να

αποδέχεστε την άποψη ότι επιβάλλεται, ως εκπαιδευτές ενηλίκων,
να πειραματίζεστε δημιουργικά, να αξιοποιείτε ή να συνδυάζετε εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν την ενεργό συμμετοχή και την κριτική
μάθηση των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Έννοιες – κλειδιά
Εισήγηση
Εμπλουτισμένη εισήγηση / εμπλουτισμός εισήγησης
Δομή της εισήγησης
Ενεργητική συμμετοχή
Μάθηση μέσω της πράξης
Κριτική σκέψη
Αναστοχασμός
Ενεργοποίηση συμμετοχής εκπαιδευομένων
Αξιοποίηση γνώσεων
Σύνδεση θεωρίας και πράξης
Ενθάρρυνση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
Συζήτηση
Χιονοστιβάδα
Συζήτηση με διάταξη «μέσα κύκλος–έξω κύκλος»
Διάλογος
Καταιγισμός ιδεών
(Πρακτικές) ασκήσεις
Επίδειξη
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Ομάδες εργασίας
Παιχνίδι ρόλων
Αποστασιοποίηση από το ρόλο (deroling)
Μελέτη περίπτωσης
Προσομοίωση
Λύση προβλήματος
Συνέντευξη από ειδικό
Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
Εκπαιδευτική επίσκεψη
Project

Σύντομη περιγραφή του κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνήθεις εκπαιδευτικές τεχνικές. Διερευνώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, ο σκοπός που εξυπηρετούν, τα χαρακτηριστικά και
η δομή τους καθώς και η διαδικασία και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται ώστε
να διασφαλίζεται η επιτυχία τους. Επίσης εξετάζεται αν και κατά πόσο ανταποκρίνονται στο
κριτήριο της συμμετοχικότητας και της ενεργητικής εμπλοκής των εκπαιδευομένων. Για
εκείνες που παρεκκλίνουν από τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης. Για κάποιες από αυτές, προτείνονται παραλλαγές ή συνδυασμοί τους, ώστε
να αμβλυνθούν τυχόν αποκλίσεις από την επιθυμητή συμβατότητα με τις αρχές μάθησης
των ενήλικων εκπαιδευομένων.
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3.1 Εκπαιδευτικές τεχνικές με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Δραστηριότητα 3.1
Για την καλύτερη επεξεργασία του υλικού της ενότητας, προτείνεται να επιλέξετε ένα
γνωστικό αντικείμενο με το οποίο είστε εξοικειωμένοι, στο πλαίσιο του πεδίου όπου
δραστηριοποιείστε ως εκπαιδευτής. Προσπαθήστε να εστιάσετε περισσότερο σε αντικείμενα τα οποία είναι περισσότερο οικεία στους επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι
θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προσπαθήστε να προσεγγίσετε το
αντικείμενο αυτό υπό το πρίσμα των τεχνικών που προτείνονται στην ενότητα αυτή.

3.1.1 Π
 ροσδιοριστικοί παράγοντες συμβατότητας τεχνικών με την
εκπαίδευση ενηλίκων
Η εξειδίκευση των γενικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, μας καθοδηγεί στον εντοπισμό των τεχνικών
που κρίνονται συμβατές με την εκπαίδευση ενηλίκων37. Η πρώτη αρχή, όπως είδαμε, επιβάλλει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενηλίκους να χαρακτηρίζεται από
κλίμα διαλόγου, ουσιαστικής επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Όμως,
θα πρέπει να πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις. Αυτές αναφέρονται συνοπτικά στις
παραγράφους που ακολουθούν, στις οποίες αντίστοιχα συμπεριλαμβάνονται και οι τεχνικές εκείνες που τις υποστηρίζουν.

3.1.1.1 Ενεργητική συμμετοχή
Η δεύτερη θεμελιώδης αρχή, όπως, επίσης, διαπιστώσαμε, υπαγορεύει την εξασφάλιση
της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί:
ü κ
ατά τη στοχοθεσία του προγράμματος και την οριστικοποίηση του αναλυτικού περιεχομένου του. Ο εκπαιδευτής ζητά από τα μέλη της ομάδας την άποψή τους για τα
θέματα στα οποία θα επιθυμούσαν να επικεντρωθεί το πρόγραμμα και εκείνα τα
οποία ίσως απαλειφθούν ή πρέπει να συμπληρωθούν.

37. Η παράγραφος που ακολουθεί έλαβε ως βάση το κείμενο «Μεθοδολογία για το Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Ενότητας» της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων το οποίο αποτέλεσε μέρος του
διδακτικού υλικού του προγράμματος «E-MODE Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτές στη Δημιουργία
Θεματικών Ενοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Αθήνα ,
Μάιος-Ιούλιος 2010). Στηρίχθηκε, επίσης, στην εισήγηση του Α. Κόκκου (20/1/2011) σε διεθνές εργαστήριο για το πρόγραμμα σπουδών ( 2nd International Workshop on Curriculum INNOVATION &
REFORM, An Inclusive View to CURRICULUM CHANGE). Η εισήγηση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2011/images/stories/files/CREATIVITY%20
IN%20ADULT%20EDUCATION.pdf
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ü μ
ε τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός φορέας
ή και ο εκπαιδευτής (π.χ. ένα ντοσιέ με κείμενα, διαφάνειες) και τον εμπλουτισμό
του.
ü μ
ε την αξιοποίηση — ως εισηγητών, ειδικών ή συντονιστών ασκήσεων — εκείνων
των εκπαιδευομένων που έχουν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες.
ü κ
ατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους τη γνώμη τους για τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση (υλικό,
εκπαιδευτές, μέθοδοι ή τα εφόδια που αποκόμισαν οι ίδιοι και τους τρόπους αξιοποίησής τους).
ü 
με τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

3.1.1.2 Μάθηση μέσω της πράξης
Η τρίτη αρχή επιβάλλει τη διασφάλιση της μάθησης μέσω της πράξης κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίζει ώστε
να υπάρχει χρόνος για συζήτηση, διατύπωση ερωτημάτων και απαντήσεων, επεξεργασία
θεμάτων, υλοποίηση έργων (projects), εκπόνηση ασκήσεων και εργασιών, συνεργασία σε
ομάδες, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, χωρίς, φυσικά, η απαρίθμηση των
εναλλακτικών επιλογών να ολοκληρώνεται εδώ.
Με βάση μια συνολική καταγραφή τους από τον Κόκκο (2011), μεταξύ των τεχνικών που
επιτρέπουν την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αυτοί ήδη έχουν, είναι κυρίως:
ü οδιάλογος, που διευκολύνει τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους
και να αναδείξουν τις αξίες τους,
ü τ
ο παιχνίδι ρόλων, που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους την υιοθέτηση της οπτικής κάποιου άλλου, ενώ, παράλληλα, τους υποστηρίζει στη προσπάθεια να διερευνήσουν τις απόψεις τους για τους άλλους και να κατανοήσουν σε βάθος τις σκέψεις,
τις στάσεις και τα συναισθήματα των υπό διερεύνηση υποκειμένων,
ü η
μελέτη περίπτωσης, που δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναλύσουν
σε βάθος ένα υποθετικό παράδειγμα το οποίο αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση
και να εξαγάγουν συμπεράσματα που αφορούν σε γενικότερες καταστάσεις,
ü η
συζήτηση, που εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διερευνήσουν
ένα άγνωστο σχετικά θέμα µέσω ερωτήσεων, απαντήσεων και επεξηγήσεων,
ü η
προσομοίωση κρίσης (και µε τη χρήση της τεχνολογίας), κατά την οποία οι συμμετέχοντες μεταφέρονται σε μια υποθετική κατάσταση, όπου είναι αναγκασμένοι να
επιλέξουν μεταξύ εναλλακτικών, αλλ'όμως δύσκολων, επιλογών που συνεπάγονται κόστος (κυρίως προσωπικό). Ακολουθεί η επεξήγηση και αιτιολόγηση των επιλογών τους. Επίσης,
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ü οκαταιγισμός ιδεών, μέθοδος με τη χρήση της οποίας καλούνται οι συμμετέχοντες
να διατυπώσουν, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές ιδέες σε σχέση µε µία έννοια ή ένα θέμα που διερευνούν,
ü η
επίλυση προβλήματος, η οποία ενισχύει την ικανότητα των συμμετεχόντων να
αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και να συνθέτουν δημιουργικές και λειτουργικές
προσεγγίσεις,
ü η
εφεύρεση επιθυμητού μέλλοντος, κατά την οποία ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να οραματιστούν και να προβάλουν στο μέλλον μια επιθυμητή ατομική ή
συλλογική κατάσταση. Στη συνέχεια, αναλύουν την εμπειρία τους και, συγκρίνοντας
τους οραματισμούς τους, αναδεικνύουν τα κοινά ή διαφορετικά σημεία στις προσεγγίσεις τους.
Στην ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων συμβάλλουν επίσης:
ü η
εναλλακτική οπτική, που αφορά στην ανάγνωση ενός βιβλίου και την καταβολή
προσπάθειας για την κατανόηση του περιεχομένου του από μια διαφορετική οπτική
γωνία,
ü η
συστηματική παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης πρακτικής, για παράδειγμα η
παρακολούθηση ενός συναδέλφου που υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση, και
ü ο ι τεχνικές που αξιοποιούν τα έργα τέχνης ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των
συμμετεχόντων, προτρέποντάς τους, δηλαδή, να:
		

- δημιουργήσουν μικρές φανταστικές ιστορίες,

		

- απεικονίσουν την πρακτική τους,

		

- σ
 υνθέσουν μια φωτογραφική εξιστόρηση, ένα τραγούδι, ένα ποίημα ή μικρά σκετς
κ.λπ.

		

- χ ρησιμοποιήσουν το θέατρο, για να αναπαραστήσουν καθημερινές τους εμπειρίες
κ.ά.

3.1.1.3 Μάθηση που προάγει την κριτική σκέψη
Οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων επιβάλλουν, επίσης, η εκπαιδευτική διεργασία να ευνοεί
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων μέσω του «κριτικού αναστοχασμού» ο οποίος:
- αναδεικνύει τις υπάρχουσες αντιλήψεις,
- θέτει υπό αμφισβήτηση τις απόψεις και τις αντιλήψεις με βάση τις οποίες γίνονται
αποδεκτοί οι κοινωνικοί κανόνες και διαμορφώνονται οι συμπεριφορές που οι ενήλικοι υιοθετούν, και
- βοηθά τους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν νέες ιδέες και διαφορετικές προσεγγίσεις και να υιοθετήσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές.
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Μεταξύ των ενεργητικών τεχνικών, εκείνες που αποτελεσματικότερα οδηγούν στον κριτικό στοχασμό είναι:
●

 υποβολή ερωτήσεων, μέθοδος που παρέχει την ευκαιρία για απαντήσεις οι οποίες
η
αναδεικνύουν τον τρόπο σκέψης και δράσης των συμμετεχόντων σε σχέση µε το υπό
διερεύνηση θέμα, προβάλλοντας σημαντικές διαστάσεις των αντιλήψεων και στάσεών
τους,

●

τ ο κρίσιμο περιστατικό, μέθοδος με την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να εντοπίσουν ένα γεγονός ή περιστατικό που, για συγκεκριμένους λόγους, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό. Μέσα από την επιλογή, την αναφορά στους εμπλεκόμενους, τις στάσεις
που υιοθέτησαν και το ρόλο που διαδραμάτισαν καθώς επίσης και τη δική τους στάση,
άποψη ή συμπεριφορά, μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τα θέματα που τους προβληματίζουν, τις αντιδράσεις και τις αντιλήψεις τους,

●

 ανάλυση κριτηρίων, η οποία οδηγεί τους συμμετέχοντες στον εντοπισμό και τη βαθύη
τερη κατανόηση στερεοτύπων. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγονται και διατυπώνονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα κριτήρια με βάση τα οποία οι εκπαιδευόμενοι κρίνουν μια
δραστηριότητα επιτυχή. Επίσης,

●

 ανάλυση συνέντευξης, που ξεκίνησε, εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε στο χώρο της
η
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Ο εκπαιδευτής παίρνει συνέντευξη από ένα συμμετέχοντα και, στη συνέχεια, η ολομέλεια της ομάδας αναλύει τη συνέντευξη, αναζητώντας
τις κυρίαρχες αξίες και τους λόγους συμπεριφοράς του συνεντευξιαζόμενου.

Τέλος στις τεχνικές αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η:
●

 αρατήρηση έργων τέχνης, κατά την οποία οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να συνπ
διαλεχθούν με ένα θέμα, δηλαδή να διερευνήσουν και ανακαλύψουν αφανείς διαστάσεις του μέσα από διαφορετικές οπτικές πλευρές, οδηγούμενοι, έτσι, σε νέα νοήματα
και εμπειρίες.

Η εξέταση των τεχνικών που συνήθως χρησιμοποιούνται θα γίνει αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα. Πρώτα, όμως, θα σταθούμε λίγο στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη
τεχνική, την εισήγηση.

3.1.2 Η εισήγηση
Η εισήγηση ως εκπαιδευτική τεχνική παρουσιάζει πολλές ασυμβατότητες με τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων: ενεργό ρόλο έχει ο εκπαιδευτής, ως αποκλειστικός φορέας της
γνώσης την οποία και πρέπει να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους, ενώ οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τον παρακολουθούν, με αποτέλεσμα να οδηγούνται
σταδιακά στην παθητικοποίηση.
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Δραστηριότητα 3.1.2
1.	Πριν διατυπώσουμε τους προβληματισμούς μας, σκεφτείτε πού συνήθως χρησιμοποιούμε την εισήγηση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μας και καταγράψτε τις
σκέψεις σας σε 2-3 γραμμές. Έπειτα, συνεχίστε με τη μελέτη της ενότητας αυτής.
	Παντού ή σχεδόν παντού έχει θέση η εισήγηση ή τουλάχιστον αυτό υπαγορεύει η
συνήθης πρακτική.
2.	Ως εκπαιδευτές ενηλίκων, έχετε, ασφαλώς, χρησιμοποιήσει αυτή την εκπαιδευτική τεχνική. Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή; Διατυπώστε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 120-150 λέξεων.
Στη συνέχεια διαβάστε τις σκέψεις που ακολουθούν.

3.1.2.1 Λόγοι συχνής χρήσης της εισήγησης
Ο Κόκκος (1998) διαπιστώνει ότι η εισήγηση είναι η πρώτη εκπαιδευτική τεχνική που μας
έρχεται στο μυαλό και, μάλιστα, η πλέον διαδεδομένη. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στο
παρελθόν, ιδίως, είχε ταυτιστεί με την εκπαιδευτική διαδικασία που απευθυνόταν σε ενηλίκους, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτής ενηλίκων να αποκαλείται «εισηγητής». Τη συχνή
χρήση της αποδίδει ο συγγραφέας στους εξής λόγους:
●

 ε την εισήγηση είναι δυνατόν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να μεταδοθούν
Μ
συγκροτημένες πληροφορίες και γνώσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν πρόκειται να
υποστηρίξει την εισαγωγή σε ένα ζήτημα, την ανάπτυξη μιας μεθόδου, την ανάλυση
εννοιών, την παρουσίαση οδηγιών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

●

 προετοιμασία της είναι ευκολότερη από άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές.
Η

●

 ροτιμάται η χρήση της, ιδίως όταν οι εκπαιδευτές δεν έχουν επαρκή παιδαγωγική
Π
κατάρτιση και εξοικείωση με άλλες περισσότερο συμμετοχικές και αλληλεπιδραστικές
τεχνικές.

●

 εν απαιτεί ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων, γεγονός που, πολλές φορές, τους
Δ
βοηθά να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, αρκούμενοι μόνο σε καταγραφή σημειώσεων. Πολλοί ενήλικοι εκπαιδευόμενοι «συναινούν» στη χρήση της εισήγησης, εκφράζοντας, μάλιστα, την προτίμηση και προσδοκία τους για αφηγηματικές τεχνικές. Πιθανολογείται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είτε είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με
αυτήν είτε δυσπιστούν για την αποτελεσματικότητα άλλων ενεργητικών τεχνικών ή
ακόμα και στο ότι αντιστέκονται στην αξιοποίησή τους.

●

 ρισμένοι εκπαιδευτές νιώθουν την υποχρέωση να καλύψουν πλήρως το γνωστικό
Ο
αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, υιοθετώντας τη στάση ότι είναι οι φορείς
των γνώσεων, η δε μάθηση θα συντελεστεί, όταν μεταβιβαστούν στους εκπαιδευόμενους όσο το δυνατόν περισσότερες θεωρητικές πληροφορίες.
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Σ τα αίτια χρήσης της εισήγησης ως μεθόδου συμπεριλαμβάνει, επίσης, τη μακρά παράδοση της τεχνικής αυτής σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

3.1.2.2 Μειονεκτήματα της εισήγησης
Η εισήγηση, επισημαίνουν οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) , δεν παύει να αποτελεί μειωμένης αποτελεσματικότητας τεχνική, καθόσον:
●

ο εκπαιδευτής δεν μπορεί, λόγω της μονόδρομης επικοινωνίας, να έχει ανατροφοδότηση για το αν και σε ποιον βαθμό επιτεύχθηκε η μάθηση,

●

ε πιφυλάσσει για τον εκπαιδευόμενο παθητική στάση στην εκπαιδευτική διαδικασία,

●

 συγκέντρωση και προσοχή των εκπαιδευομένων μειώνεται μετά τα 15 με 20 λεπτά,
η

●

ο ι γνώσεις που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα,

●

ε κλαμβάνεται ως δεδομένο ότι όλοι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό και
ακολουθούν το ίδιο μαθησιακό πρότυπο,

●

δ εν μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την επίτευξη στόχων σε επίπεδο στάσεων ή
την ανάπτυξη νοητικών διεργασιών, όπως η ανάλυση, η σύνθεση, ο στοχασμός, η αξιολόγηση κ.λπ.,

●

 ειώνει την υποκίνηση και δεν ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων,
μ
και, τέλος,

●

 πάρχει πάντα ο κίνδυνος της πλημμελούς και ανεπαρκούς οργάνωσης και μετάδοσης
υ
γνώσεων.

3.1.3 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εισήγησης – εμπλουτισμός
Η εισήγηση, ως μη συμμετοχική τεχνική που σύντομα κουράζει, δεν μπορεί να στηρίξει
αποκλειστικά από μόνη της την εκπαιδευτική διεργασία ούτε να οδηγήσει στην επίτευξη
των μαθησιακών στόχων. Όμως, παρά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει ως εκπαιδευτική τεχνική, υπάρχουν περιπτώσεις που η εισήγηση ενδείκνυται, ιδίως αν τηρηθούν οι
προδιαγραφές που την καθιστούν περισσότερο αποτελεσματική. Για το λόγο αυτό, ο Κόκκος (1998) προτείνει τρόπους βελτίωσης.
Δραστηριότητα 3.1.3
Πριν παραθέσουμε τις προτάσεις του συγγραφέα, μπορείτε να σκεφτείτε μερικούς
τρόπους βελτίωσης της εισήγησης; Καταγράψτε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο
των 200-300 λέξεων. Στη συνέχεια, μελετήστε την παράγραφο που ακολουθεί.
Σύμφωνα με τον Κόκκο, προσεγγίσεις που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της εισήγησης είναι:
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●

 εκ των προτέρων επισήμανση των κύριων σημείων της εισήγησης, ώστε να είναι σε
η
θέση οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν τον ειρμό του εκπαιδευτή και τη ροή των
νοημάτων,

●

 σύνδεση της εισήγησης με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειη
ρίες των εκπαιδευομένων, ώστε να εναρμονίζεται με το επίπεδο των συμμετεχόντων,

●

ο περιορισμός της εισήγησης στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, χωρίς πρόσθετες
λεπτομέρειες, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η διάρκειά της που δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά,

●

 συγκρότηση της δομής της εισήγησης, ώστε να υπάρχει ειρμός και αλληλουχία, με
η
εισαγωγή, κυρίως θέμα και υποθέματα, επίλογο, ανακεφαλαίωση και σύνθεση,

●

ο εμπλουτισμός της εισήγησης με παραδείγματα,

●

 υποστήριξη της εισήγησης με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα,
η

●

 προσεκτική παρατήρηση των αντιδράσεων των συμμετεχόντων, ώστε να γίνονται
η
έγκαιρα αντιληπτά ο βαθμός προσήλωσης και παρακολούθησης καθώς επίσης και
άλλες αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με την αποδοχή ή μη των απόψεων του εκπαιδευτή,

●

 πλήρης αξιοποίηση από τον εκπαιδευτή των τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας
η
(σαφήνεια, πληρότητα, χρήση γλώσσας σώματος, έκφραση συναισθημάτων, ενθάρρυνση εκπαιδευομένων), με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων, τη διατύπωση ερωτήσεων κ.τ.λ.,

●

 επεξεργασία ερωτήσεων στο τέλος της εισήγησης από τους εκπαιδευόμενους, η υποη
βολή σχολίων ή η εξαγωγή συμπερασμάτων (κατά το δυνατόν) σε ομάδες, και, τέλος,

●

 διαρκής αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή (π.χ. με μαγνητοφώνηση της εισήγησής
η
του), ώστε αυτός να επιχειρεί και να επιτυγχάνει συνεχείς βελτιώσεις.

Ο κατάλογος προδιαγραφών που βελτιώνουν την εισήγηση εμπλουτίζεται με πρακτικές
συμβουλές από τις ερευνήτριες Καρατζά και Φίλλιπς (2007) που επισημαίνουν ότι απαιτείται:
●

 ολύ καλή γνώση του θέματος που θέλει να παρουσιάσει ο εκπαιδευτής,
π

●

 ριστη προετοιμασία και εξάσκηση, με δυνατότητα ανατροφοδότησης («μπροστά σε
ά
ομάδα γνωστών ή φίλων ή μπροστά στον καθρέφτη» κ.λπ.),

●

 υτοπεποίθηση και ενθουσιασμός για το γνωστικό αντικείμενο,
α

●

 ροσέλκυση της προσοχής των συμμετεχόντων, από την αρχή, με τρόπο ευχάριστο και
π
με αξιοποίηση του χιούμορ,

●

χ ρησιμοποίηση σημειώσεων υπενθύμισης κύριων σημείων και αποφυγή ανάγνωσης
της εισήγησης,

●

ε φαρμογή διαφραγματικής αναπνοής,

●

ε μφάνιση αντίστοιχη με το πλαίσιο και την ομάδα στην οποία απευθύνεται η εισήγηση,
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●

ο πτική επαφή διαδοχικά με όλο το ακροατήριο και

●

 νατροφοδότηση μετά το τέλος της εισήγησης.
α

3.1.3.1 Δομή της εισήγησης
Μεταξύ των εναλλακτικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εισήγησης περιλαμβάνεται η συγκρότηση της δομής της. Ο Κόκκος (2006) προτείνει συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται, ώστε να διατηρείται ζωηρό το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να είναι αυτοί σε θέση να παρακολουθούν την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας του εκπαιδευτή. Αρχικό μέλημα του εκπαιδευτή είναι η διάρκεια της εισήγησης,
η οποία προτείνει να περιορίζεται το πολύ στα 20 λεπτά. Ως βέλτιστη κατανομή του χρόνου
αυτού, προτείνεται διάρκεια 2 έως 4 λεπτών για την εισαγωγή, 13 έως 16 λεπτών για το
κύριο μέρος και 2 έως 3 λεπτών για τον επίλογο.
Ειδικότερα, ο συγγραφέας προσεγγίζει τμηματικά τα μέρη της εισήγησης δίνοντας χρήσιμες
συμβουλές για καθένα από αυτά:
■ Κατά την εισαγωγή,

Ø ε
ίναι απαραίτητο να παρουσιάζεται το περίγραμμα του αντικειμένου που ο εκπαιδευτής θα αναπτύξει στη συνέχεια, δηλαδή να διατυπώνονται οι στόχοι και τα κύρια
σημεία της εισήγησης και, μάλιστα, κατά τρόπο εποπτικό (π.χ. με τη χρήση διαφανειών, με τη διανομή εντύπου, με τη χρήση ακρωνυμίων κ.λπ.),
Ø ε
πιβάλλεται να ενημερώνονται οι εκπαιδευόμενοι για τη διάρκειά της καθώς και για
το αν θα διανεμηθούν σημειώσεις, ώστε να οργανώσουν καλύτερα την παρακολούθηση της εισήγησης,
Ø ε
ίναι χρήσιμο να διατυπώνονται εισαγωγικές ή διευκρινιστικές παρατηρήσεις που
μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή των εκπαιδευομένων, συνδέοντας το
γνωστικό αντικείμενο με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους,
Ø ε
ίναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται παραδείγματα, αποφθέγματα και ρητορικές
ερωτήσεις καθώς, επίσης, και να παρουσιάζονται δεδομένα, στοιχεία, οπτικά ερεθίσματα κ.ά., καθόσον όλα αυτά ενεργοποιούν τη σκέψη και τονώνουν το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων,
Ø π
ροτείνεται η ανάλυση βασικών εννοιών στις οποίες στηρίζεται η εισήγηση, ιδίως
στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές, καθώς και
η συγκριτική παράθεση ή αντιπαραβολή με άλλες, ώστε να αποσαφηνίζεται πλήρως
το περιεχόμενό τους και να αποφεύγεται ενδεχόμενο σύγχυσης,
Ø οεκπαιδευτής μπορεί να εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους σε ρόλο ενεργού ακροατή, με διάφορους τρόπους, όπως, για παράδειγμα, προτείνοντάς τους να κρατούν
σημειώσεις, προετοιμάζοντάς τους για συζήτηση, εφαρμόζοντας το σύστημα ερωτήσεων-απαντήσεων ή μοιράζοντας ειδικό έντυπο στο οποίο οι συμμετέχοντες κρατούν σημειώσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 142

11/6/12 10:17 PM

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

143

Δραστηριότητα 3.1.3.1
Ετοιμάστε μια εισαγωγή, έκτασης 8-10 γραμμών, για το θέμα που συνήθως διδάσκετε
ή που θα διδάξετε στο πλαίσιο των προγραμμάτων που απευθύνονται στους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις. Προσπαθήστε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν
περισσότερες από τις προδιαγραφές που προτείνονται παραπάνω. Την εργασία σας,
στη συνέχεια, θα έχετε την ευκαιρία να τη συζητήσετε με τον εκπαιδευτή σας.
■ Η δόμηση του κυρίως θέματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:

Ø Τ
ο κυρίως θέμα διαιρείται σε ενότητες, οι οποίες μπορούν να είναι μέχρι τρεις. Αυτές
θα πρέπει να είναι διακριτές μεν μεταξύ τους αλλά άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς και
σε απόλυτη συνάρτηση με τους στόχους της εισήγησης που ανακοινώθηκαν κατά την
εισαγωγή. Η εναλλαγή των ενοτήτων γίνεται επαγωγικά και με αλληλουχία.
Ø Σ
ε κάθε ενότητα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο
και τονώνουν το ενδιαφέρον, όπως π.χ. παραδείγματα, αποφθέγματα, ρητορικές
ερωτήσεις, δεδομένα, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.
Ø Κ
άθε επιμέρους ενότητα κλείνει με ένα σύντομο επίλογο και μια σύντομη εισαγωγική αναφορά σε εκείνη που ακολουθεί, ώστε να επιτυγχάνεται επανενεργοποίηση
της προσοχής και συγκέντρωσης των εκπαιδευομένων.
Ø Ό
σα αναπτύσσονται αντιστοιχούν στο επίπεδο, τις ανάγκες και τις εμπειρίες των
εκπαιδευομένων καθώς και στο ρυθμό που μπορούν να ακολουθήσουν.
Ø 
Επιβάλλεται παραπομπή σε πρακτικές εφαρμογές του γνωστικού αντικειμένου.
Ø Τ
α επιχειρήματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα με σαφήνεια και πειστικότητα, με
βάση στοιχεία, παραδείγματα, βασικές θεωρίες, πορίσματα ερευνών κ.λπ.
Ø Τυχόν έννοιες αναλύονται.
Ø Το θέμα που παρουσιάζεται υποστηρίζεται με οπτικοακουστικά μέσα.
Ø Τ
ο θέμα περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία στοιχεία και παραλείπονται λεπτομέρειες.
Ø Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει σωστά τον προφορικό
λόγο καθώς και τη γλώσσα του σώματος.
Δραστηριότητα 3.1.3.2
Συνεχίστε τη δραστηριότητα που ξεκινήσατε προηγουμένως, αναπτύσσοντας το
κυρίως θέμα σε 50-70 γραμμές. Προσπαθήστε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν
περισσότερες από τις προτεινόμενες προδιαγραφές. Την εργασία σας, στη συνέχεια,
θα έχετε την ευκαιρία να τη συζητήσετε με τον εκπαιδευτή σας.
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■ Σ
 τον επίλογο, τόσο στην εισήγηση όσο και στο κλείσιμο κάθε διδακτικής ενότητας, ανε-

ξάρτητα από την τεχνική που έχει αξιοποιηθεί για την υλοποίησή της, θα πρέπει:

Ø ν
α γίνεται υπενθύμιση των στόχων και των βασικών σημείων που προσέγγισε η
τεχνική,
Ø ο
μοίως, να διατυπώνονται συμπεράσματα ή να γίνεται μια συνθετική ανακεφαλαίωση,
Ø ν
α αναφέρονται πρακτικές εφαρμογές του γνωστικού αντικειμένου και να διασυνδέεται το περιεχόμενο της τεχνικής με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ακολουθούν στη συνέχεια του προγράμματος.
Δραστηριότητα 3.1.3.3
Συνεχίστε την προηγούμενη δραστηριότητα διαμορφώνοντας και τον επίλογο, έκτασης 8-10 γραμμών, με βάση τις προδιαγραφές που αφορούν σε αυτό το τμήμα της
εισήγησης. Συζητήστε την ολοκληρωμένη πλέον εισήγησή σας με τον εκπαιδευτή σας
στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση ή με άλλον τρόπο που εξυπηρετεί την επικοινωνία σας.

3.1.3.2 Αξιοποίηση εμπλουτισμένης εισήγησης
Η εμπλουτισμένη εισήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διεργασίας, ιδίως εάν τηρηθούν οι προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν και αυτή
συνδυαστεί με άλλες ενεργητικές τεχνικές. Γίνεται, μάλιστα, αποτελεσματικότερη, όταν,
όπως προτείνει ο Κόκκος (2006), «χρησιμοποιείται με φειδώ», όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη «το γνωστικό αντικείμενο, τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, το μαθησιακό
κλίμα».
Ενδεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις συμβατότητας της εισήγησης προτείνουν και οι ερευνήτριες Καρατζά και Φίλλιπς (2007) οι οποίες υποστηρίζουν τη χρήση αυτής της τεχνικής, όταν:
●

ο εκπαιδευτής επιθυμεί να διατυπώσει τις προσωπικές απόψεις του,

●

χ ρησιμοποιείται για ενίσχυση άλλων τεχνικών σε ένα συμμετοχικό πρόγραμμα,

●

 ξιοποιείται για την επίδειξη, π.χ. ενός εργαλείου ή βοηθήματος, ώστε να επισημανα
θούν ή να δοθούν διευκρινίσεις για τα κύρια μέρη του κ.λπ.,

●

 αξιοπιστία των πληροφοριών πρέπει να υποστηρίζεται από το κύρος ή τις ικανότητες
η
ομιλίας του εκπαιδευτή, και

●

τ ο γνωστικό αντικείμενο μεταβάλλεται συχνά και επιβάλλεται η διαρκής προσθήκη
νέων στοιχείων για την επικαιροποίησή του κ.ά.38

38.		

http://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_efarmogi_ekpanagkwn.pdf.
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Δραστηριότητα 3.1.3.4
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας–μελέτης των Καρατζά και Φίλλιπς Εκπαίδευση
ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές (2007) που έχει τίτλο: «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο φίλτρο «Μελέτες–Έρευνες, Εκπαίδευση–Διά βίου Μάθηση»107. Αξιοποιώντας τις προδιαγραφές που προτείνονται καθώς και τα δύο παραδείγματα εμπλουτισμένης εισήγησης, προσπαθήστε να σχεδιάσετε δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον εμπλουτισμό της εισήγησης που ολοκληρώσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Τις εργασίες σας μπορείτε, στη συνέχεια, να τις συζητήσετε με τον εκπαιδευτή σας, στην επόμενη εκπαιδευτική σας συνάντηση ή με άλλον τρόπο που εξυπηρετεί την επικοινωνία
σας. Η εργασία σας δεν θα πρέπει να έχει έκταση μεγαλύτερη των δύο (2) σελίδων.

3.2 Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων για την ομάδα-στόχο
Διαπιστώσαμε ήδη, με βάση ευρήματα μελετών, ότι οι απασχολούμενοι στις μικρές επιχειρήσεις που θα παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαθέτουν ad hoc τα
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και ειδικότερα:
●

έ χουν συγκεκριμένους στόχους και προσδοκίες από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα,

●

ο χρόνος τους, τόσο για μελέτη του υλικού όσο και την παρακολούθηση προγραμμάτων, είναι εξαιρετικά περιορισμένος,

●

 ναζητούν προφανή χρησιμότητα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα για την προσωα
πική και επαγγελματική ανάπτυξή τους, πολλές φορές, μάλιστα, για την επίλυση (άμεσων) προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,

●

 ροτιμούν εκπαιδευτικές τεχνικές που αναγνωρίζουν την ενηλικιότητά τους και προωπ
θούν την ενεργό συμμετοχή τους,

●

 ροτιμούν δομημένο εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς (π.χ. φωτοτυπίες και σημειώσεις
π
με βασικές γνώσεις), ενώ, επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό εκδηλώνει την προτίμησή
του και για περισσότερο αλληλεπιδραστικά μέσα και υλικό (π.χ. οπτικοακουστικό).

Επίσης, στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε συνήθεις εκπαιδευτικές τεχνικές και διαπιστώσαμε ότι κάποιες από αυτές, όπως η εισήγηση, σημειώνουν αποκλίσεις από τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην ενότητα αυτή θα διερευνήσουμε εκείνες που παρουσιάζουν
υψηλή συμβατότητα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και μπορούν να αξιοποιηθούν στα
εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους απασχολούμενους στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις.
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3.2.1 Ερωτήσεις – απαντήσεις
Ονομάζεται και μαιευτική τεχνική καθόσον, όπως εξηγεί ο Κόκκος (1998: σελ. 210), η μετάβαση προς τη γνώση γίνεται μέσω ερωταποκρίσεων. Ο εκπαιδευτής, συνήθως, θέτει τις
ερωτήσεις ή ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να υποβάλλουν ερωτήσεις. Η τεχνική
αυτή μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικά με την τεχνική της εισήγησης ή την άσκηση,
μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητά τους. Ο Jaques (2001: 169-179) αναφέρεται στις
διάφορες εναλλακτικές μορφές που μπορεί να έχει η τεχνική αυτή, όπως καθοδηγούμενη συζήτηση, σταδιακή συζήτηση, συνειρμική ή ελεύθερη συζήτηση, ομαδική συζήτηση
κυκλικής διάταξης, ταυτόχρονη συζήτηση σε δυάδες, εναλλάξ ομιλία διάρκειας 3 λεπτών,
συζήτηση σε προοδευτικά αναπτυσσόμενες ομάδες (χιονοστιβάδες), συζήτηση με διάταξη
«μέσα κύκλος – έξω κύκλος», δι-ομαδική συζήτηση κ.ά .
Επιπλέον, επικαλούμενος τον Brookfield, προτείνει την αξιοποίηση της τεχνικής, όταν η
επιδίωξη εστιάζει στην ανάπτυξη της διανοητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, της ικανότητας ενσυναίσθησης καθώς και της κοινωνικής ικανότητας. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι
η τεχνική συμβάλλει στην ενίσχυση:
α) της διανοητικής ικανότητας, μέσω της ενεργοποίησης των συμμετεχόντων:
● σ
 τη διερεύνηση πολλαπλών απόψεων για ένα θέμα,
● σ
 την ανακάλυψη νέων προοπτικών αναφορικά με αυτό,
● σ
 την υπογράμμιση της πολυπλοκότητας και της ασάφειας που παρουσιάζουν διάφορα θέματα,
● σ
 την αναγνώριση των παραδοχών που στηρίζουν απόψεις και συμπεριφορές τους,
και
● σ
 την ενεργητική ακρόαση.
β) της ικανότητας ενσυναίσθησης, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε:
● ν
 α συνδεθούν και συναισθηματικά οι συμμετέχοντες με ένα θέμα, όπως και
● ν
 α καλλιεργηθεί σεβασμός στις εμπειρίες των συμμετεχόντων και να εκδηλωθεί
ενδιαφέρον για τις ιδέες και απόψεις τους.
γ) της κοινωνικής ικανότητας, ώστε να:
● δ
 ημιουργηθεί ομαδική ταυτότητα, και να
● ε
 νθαρρυνθούν δημοκρατικές συμπεριφορές.

3.2.1.1 Πλεονεκτήματα
Δραστηριότητα 3.2.1.1
Μπορείτε να σκεφτείτε και να καταγράψετε 3-4 πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η
τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων;
Έπειτα, συνεχίστε τη μελέτη σας.
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Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων,
ο Κόκκος (1998) ενδεικτικά αναφέρει τα ακόλουθα:
●

τ η δημιουργία κλίματος συμμετοχής και επικοινωνίας που ενθαρρύνει την αυτενέργεια
και το συμμετοχικό τρόπο μάθησης,

●

τ η διευκόλυνση και ανάπτυξη προβληματισμού καθώς και ενθάρρυνση της ελεύθερης
έκφρασης,

●

τ ην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων,

●

τ η δυνατότητα να διαπιστώσει ο εκπαιδευτής τις ανάγκες των εκπαιδευομένων καθώς
και το βαθμό κατανόησης του θέματος, και

●

τ η λεπτομερή προσέγγιση του γνωστικού αντικείμενου στην έκταση και στο βάθος που
επιζητούν οι συμμετέχοντες.

3.2.1.2 Μειονεκτήματα
Δραστηριότητα 3.2.1.2
Μπορείτε να σκεφτείτε και να καταγράψετε 4-5 μειονεκτήματα που παρουσιάζει η
τεχνική των ερωτήσεων–απαντήσεων;
Έπειτα, συνεχίστε τη μελέτη σας.
Ως μειονεκτήματα, ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει:
●

τ η χρονοβόρα εφαρμογή της τεχνικής,

●

τ ην ενδεχόμενη εκτροπή σε εκτός θέματος παρεμβάσεις,

●

τ ην ελλιπή συμμετοχή των εκπαιδευομένων,

●

τ ο γεγονός ότι προϋποθέτει να έχουν ήδη οι συμμετέχοντες κάποιες διαμορφωμένες
απόψεις για το θέμα που προσεγγίζεται με την τεχνική, και

●

τ ην ενεργοποίηση του λόγου και όχι της πράξης.

3.2.1.3 Προδιαγραφές
Δραστηριότητα 3.2.1.3
Μπορείτε να σκεφτείτε μερικές συμβουλές που θα δίνατε σε ένα νέο εκπαιδευτή που
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων στην εκπαιδευτική παρέμβασή του, ώστε αυτή να είναι επιτυχής; Αφού τις καταγράψετε σε μια
παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο που
ακολουθεί.
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Συνοψίζοντας τις προδιαγραφές της τεχνικής των ερωτήσεων – απαντήσεων, ο Κόκκος
(2006) εφιστά την προσοχή των εκπαιδευτών στα ακόλουθα κομβικά σημεία:
●

 πισήμανση ανάγκης για τη διατύπωση των ερωτήσεων με σαφήνεια, ύφος λιτό και
Ε
απλό καθώς και με τρόπο παρακινητικό και εμψυχωτικό.

●

 ποφυγή «ψευδο-ερωτήσεων».
Α

●

Σ ύνθεση και διατύπωση ερωτήσεων ελκυστικών, «ανοικτών, επαγωγικών», που
παρακινούν για «αναλυτική και τεκμηριωμένη έκφραση των σκέψεων».

●

 ναρμόνιση του περιεχομένου των ερωτήσεων με τις προσδοκίες των εκπαιδευομέΕ
νων καθώς και με το διερευνώμενο γνωστικό αντικείμενο.

●

 ιατύπωση ερωτήσεων στο σύνολο των εκπαιδευομένων, χωρίς οι τελευταίοι να πιέΔ
ζονται ή προτρέπονται, ονομαστικά ή / και αιφνιδιαστικά, να λάβουν το λόγο ή να απαντήσουν.

●

 ρόβλεψη, από την πλευρά του εκπαιδευτή, ενός σύντομου χρονικού διαστήματος
Π
αναμονής μετά τη διατύπωση της ερώτησης και κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των
εκπαιδευομένων για απάντηση. Αποφυγή της συνήθειας του εκπαιδευτή να απαντά
μόνος του στις ερωτήσεις.

●

 ντιστοίχιση του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων με το επίπεδο και τις δυνατότητες
Α
των εκπαιδευομένων.

●

 ποφυγή ερωτήσεων που μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ερωτώμενους ή
Α
να τους κάνουν να αισθανθούν ότι μειώνονται ή αμφισβητούνται.

●

Υ ποστήριξη των ερωτήσεων με «βοηθητικά μέσα», όπως, για παράδειγμα, σχήματα,
εικόνες κ.λπ., ώστε να γίνονται ελκυστικές και ενδιαφέρουσες.

●

 αταγραφή των απαντήσεων, π.χ. στον πίνακα ή σε διαφάνεια.
Κ

●

 ιατύπωση επιφύλαξης για μελλοντική, τεκμηριωμένη απάντηση του εκπαιδευτή, σε
Δ
περίπτωση που δεν γνωρίζει να απαντήσει σε τυχόν ερώτηση που τίθεται από τους
εκπαιδευόμενους.

Τέλος, προτείνει μια εναλλακτική εφαρμογή της τεχνικής με γραπτή απάντηση επί ερωτήσεων, σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο που καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν
είτε ατομικά είτε σε ομάδες.

3.2.2 Διάλογος
Όπως σημειώνει ο Κόκκος (1998), πρόκειται για ενεργητική τεχνική στο πλαίσιο της οποίας
τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας είτε διερευνούν ένα άγνωστο σχετικά θέμα µέσω ερωτήσεων και επεξηγήσεων είτε ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από ένα θέμα ή πρόβλημα.
Στόχος είναι να αναδειχθούν εναλλακτικές λύσεις ή να εξαχθούν συμπεράσματα. Ο διάλογος διεξάγεται είτε στην ολομέλεια της εκπαιδευτικής ομάδας είτε σε ομάδες ή ακόμα
μεταξύ του εκπαιδευτή και μεμονωμένων εκπαιδευομένων. Συντονίζεται από τον εκπαιδευτή. Ως τεχνική, είναι συγγενική με εκείνη των ερωτήσεων – απαντήσεων. Κοινό χαρα-
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κτηριστικό τους είναι ότι και οι δύο τεχνικές επιδιώκουν να προκύψει η μάθηση μέσω του
διαλόγου εκπαιδευτή – εκπαιδευομένων και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Η διαφορά τους, εξάλλου, έγκειται στο γεγονός ότι με την τεχνική των ερωτήσεων- απαντήσεων
διερευνάται το ζήτημα λιγότερο συστηματικά, ο αριθμός των ερωτήσεων που διατυπώνονται είναι περιορισμένος, ενώ δεν απαιτείται προετοιμασία από τον εκπαιδευτή. Αντίθετα,
στην περίπτωση του διαλόγου, για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι,
απαιτείται ο εκπαιδευτής να προσχεδιάσει μια σειρά ερωτήσεων που με λογική και χρονική αλληλουχία θα οδηγήσουν σταδιακά στη διερεύνηση του θέματος σε βάθος.

3.2.2.1 Πλεονεκτήματα –μειονεκτήματα

Δραστηριότητα 3.2.2.1
Μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής του διαλόγου;
Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο που ακολουθεί.
Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν για
την τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων, η οποία είναι συγγενική με το διάλογο.
Στη θετική συνεισφορά της τεχνικής του διαλόγου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η
ανάπτυξη της συνεργατικής ικανότητας των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων. Ως αρνητική πτυχή της μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι για την εφαρμογή της απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ικανό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με
το υπό διερεύνηση θέμα.

3.2.2.2 Προδιαγραφές
Ο εκπαιδευτής καλείται να τηρήσει με ανάλογο τρόπο τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν
για την τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων.
Επιπρόσθετα, ο Κόκκος (1998) επισημαίνει την ανάγκη για:
●

κ αλή προετοιμασία του εκπαιδευτή,

●

 αροχή διευκρινίσεων κατά την έναρξη της συζήτησης σχετικά με τη διαδικασία που θα
π
επακολουθήσει, όπως, για παράδειγμα, τη διάρκειά της, τη μεθοδολογία που έχει επιλεγεί κ.λπ. και

●

 υσχέτιση, στο τέλος της συζήτησης, του συμπεράσματος της συζήτησης με τους στόσ
χους και το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας εντός της οποίας διεξήχθη.
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3.2.3 Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)
Όπως αναφέρουν οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007), αυτή η εκπαιδευτική τεχνική επιδιώκει τη
συγκέντρωση ιδεών των εκπαιδευομένων οι οποίοι αναπτύσσουν ελεύθερα και αυθόρμητα τον προβληματισμό τους για ένα θέμα διερευνώντας το όσο το δυνατόν εκτενέστερα
και σφαιρικότερα.
Τα βήματα της διαδικασίας έχουν ως εξής:
●

 εκπαιδευτής θέτει το ζήτημα ή την ερώτηση.
Ο

●

Σ τη συνέχεια, ζητά από τους συμμετέχοντες να προτείνουν ατομικά όσες περισσότερες
ιδέες μπορούν.

●

Τ ους παρακινεί να διατυπώσουν τις ιδέες τους με μορφή «καταιγισμού», αυθόρμητα,
με όσο το δυνατόν ταχύ ρυθμό, έστω και αν δεν γνωρίζουν το θέμα, συμβάλλοντας έτσι
στην εξέταση του θέματος με τρόπο δημιουργικό, ακόμα κι αν η ιδέα δεν είναι ρεαλιστική.

3.2.3.1 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα

Δραστηριότητα 4.2.3.1
Μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150
λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο που ακολουθεί.
Η σωστή εφαρμογή της τεχνικής αυτής δημιουργεί θετικό κλίμα στην εκπαιδευτική ομάδα,
το οποίο, μεταξύ των άλλων, επιτρέπει:
●

τ η ροή ενέργειας,

●

τ ην ανάπτυξη οικειότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευομένων,

●

τ η δημιουργία χαλαρής ατμόσφαιρας, όπου απελευθερώνεται και εκφράζεται ελεύθερα η σκέψη,

●

τ ην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των εκπαιδευομένων,

●

τ ην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων,

●

τ η διερεύνηση σε βάθος του ζητήματος που εξετάζεται, αξιοποιώντας τις γνώσεις και
εμπειρίες των συμμετεχόντων, και

●

τ ην πολύπλευρη και πολυδιάστατη διερεύνηση του ζητήματος, γεγονός που συμβάλλει
στην ανατροπή στερεοτύπων και στο μετασχηματισμό πεποιθήσεων.

Ο Κόκκος (1998) επισημαίνει το ενδεχόμενο να μην συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι
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ενώ, επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος η τεχνική να εξελιχθεί σε επίδειξη φαντασίας ή μη δημιουργική παράθεση ιδεών.

3.2.3.2 Προδιαγραφές

Δραστηριότητα 3.2.3.2
Με βάση όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, μπορείτε να σκεφτείτε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρήσει ο εκπαιδευτής κατά την εφαρμογή της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών, ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας
σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο
που ακολουθεί.
Προκειμένου η τεχνική του καταιγισμού ιδεών να αξιοποιηθεί σωστά ως μεθοδολογικό
εργαλείο που θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες στη γνώση, οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007)
προτείνουν στον εκπαιδευτή:
●

ν α έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα να
λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση,

●

ν α φροντίζει να μη γίνεται κριτική, όση ώρα παρουσιάζονται οι ιδέες,

●

ν α συντονίζει τη συζήτηση, ώστε να παραμένει εστιασμένη, δηλαδή να μην πλατειάζει ή
εκτρέπεται σε επιδείξεις φαντασίας,

●

ν α καταγράφει τις ιδέες στον πίνακα, χωρίς παρεμβάσεις ή διορθώσεις και χωρίς σχολιασμό,

●

ν α ομαδοποιεί τις καταγραμμένες σκέψεις και λέξεις και να τις ταξινομεί σε κατηγορίες,

●

ν α ζητά από τους εκπαιδευόμενους να σχολιάζουν τις σκέψεις που καταθέτουν,

●

ν α αξιοποιεί ερωτήσεις – απαντήσεις ή συζήτηση, ώστε να οδηγεί την ομάδα στο σχολιασμό των ιδεών που αναδεικνύονται, και

●

ν α προβαίνει στη σύνθεση όσων συζητιούνται.
Δραστηριότητα 4.2.3.3
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας–μελέτης των Καρατζά και Φίλλιπς Εκπαίδευση
ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές (2007) που έχει τίτλο: «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο φίλτρο
«Μελέτες–Έρευνες, Εκπαίδευση–Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο παραδείγματα
της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών (σελ. 4-6).
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ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

3.2.4 Εργασία σε ομάδες
Ο Κόκκος (1998) αλλά και οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) περιγράφουν την εργασία σε ομάδες ως την εκπαιδευτική τεχνική στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε
ομάδες, για να συζητήσουν ένα θέμα ή να λύσουν κάποιο πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση
του έργου της ομάδας, εκπρόσωπος της κάθε υποομάδας που σχηματίστηκε ανακοινώνει
στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας, ο δε εκπαιδευτής συντονίζει τη συζήτηση που
επακολουθεί μεταξύ των ομάδων. Τέλος, προβαίνει σε σύνθεση και σχολιασμό, συνδέοντας την εργασία με τους εκπαιδευτικούς στόχους που η τεχνική αυτή επεδίωξε να υποστηρίξει.

3.2.4.1 Πλεονεκτήματα
Δραστηριότητα 3.2.4.1
Μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της εργασίας σε ομάδες; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150
λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο που ακολουθεί.
Ο Κόκκος (1998) τονίζει ότι η εργασία σε ομάδες «συμβάλλει στην ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής διεργασίας» και τη χαρακτηρίζει ως την κατ’ εξοχήν εκπαιδευτική τεχνική που μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του κύκλου μάθησης39 . Τεκμηριώνει την άποψή του
συμπληρώνοντας ότι κατά την εφαρμογή της υπάρχει ενεργός συμμετοχή και ουσιαστική
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Επιπλέον, μέσα στην ομάδα δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για:
ü 
πιο ελεύθερη και αυθόρμητη διατύπωση απόψεων, χωρίς το φόβο της αποτυχίας,
ü ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης,
ü υ
ποχώρηση ανταγωνιστικών στάσεων και ενίσχυση συνεργασίας και πνεύματος αμοιβαιότητας.
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) αναφέρονται και αυτές αναλυτικά στα πλεονεκτήματα της
μεθόδου στα οποία συμπεριλαμβάνουν:
ü τ
ην ανάπτυξη της αυτονομίας και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων, όταν αυτοί ολοκληρώνουν επιτυχώς την εργασία που ανέλαβαν στο πλαίσιο της
ομάδας,
ü τη μάθηση μέσω της πράξης,
ü τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής σε όλα τα γνωστικά πεδία,
39. Ο κύκλος που διαγράφει η διεργασία της μάθησης συνδυάζοντας τη συμβολική ή αφηρημένη μάθηση,
που βασίζεται στη θεωρητική διερεύνηση, με την εμπειρική μάθηση που στηρίζεται στην εξάσκηση
αντίστοιχα.
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ü τ
ην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων όλων των επιπέδων και, κυρίως, του επιπέδου
στάσεων και ικανοτήτων,
ü την ενίσχυση του κριτικού στοχασμού,
ü τ
η δυνατότητα ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα, και
ü τ
ην εξοικονόμηση χρόνου, ιδίως όταν οι ομάδες επεξεργάζονται ταυτόχρονα διαφορετικά θέματα.

3.2.4.2 Μειονεκτήματα
Αντίστοιχα, στα μειονεκτήματα της συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι βασική προϋπόθεση
για να λειτουργήσει η τεχνική είναι αφενός ο εκπαιδευτής να εμπιστεύεται τις δυνατότητες
των εκπαιδευομένων και να τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αφετέρου
να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές κατά την εφαρμογή της.

Δραστηριότητα 3.2.4.2
Με βάση όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, μπορείτε να σκεφτείτε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρήσει ο εκπαιδευτής κατά την εφαρμογή της τεχνικής της εργασίας
σε ομάδες, ώστε να είναι αποτελεσματική; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια
παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη με την παράγραφο που ακολουθεί.

3.2.4.3 Προδιαγραφές
Ο Κόκκος (1998) αλλά οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) προτείνουν την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών για την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής. Αυτές θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρία στάδια, ως εξής:
1ο Στάδιο – Πριν την έναρξη
Ως τεχνική μπορεί να ενεργοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι Καρατζά και Φίλλιπς, ενδείκνυται, κυρίως, όταν η εκπαιδευτική ομάδα εκδηλώνει κόπωση, π.χ. μετά το μεσημεριανό φαγητό ή αργά το απόγευμα.
●

 ρχικά ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συντονίσει τους συμμετέχοντες, ώστε να κατανεΑ
μηθούν σε (υπο)ομάδες, με μικτή και όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σύνθεση
(ως προς την εμπειρία, το φύλο κ.λπ.). Ο Κόκκος προτείνει ο ελάχιστος αριθμός των
ομάδων να ανέρχεται σε τρεις, ώστε κατά την επεξεργασία του θέματος, να μπορεί να
ακολουθηθεί το σχήμα «θέση», «αντίθεση» και «σύνθεση». Ως ιδανικός αριθμός μελών
υποδεικνύονται οι πέντε συμμετέχοντες ανά ομάδα, ώστε να μην ανακύψει αδιέξοδη
διαφωνία. Εξάλλου, στα μεγάλης διάρκειας προγράμματα θα πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στη σύνθεση.
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Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συντονίσει:
ü την κατανομή των ομάδων στο χώρο με τις τυχόν αναγκαίες διευθετήσεις,
ü τ
ην ενημέρωσή τους για το χρόνο εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία του ζητήματος που τους ανατέθηκε,
ü τ
ην ανάδειξη του εκπροσώπου κάθε ομάδας που θα παρουσιάσει το προϊόν της
ομαδικής συνεργασίας, το οποίο, κατά προτίμηση, θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς.

●

 πίσης, θα πρέπει να εξηγήσει τι αναμένεται να κάνουν οι ομάδες. Αυτό μπορεί να γίνει
Ε
με τη μορφή λεπτομερών, σαφών οδηγιών και διευκρινίσεων, γραπτών – κατά προτίμηση – ή προφορικών, περίπτωση στην οποία οι εξηγήσεις θα πρέπει να δοθούν με
αργό ρυθμό, ώστε να γίνουν κατανοητές και να αποφευχθούν λάθη.

2ο Στάδιο – Κατά τη(ν) (συν)εργασία
●

 εκπαιδευτής δεν παρεμβαίνει στο έργο των ομάδων. Παραμένει, ωστόσο, διαθέσιΟ
μος για πρόσθετες διευκρινίσεις σε σημείο ορατό και προσβάσιμο, σε περίπτωση που
οι ομάδες ζητήσουν τη βοήθειά του.

●

 διαχείριση του χρόνου, απαραίτητη ώστε οι ομάδες να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα
Η
το έργο τους, αποτελεί μέρος της άσκησης. Ωστόσο, είναι δυνατή η παράτασή του, στο
πλαίσιο νέας συμφωνίας με τους εκπαιδευόμενους («νέο μαθησιακό συμβόλαιο»).

●

 ίγο πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, υπενθυμίζει στις ομάδες τα χρονικά
Λ
περιθώρια και τις επισκέπτεται παροτρύνοντάς τις να ολοκληρώσουν την εργασία τους,
ώστε, στη συνέχεια, οι απόψεις τους να ανακοινωθούν στην ολομέλεια.

3ο Στάδιο – Κατά την ολοκλήρωση
●

Τ α μέλη των ομάδων, διά του εκπροσώπου που έχουν αναδείξει ή επιλέξει, παρουσιάζουν τον προβληματισμό τους στην ολομέλεια.

●

 λα τα μέλη της ομάδας περιστοιχίζουν τον εκπρόσωπο. Αυτό συντελεί στην ενίσχυση
Ό
της αίσθησης συλλογικής συνεισφοράς, αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας και, επιπλέον, εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες, αφού επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να λάβουν
περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις κατά τη παρουσίαση του συλλογικού
προβληματισμού.

●

 κούν τις απόψεις των λοιπών ομάδων, κρίνουν, συγκρίνουν, εμπλουτίζουν τις γνώΑ
σεις τους και διερευνούν σε μεγαλύτερο βάθος τους προβληματισμούς που έχουν
τεθεί.

●

 ε προτροπή του εκπαιδευτή, κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να προβεί σε «αυτοαξιΜ
ολόγηση» του τρόπου με τον οποίο συνεργάστηκε με τα υπόλοιπα για την ολοκλήρωση
του έργου.
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 εκινά την παρουσίαση εθελοντικά ο πρώτος εκπρόσωπος που εκτιμά ότι βρίσκεται
Ξ
σε ετοιμότητα. Τα λοιπά μέλη της ομάδας μπορούν να παρεμβαίνουν διατυπώνοντας
τις σκέψεις τους. Ακολουθεί σχολιασμός από τους λοιπούς συμμετέχοντες στις άλλες
ομάδες, προτού πάρει τη σκυτάλη ο εκπρόσωπος της επόμενης ομάδας, κ.ο.κ. Τέλος,
με την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των ομάδων, ο εκπαιδευτής προβαίνει σε
σύνθεση, εξάγοντας συμπεράσματα και αξιοποιώντας τις γνώμες όλων των συμμετεχόντων.

Δραστηριότητα 3.2.4.3
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας-μελέτης των Καρατζά και Φίλλιπς Εκπαίδευση
ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές (2007) που έχει τίτλο: «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο φίλτρο
«Μελέτες–Έρευνες, Εκπαίδευση–Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο παραδείγματα
της τεχνικής της εργασίας σε ομάδες (σελ. 7, 8).

3.2.5 Μελέτη περίπτωσης
Ο Κόκκος (1998) τη χαρακτηρίζει «σύνθετη πρακτική άσκηση» και την περιγράφει ως «ένα
πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα, που αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση» η οποία
παρουσιάζεται στους συμμετέχοντες, με σκοπό «να αναλυθεί (πολύπλευρα) σε βάθος και
να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται». Οι Καρατζά και
Φίλλιπς (2007), εξάλλου, τονίζουν την ομοιότητά της με τις ομάδες εργασίας. Επισημαίνουν,
όμως, ότι, ενώ οι ομάδες εργασίας μπορούν να εφαρμοστούν οποτεδήποτε, ακόμα και στην
αρχή του προγράμματος, η μελέτη περίπτωσης προϋποθέτει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν
αναπτύξει ένα στοιχειώδες γνωστικό υπόβαθρο.

3.2.5.1 Προδιαγραφές
Για την επιτυχή αξιοποίηση της τεχνικής, οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) αναφέρουν ότι απαιτείται:
● τ ο «σενάριο» να είναι πραγματικό ή όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό και να υποστηρίζει
τους εκπαιδευτικούς στόχους,
● τ α στοιχεία που το συνθέτουν να είναι επαρκή, σαφή και περιεκτικά και να βρίσκονται
σε λογική αλληλουχία,
● τ ο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί να είναι ελκυστικό, ενδιαφέρον και σύνθετο, ώστε
οι συμμετέχοντες να είναι αναγκασμένοι να καταβάλουν αρκετή προσπάθεια για να το
αναλύσουν εις βάθος και να καταλήξουν σε συμπεράσματα και προτάσεις,
● ν
 α αποφεύγονται τυχόν δεδομένα που δεν είναι απολύτως χρήσιμα και που, επιπλέον,
μπορούν να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε σύγχυση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αυτά τα δεδομένα είναι μέρος της άσκησης και υποστηρίζουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο (π.χ. της ανάπτυξης κριτικής ικανότητας).
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Είναι, επίσης, απαραίτητο:
●

τ ο «σενάριο» και η ανάλυσή του να μην επιδέχονται μία μόνο προσέγγιση. Αντιθέτως,
θα πρέπει όχι μόνο να προσφέρονται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις αλλά και να
δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για διατύπωση περισσότερων απόψεων, μέσα
από έντονες συζητήσεις ή ακόμα και διαφωνίες, ιδίως όταν το «σενάριο» αναλύεται στη
ολομέλεια.

Τέλος, θα πρέπει:
●

ν α αφιερώνεται αρκετός χρόνος τόσο κατά το στάδιο της διερεύνησης του ζητήματος
όσο και κατά την παρουσίαση των απόψεων στην ολομέλεια.
Δραστηριότητα 3.2.5.1
Μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της μελέτης
περίπτωσης; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150
λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με τις παραγράφους που ακολουθούν.

3.2.5.2 Πλεονεκτήματα
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) μεταξύ των πλεονεκτημάτων αναφέρουν:
●

τ ην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αναλυτικής ικανότητας των εκπαιδευομένων, δεξιότητες που, όπως επισημαίνει ο Κόκκος (1998), συμβάλλουν στην εξειδικευμένη διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευομένων να επιλύουν προβλήματα,

●

τ ην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της «καινοτομικής σκέψης» που δίνει τη δυνατότητα εξεύρεσης πολλών εναλλακτικών επιλογών και λύσεων για κάθε ζήτημα,

●

τ ην ενθάρρυνση για αναζήτηση και ανακάλυψη της γνώσης,

●

τ η διασύνδεση της εμπειρίας με τις θεωρητικές γνώσεις,

●

τ η δημιουργία προϋποθέσεων σφαιρικής και ολιστικής εξέτασης του ζητήματος,

●

τ ην ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της
ομάδας, και

●

τ ην ενίσχυση της προοπτικής μετασχηματισμού των στάσεων.

3.2.5.3 Μειονεκτήματα
Ως μειονεκτήματα της μεθόδου της μελέτης περίπτωσης, θα μπορούσαν να αναφερθούν
τα εξής:
●

 παιτείται αρκετός χρόνος για την εφαρμογή της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κόκκο
Α
(1998), η δυνατότητά της τεχνικής να εξασφαλίζει από το επιμέρους παράδειγμα «ανα-
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γωγές σε ευρείς γνωστικούς τομείς» μπορεί να εξοικονομήσει συνολικότερα χρόνο
στην όλη εκπαιδευτική παρέμβαση για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
●

 παιτείται ο εκπαιδευτής να διαθέτει μεγάλη εμπειρία, επαγγελματική και εκπαιδευΑ
τική.

●

 δεδομένη ανομοιογένεια της ομάδας των εκπαιδευομένων δεν διασφαλίζει πολλές
Η
φορές την επιτυχία της άσκησης, λόγω των διαφορετικών εμπειριών των μελών της.

●

 ιαπιστώνεται, πολλές φορές, δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και στη
Δ
διατύπωση κανόνων και αρχών («η αναγωγή από το μέρος στο όλον»).

Δραστηριότητα 3.2.5.3
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας-μελέτης Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές των Καρατζά και Φίλλιπς, (2007) που έχει τίτλο: «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο φίλτρο «Μελέτες – Έρευνες, Εκπαίδευση - Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο παραδείγματα της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (σελ. 9-12).

3.2.6 Παιχνίδι ρόλων
Στο πλαίσιο της τεχνικής αυτής οι συμμετέχοντες εισέρχονται σε μια «θεατρική κατάσταση»,
παίζοντας ρόλους που σχετίζονται με την κατάσταση του επαγγελματικού ή του κοινωνικού τομέα που διερευνάται. O Jaques (2001) χαρακτηρίζει την τεχνική αυτή ως «μέρος ενός
φάσματος προσομοιωμένης πραγματικότητας που διέπεται από λιγότερους κανόνες απ’ ό,τι τα
παιχνίδια και που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ελευθερία για διερεύνηση των προσωπικών
συναισθημάτων και της συμπεριφοράς». Επιπλέον, παραθέτει αρκετές εναλλακτικές μορφές
του, όπως παιχνίδι ρόλων καθορισμένης θέσης, ψυχόδραμα, alter ego, ανταλλαγή θέσεων,
διάταξη «μέσα κύκλος–έξω κύκλος», πολλές από τις οποίες μπορούν να συνδυαστούν.

3.2.6.1 Προδιαγραφές
Το σύνολο των συγγραφέων που προτείνουν την τεχνική επισημαίνουν ότι:
●

 εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει καλά τη δυναμική της ομάδας καθώς και την
Ο
τεχνική της εμψύχωσης και της επικοινωνίας.

●

Τ ο παιχνίδι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τους εκπαιδευτικούς στόχους.

●

Τ ο παιχνίδι δεν θα πρέπει να διακόπτεται από τα σχόλια των παρατηρητών ή των παικτών.

●

Τ ο σενάριο πρέπει να είναι ρεαλιστικό και αληθοφανές, ενώ για τις πληροφορίες και τις
οδηγίες που θα δοθούν τόσο στους παίκτες όσο και τους παρατηρητές είναι απαραίτητο
να τηρούνται οι αρχές της λεπτομέρειας, ακρίβειας και σαφήνειας.
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●

Τ ο παιχνίδι ρόλων δεν προσφέρεται για την εναρκτήρια συνάντηση, καθόσον προϋποθέτει ένα βαθμό οικειότητας μεταξύ των εκπαιδευομένων ο οποίος, όταν αναπτύσσεται,
διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής και συναισθηματικής εμπλοκής.

●

 κατάσταση-πλαίσιο εντός της οποίας θα εξελιχθεί το παιχνίδι πρέπει να ανταποκρίνεΗ
ται στις εμπειρίες των εκπαιδευομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους.

3.2.6.2 Στάδια διαδικασίας
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) σταδιοποιούν την εφαρμογή της τεχνικής ως εξής:
1.	Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει και εμψυχώνει τους συμμετέχοντες για την εφαρμογή της
τεχνικής.
2.	Έχει ήδη ετοιμάσει ένα σενάριο στο οποίο περιγράφονται με σαφήνεια το πλαίσιο όπου
διαδραματίζεται η ιστορία, οι στόχοι που εξυπηρετούνται και οι ρόλοι τους οποίους θα
υποδυθούν οι παίκτες. Το παρουσιάζει στην ομάδα αναλυτικά, παρέχοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
3.	Συντονίζει την επιλογή των παικτών καθώς και των παρατηρητών. «Παίκτες» μπορεί να
είναι περισσότερα από ένα άτομα, π.χ. δυάδες. Ανάλογα με το πλαίσιο και τους στόχους,
οι παίκτες υποδεικνύονται ή εκδηλώνουν οι ίδιοι ενδιαφέρον (εθελοντικά). Προτείνεται
η ανάδειξη των παικτών να είναι εθελοντική.
4.	Οι παρατηρητές παροτρύνονται να κρατούν συστηματικές σημειώσεις, για να τεκμηριώσουν το σχολιασμό τους στην τελευταία φάση ανάπτυξης της τεχνικής.
5.	Δίνεται χρόνος στους «ηθοποιούς» να μελετήσουν τους ρόλους που θα παίξουν και να
προετοιμαστούν, κατά προτίμηση σε απομονωμένο χώρο. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για τους «ήρωες» που υποδύονται οι παίκτες. Επιδίωξη είναι να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά και, κυρίως, το πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζεται η ιστορία και,
συνεπώς, να εκδηλωθούν οι αναμενόμενες συμπεριφορές και στάσεις.
6.	Σε άλλο χώρο, ενημερώνονται οι παρατηρητές τόσο για τη σημαντικότητα του ρόλου
τους όσο και για την αναμενόμενη συνεισφορά τους, προκειμένου να παράσχουν
(ανα)πληροφόρηση στους παίκτες, όταν, μετά το τέλος του παιχνιδιού, θα διεξαχθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Οι παρατηρητές μπορούν να οργανωθούν και σε ομάδες, με ξεχωριστούς ρόλους και καθήκοντα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κρίση του εκπαιδευτή.
7.	Κατά την πραγματοποίηση του παιχνιδιού, όσο οι παίκτες υποδύονται τα πρόσωπα της
ιστορίας δεν θα πρέπει ούτε να διακόπτονται ούτε να δέχονται κριτική, μέχρις ότου η
κατάσταση οδηγηθεί σε μια «φυσική» κατάληξη ή η σύγκρουση επιλυθεί.
8.	Το παιχνίδι μπορεί να βιντεοσκοπείται, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν καλύτερη και
τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση.
9.	Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, και αφού τους ευχαριστήσει ο εκπαιδευτής για τη συμβολή τους, τους δίνεται η δυνατότητα να αποστασιοποιηθούν από το ρόλο (deroling),
σχολιάζοντας τα συναισθήματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και
διατυπώνοντας τα δικά τους συμπεράσματα για την κατάσταση που βίωσαν και το ρόλο
που υποδύθηκαν.
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10.	Ζητείται από τους παρατηρητές να παρουσιάσουν τα σχόλια που σημείωσαν κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού. Τα σχόλια αυτά θα πρέπει να είναι εστιασμένα στους στόχους
που σχετίζονται με το παιχνίδι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διεργασίας.
Δραστηριότητα 3.2.6.2
Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους που έλαβαν μέρος, ως
ηθοποιοί, σε ένα παιχνίδι ρόλων να αποστασιοποιηθούν, μετά τη λήξη του παιχνιδιού,
από τους ρόλους που έπαιξαν (deroling); Καταγράψτε την άποψή σας σε μια παράγραφο των 50-70 λέξεων. Έπειτα συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο που ακολουθεί.
Ο Jaques (2001) τονίζει ότι πριν τη φάση της ανασκόπησης, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι που έλαβαν μέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων, ως ηθοποιοί, να αποστασιοποιηθούν σταδιακά από τους ρόλους στους οποίους είχαν εμπλακεί (deroling) ώστε να μην παραμείνουν
«αβέβαιοι και ανήσυχοι». Προτείνει μια διαδικασία τριών βημάτων που οι συμμετέχοντες
πρέπει να ακολουθήσουν:
1.	Ως (το όνομα του ρόλου που υποδύθηκε ο παίκτης) ήμουν … (αναφέρει τις ιδιότητες
που τον χαρακτήρισαν).
2.	Ως (το πραγματικό όνομα του παίκτη) μοιάζω με τον … (αναφέρει το όνομα του ρόλου
που υποδύθηκε) στα εξής σημεία …
3.	Ως (το πραγματικό όνομα του παίκτη) είμαι … (αναφέρει ό,τι τον διαφοροποιεί από το
ρόλο που υποδύθηκε).
Δραστηριότητα 3.2.6.3
Επιλέξτε μια κατάσταση που αφορά στο αντικείμενο που διδάσκετε. Στο πλαίσιο της
διδακτικής ενότητας που συντονίζετε, εφαρμόστε (εικονικά) τα στάδια της διαδικασίας,
για να οργανώσετε ένα παιχνίδι ρόλων σε μια ομάδα 20 εκπαιδευομένων. Θυμηθείτε ότι
μια λίστα ελέγχου για την τήρηση των προδιαγραφών της τεχνικής θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχούς εφαρμογής της. Πριν ξεκινήσετε τον «εικονικό» σχεδιασμό σας, σκεφτείτε ποιους στόχους θα εξυπηρετήσει αυτή η τεχνική και πώς αυτοί
σχετίζονται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος. Αφού καταγράψετε τις
σκέψεις σας, μπορείτε, στη συνέχεια, να τις συζητήσετε με τον εκπαιδευτή σας.

Δραστηριότητα 3.2.6.4
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες μπορείτε να εξετάσετε τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας
σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε τη μελέτη σας με τις παραγράφους
που ακολουθούν.
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3.2.6.3 Πλεονεκτήματα
Το παιχνίδι ρόλων:
●

ε ξασφαλίζει πλήρη ενεργοποίηση των συμμετεχόντων,

●

δ ίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βιώσουν αληθινές καταστάσεις και να πειραματιστούν στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιτρέπει τη δοκιμή
και τα λάθη, χωρίς τις ανάλογες συνέπειες, και

●

 ποστηρίζει εκπαιδευτικούς στόχους σε επίπεδο ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριυ
φορών, ιδίως, όπως τονίζουν οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007), «όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληματικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων» με κομβικό σημείο την «έκφραση
συναισθημάτων». Μεταξύ δε εκείνων που επωφελούνται περισσότερο είναι οι εμπλεκόμενοι στους ρόλους οι οποίοι, μέσα από το ρόλο αλλά και την ανατροφοδότηση από τους
συν-εκπαιδευόμενους, έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν καταστάσεις και να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις ή τις συμπεριφορές τους.

3.2.6.4 Μειονεκτήματα
Μεταξύ των μειονεκτημάτων ο Κόκκος (1998) συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
●

 τεχνική αυτή δεν προσφέρεται για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ιδίως όταν αυτά είναι
Η
τεχνικά θέματα.

●

 επιτυχία του παιχνιδιού ρόλων σχετίζεται άμεσα με τη «διάθεση και τη δημιουργικόΗ
τητα» των εκπαιδευομένων.

●

 ίναι τεχνική που απαιτεί χώρο και χρόνο για την εφαρμογή της καθώς και καλό σχεδιΕ
ασμό, οργάνωση και συντονισμό, για να αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη.

●

Τ όσο αυτή η τεχνική όσο και η προηγούμενη προϋποθέτουν ένα ελάχιστο υπόβαθρο
εμπειρίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν, χωρίς να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αμφισβητούνται, ανακαλύπτοντας ότι
δεν διαθέτουν τις γνώσεις που θα τους επέτρεπαν να λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική
δραστηριότητα. Επιπλέον απαιτείται να υπάρχει και ικανός χρόνος για την πλήρη ανάπτυξη των τεχνικών με έμφαση στη φάση του αναστοχασμού και της εξαγωγής συμπερασμάτων.
Δραστηριότητα 3.2.6.5
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας-μελέτης Εκπαίδευση Ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές των Καρατζά και Φίλλιπς, (2007), που έχει τίτλο ««Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο
φίλτρο «Μελέτες – Έρευνες, Εκπαίδευση - Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο
παραδείγματα της τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων καθώς και τα δείγματα εντύπων
για την καταγραφή των παρατηρήσεων, που σχεδιάστηκαν για τις προσεγγίσεις αυτές
(σελ. 13-23).
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3.2.7 Προσομοίωση
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) περιγράφοντας την τεχνική αναφέρουν ότι κατά την εφαρμογή της, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε μια νοητή αλλ'όμως «ρεαλιστική αναπαράσταση μιας κατάστασης». Αυτή αφορά στο γνωστικό αντικείμενο και συνδέεται με τους
εκπαιδευτικούς στόχους. Μέσα από τη συμμετοχή τους αυτή, επιχειρείται να κατανοήσουν
πώς θα σκέφτονταν και ενεργούσαν τα πραγματικά πρόσωπα, όταν θα βρίσκονταν αντιμέτωπα με αυτήν την κατάσταση. Για παράδειγμα, τους ζητείται να επιχειρηματολογήσουν
και να διατυπώσουν άποψη ως επιχειρηματίες για ένα θέμα που απασχολεί την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Ο Κόκκος (2006) εξηγεί ότι με «τη διείσδυση στη νοητή πραγματικότητα» οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση και να κατανοήσουν σε βάθος τις διάφορες
πλευρές της και να εκδηλώσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές, όταν θα αντιμετωπίσουν
παρόμοιες καταστάσεις.
Δραστηριότητα 3.2.7
Μπορείτε να σκεφτείτε με ποια από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που μέχρι τώρα έχουμε
μελετήσει παρουσιάζει ομοιότητες η προσομοίωση; Αφού απαντήσετε σε αυτό το
ερώτημα, συνεχίστε τη μελέτη σας με την παράγραφο που ακολουθεί.
Η εκπαιδευτική τεχνική της προσομοίωσης έχει πολλές ομοιότητες με το παιχνίδι ρόλων.
Γι’αυτόν το λόγο, μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ όλα τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής του παιχνιδιού ρόλων καθώς και οι προδιαγραφές της τεχνικής αυτής. Υπάρχουν,
όμως, και ουσιώδεις διαφορές, όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στο πλαίσιο της προσομοίωσης οι εκπαιδευόμενοι δεν υποδύονται ρόλους (δεν δρουν με «τρόπο θεατρικό»),
αλλά μετέχουν νοητά (καλούνται να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν)
στην προσομοιωμένη κατάσταση. Εξάλλου, η προσομοίωση – ιδίως όταν αφορά στη χρήση
κάποιου μηχανήματος, π.χ. προσομοιωμένη οδήγηση αυτοκινήτου, προσομοίωση πυρόσβεσης κ.λπ. – μπορεί να εφαρμοστεί και ατομικά από τους συμμετέχοντες.

3.2.7.1 Προδιαγραφές
Παραθέτοντας τους όρους ορθής εφαρμογής της τεχνικής της προσομοίωσης οι Καρατζά
και Φίλλιπς (2007) αναφέρουν ότι, όπως και στην τεχνική του παιχνιδιού ρόλων, για να είναι
αποτελεσματική θα πρέπει κατά την εφαρμογή της:
●

ο ι στόχοι να έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια,

●

ο ι οδηγίες να είναι σαφείς, ακριβείς, κατανοητές τα δε χρονικά όρια για την εφαρμογή
της τεχνικής εκ των προτέρων καθορισμένα και ανακοινωμένα στους συμμετέχοντες,

●

τ ο σενάριο / η ιστορία να καλύπτει όλες τις πλευρές του υπό εξέταση γνωστικού αντικειμένου,

●

ν α έχει αναπτυχθεί έως ένα βαθμό, εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής
ομάδας,
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ο εκπαιδευτής να μπορεί να εμψυχώσει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να δεσμευτούν
για την επίτευξη των στόχων της άσκησης,
ο ι παρατηρητές να αναλάβουν συγκεκριμένο έργο παρατήρησης,
ν α υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος, ώστε η ομάδα να απεμπλακεί από την προσομοιωμένη κατάσταση, και
ο μοίως, να διατεθεί χρόνος για το σχολιασμό της άσκησης. Μέσω του σχολιασμού και
αναστοχασμού, θα αναδυθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα που υποστηρίζουν τους
μαθησιακούς στόχους οι οποίοι είχαν προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό της προσομοιωτικής άσκησης.

Ο Jaques (2001) επισημαίνει ότι η φάση της ανασκόπησης είναι το πιο σημαντικό μέρος της
τεχνικής της προσομοίωσης (όπως, άλλωστε, και του παιχνιδιού ρόλων). Προτείνει να αφιερώνεται στη φάση αυτή τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου που αντιστοιχεί στη διεξαγωγή
της τεχνικής ενώ, στην περίπτωση των εξαιρετικά θεωρητικών ή δύσκολων ασκήσεων,
θεωρεί ότι ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερος. Επιπλέον, προτείνει
αλληλουχία ερωτήσεων που μπορούν να διατυπωθούν κατά τη φάση αυτή της τεχνικής.
Δραστηριότητα 3.2.7.1
Μπορείτε να διατυπώσετε ερωτήσεις σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, για να
βοηθήσετε τους συμμετέχοντες στην τεχνική της προσομοίωσης να κατανοήσουν τη
σημασία της εμπειρίας που βίωσαν, της γνώσης που αποκόμισαν καθώς και την προοπτική της; Έπειτα, συνεχίστε με την παράγραφο που ακολουθεί.
Ο Jaques (2001) προτείνει τις ακόλουθες ερωτήσεις, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι –
μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην προσομοιωτική άσκηση – να μπορέσουν
να καταλήξουν σε γενικά συμπεράσματα με βάση την άμεση εμπειρία που βίωσαν και,
παράλληλα, να αναπτύξουν τις σκέψεις τους ξεφεύγοντας από τα όρια της άσκησης αυτής:
●

« Πώς νιώθεις τώρα;» (προσπάθεια εκτόνωσης της συναισθηματικής φόρτισης).

●

« Τι έγινε κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης;», «Ποιος κατάφερε τι;», «Ποιες ήταν οι διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν;». Πρόκειται για
ερωτήσεις που πρέπει να τίθενται, ιδιαίτερα όταν έχουν προκύψει έντονα συναισθήματα.

●

« Τι έμαθες για τον εαυτό σου, τα υπόλοιπα μέλη, τις κοινωνικές ομάδες, τα κοινωνικά
συστήματα, τους περιορισμούς της επιστήμης κ.λπ.;».

●

« Τι σου προσέφερε η προσομοίωση σχετικά με τον ‘πραγματικό κόσμο’;».

●

« Πώς συγκρίνεται η προσομοιωμένη κατάσταση με την πραγματική;».

●

« Πώς μπορεί να βελτιωθεί η προσομοιωμένη κατάσταση;».

●

« Πώς νιώθετε τώρα όλοι;».

●

« Τι θα μπορούσες να κάνεις με διαφορετικό τρόπο, ύστερα από την εμπειρία που έζησες μέσα από την προσομοιωτική άσκηση;»

●

κ .ο.κ.
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Δραστηριότητα 3.2.7.2
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της προσομοίωσης; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε
μια παράγραφο των 70-100 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που ακολουθούν.

3.2.7.2 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα
Λόγω της ομοιότητας της προσομοίωσης με το παιχνίδι ρόλων είναι προφανές ότι ισχύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν ήδη αναφερθεί για τη δεύτερη αυτή
τεχνική. Μεταξύ αυτών, υπογραμμίζεται η δυνατότητα εξάσκησης των εκπαιδευομένων,
ιδίως για καταστάσεις που εμπεριέχουν υψηλούς κινδύνους και έντονο στρες, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, όπου υπάρχει η δυνατότητα του πειραματισμού, σε συνθήκες κατά τις
οποίες τυχόν λάθος δεν επιφέρει βλαπτικές συνέπειες. Στους περιορισμούς για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απαίτηση για συγκεκριμένα μέσα
και εξοπλισμό, ειδικά όταν η προσομοίωση εστιάζει στη χρήση τους.
Δραστηριότητα 3.2.7.3
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας–μελέτης Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές των Καρατζά και Φίλλιπς (2007), που έχει τίτλο: «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο φίλτρο «Μελέτες–Έρευνες, Εκπαίδευση–Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο παραδείγματα της τεχνικής της προσομοίωσης καθώς και το δείγμα περιγραφής (σελ. 24-34).

3.2.8 Επίδειξη
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) αναφέρουν ότι πρόκειται για «μετωπική» τεχνική στο πλαίσιο της οποίας ο εκπαιδευτής «επιδεικνύει ο ίδιος στην πράξη τα δεδομένα του γνωστικού
αντικειμένου που εξετάζεται», π.χ. ένα εργαλείο, μια διαδικασία, μια συσκευή κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά της ενισχύεται αν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης, ο εκπαιδευτής δραστηριοποιήσει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να εμπλακούν ενεργά και να επεξεργαστούν βιωματικά το εκπαιδευτικό αντικείμενο, επαναλαμβάνοντας ένα-ένα τα βήματα
της διαδικασίας που ήδη έχουν παρουσιαστεί.

3.2.8.1 Προδιαγραφές
Οι ερευνήτριες προτείνουν ότι για να οδηγήσει η τεχνική της επίδειξης στην επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων, θα πρέπει:
●

 ε μέριμνα του εκπαιδευτή να εξασφαλιστεί αφενός πρόσβαση όλων των εκπαιδευομ
μένων στο εκπαιδευτικό αντικείμενο στο οποίο εστίασε η επίδειξη και αφετέρου ενεργός ενασχόληση με αυτό,
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●

τ ο εκπαιδευτικό αντικείμενο να επιδέχεται επίδειξη (δεν προσφέρεται για τη διερεύνηση όλων των θεμάτων η τεχνική της επίδειξης),

●

ν α είναι επαρκή, διαθέσιμα και σε λειτουργική κατάσταση τα υποστηρικτικά υλικά και
μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνικής,

●

ο εκπαιδευτής να συντονίσει την ομάδα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τον ατομικό ρυθμό μάθησης κάθε εκπαιδευομένου, στο πλαίσιο των χρονικών
ορίων του προγράμματος.
Δραστηριότητα 3.2.8.1
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της επίδειξης; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια
παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που ακολουθούν.

3.2.8.2 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της τεχνικής αυτής, οι ερευνήτριες συμπεριλαμβάνουν ιδίως:
●

τ ην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων για το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας που παρακολουθούν,

●

τ η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου με ρεαλιστικούς όρους,

●

τ ην πρόσβαση στη γνώση μέσω «της δοκιμής και του λάθους»,

●

τ η σταδιακή αφομοίωση της νέας γνώσης και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουν
στοχοθετηθεί κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ή της ενότητας, και

●

τ ην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων λόγω της αύξησης των ικανοτήτων τους καθώς και της θετικής στάσης τους ως προς το γνωστικό αντικείμενο το
οποίο προσεγγίζεται με την τεχνική αυτή.

Το μειονέκτημα της «μετωπικότητας» αυτής της τεχνικής μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν
παρασχεθεί στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να περιεργαστούν το αντικείμενο της
επίδειξης. Στους περιορισμούς για την εφαρμογή της, εξάλλου, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απαίτηση για συγκεκριμένα μέσα και εξοπλισμό που θα καταστήσουν δυνατή την
πραγματοποίηση της επίδειξης.
Δραστηριότητα 3.2.8.2
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας–μελέτης Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές των Καρατζά και Φίλλιπς (2007), που έχει τίτλο «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο
φίλτρο «Μελέτες–Έρευνες, Εκπαίδευση–Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο παραδείγματα της τεχνικής της επίδειξης (σελ. 35-37).
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Δραστηριότητα 3.2.8.3
Σκεφτείτε ποιο ή ποια από τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει η εκπαιδευτική
παρέμβασή σας μπορούν να υποστηριχθούν με την τεχνική της επίδειξης. Πού θα
εστιάζατε για καθένα από αυτά; Πώς εξυπηρετείται η εκπαιδευτική στοχοθεσία του
προγράμματος για το οποίο είστε υπεύθυνος; Συζητήστε τους προβληματισμούς σας
με τον εκπαιδευτή σας.

3.2.9 Συνέντευξη από ειδικό
Πρόκειται για ενεργητική τεχνική που η εφαρμογή της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
ο Κόκκος (1998), εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους «ευρετική» πρόσβαση στη γνώση.
Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την ατομική προσπάθειά τους να συλλέξουν πληροφορίες για
το γνωστικό αντικείμενο, οι οποίες, σύμφωνα με τις Καρατζά και Φίλλιπς (2007), «καλύπτουν
άμεσα τις ιδιαίτερες προσωπικές τους ανάγκες».

3.2.9.1 Προδιαγραφές
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την πρόσκληση κάποιου ειδικού ή έμπειρου προσώπου
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο οποίος θα αποτελέσει «τη πηγή μάθησης» για τους
εκπαιδευόμενους.
Ο Κόκκος (2006) ομαδοποιεί τις προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής της τεχνικής σε στάδια,
ως εξής:
1ο Στάδιο: προετοιμασία εφαρμογής της τεχνικής
●

 ρχικά αναπτύσσεται προβληματισμός αναφορικά με το σκοπό της πρόσκλησης του
Α
ειδικού, τα αναμενόμενα οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, τα θέματα στα οποία θα
εστιάσει η συνέντευξη καθώς και τη σύνδεσή τους με το αντικείμενο της διδακτικής
ενότητας.

●

 πιλέγεται ο ειδικός που θα προσκληθεί.
Ε

●

 ροσδιορίζονται ο στόχος της συνέντευξης και το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Π

●

 αρέχονται στους εκπαιδευόμενους πληροφορίες που αφορούν στα βιογραφικά στοιΠ
χεία του προσκεκλημένου, όπως σπουδές, εμπειρία, επαγγελματικό αντικείμενο, συγγραφικό έργο κ.λπ.

●

 ατά το στάδιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι μπορούν, με μέριμνα του εκπαιδευτή, να έχουν
Κ
ενεργό συμμετοχή τόσο στις ενέργειες που αναφέρθηκαν, με την αξιοποίηση και άλλων
τεχνικών (π.χ. μέσω του καταιγισμού ιδεών), όσο και στην προετοιμασία των ερωτήσεων που θα τεθούν, στην επιλογή των ατόμων που θα πάρουν συνέντευξη, στον προσδιορισμό των σημείων που θα αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στην προετοιμασία σχετικού εντύπου καθώς και σε άλλες δρα-
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στηριότητες που οι ανάγκες των εκπαιδευομένων ή η ευρηματικότητα του εκπαιδευτή
θα αναδείξουν.
2ο Στάδιο: πραγματοποίηση συνέντευξης
●

 εδομένης της προετοιμασίας που εξασφαλίζει δυνατότητα κάλυψης όλων των θεμάΔ
των που απασχολούν την ομάδα των εκπαιδευομένων, προτείνεται να είναι ένας ο
εκπαιδευόμενος που θα πάρει τη συνέντευξη, ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνοχή
στην επικοινωνιακή διαδικασία. Στο τέλος, μπορούν κι άλλα άτομα να θέσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.

●

 ν η οργάνωση, η ομοιογένεια και το επίπεδο της εκπαιδευτικής ομάδας μπορούν να
Α
διασφαλίσουν την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, δεν θα πρέπει να αποκλείεται
το ενδεχόμενο διεξαγωγής της συνέντευξης από ομάδα ερωτώντων (panel).

●

 παρουσία του εκπαιδευτή είναι διακριτική. Παρέμβασή του – ομοίως με απόλυτη διαΗ
κριτικότητα – επιτρέπεται σε ορισμένες μόνον περιπτώσεις, όπου επιδιώκεται η σύνδεση κάποιων ζητημάτων με το αντικείμενο της συνέντευξης ή η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών για αυτό.

3ο Στάδιο: σχολιασμός και σύνθεση
●

 ετά την αποχώρηση του προσκεκλημένου, ο εκπαιδευτής καλείται να συντονίσει το
Μ
σχολιασμό τόσο της συνέντευξης που προηγήθηκε όσο και της διαδικασίας με την οποία
διενεργήθηκε. Ο σχολιασμός μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τεχνικής
που θα επιλέξει (π.χ. συζήτηση στην ολομέλεια ή σε ομάδες εργασίας), με κριτήρια που
θα δούμε στην επόμενη ενότητα.

●

 μεθοδολογία είναι ανάλογη με την τεχνική που θα επιλεχθεί.
Η

●

Σ το τέλος, επιχειρείται σύνθεση απόψεων και σύνδεση με το αντικείμενο του προγράμματος εκπαίδευσης.
Δραστηριότητα 3.2.9.1
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της συνέντευξης με ειδικό; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις
σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που ακολουθούν.

3.2.9.2 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα
Η τεχνική αυτή είναι συνεπής με όλες τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Οι Καρατζά και Φίλλιπς
(2007) μεταξύ των πλεονεκτημάτων της τεχνικής συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
●

 ίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδιά
Δ
της, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και προσανατολίζοντας τη διαδικασία στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων.
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●

 αλλιεργεί την «αυτοκατευθυνόμενη μάθηση», μέσω της αναζήτησης συγκεκριμένων
Κ
γνώσεων και της προσαρμογής του περιεχομένου του προγράμματος στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων.

●

 ξασφαλίζει την άμεση κάλυψη των ατομικών εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεΕ
χόντων καθώς και της εκπαιδευτικής ομάδας στο σύνολό της.

●

 νισχύει την ικανότητα παρατήρησης και ενεργητικής ακρόασης.
Ε

●

 ναπτύσσει την αναλυτική και κριτική ικανότητα των εκπαιδευομένων.
Α

●

Τ ο κύρος του προσκεκλημένου και ο ενθουσιασμός του για το υπό διερεύνηση θέμα –
εφόσον, βεβαίως, τηρηθούν και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκπαιδευτικής επικοινωνίας με ενήλικους εκπαιδευομένους (π.χ. σεβασμός προς τους εκπαιδευόμενους κ.λπ.)
– μπορούν να εμψυχώσουν την εκπαιδευτική ομάδα και να την οδηγήσουν ευκολότερα
στην επίτευξη των στόχων της, ιδίως σε εκείνους που αφορούν σε στάσεις.

Επίσης, στους περιορισμούς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή της οι
ερευνήτριες συγκαταλέγουν και το γεγονός ότι απαιτούνται εμπειρία και εξοικείωση του
εκπαιδευτή καθώς και οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες, ώστε η διαδικασία να
μην αποπροσανατολιστεί από την εστίασή της στους εκπαιδευτικούς στόχους. Εξάλλου, η
επιλογή του ειδικού θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Κριτήριο θα πρέπει να είναι
όχι μόνο η εμπειρογνωμοσύνη του αλλά και η συμβατότητα της προσωπικότητάς του με το
επικοινωνιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην εκπαιδευτική ομάδα. Τέλος, η αξιοποίηση
κι άλλων τεχνικών για την πραγματοποίησή της (π.χ. συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις,
εργασία σε ομάδες για το σχολιασμό) παραπέμπει στους περιορισμούς που ισχύουν για τις
τεχνικές αυτές.
Δραστηριότητα 3.2.9.2
Ανατρέξτε στο τρίτο μέρος της έρευνας–μελέτης Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές των Καρατζά και Φίλλιπς (2007), που έχει τίτλο: «Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών» – η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο
φίλτρο «Μελέτες–Έρευνες, Εκπαίδευση–Διά βίου Μάθηση». Μελετήστε τα δύο παραδείγματα της τεχνικής της συνέντευξης με ειδικό (σελ. 38-40).

Δραστηριότητα 3.2.9.3
Σκεφτείτε έναν ειδικό στο γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων που συντονίζετε. Σε περίπτωση που είχατε τη δυνατότητα να τον προσκαλέσετε, εφαρμόζοντας την
τεχνική της συνέντευξης με ειδικό, πώς θα οργανώνατε την υλοποίησή της τηρώντας
τις προδιαγραφές των τριών (3) σταδίων που αναφέρθηκαν; Ποιους εκπαιδευτικούς
στόχους θα υποστήριζε η τεχνική αυτή;
Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συζητήστε τις με τον εκπαιδευτή σας στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντησή σας.
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3.2.10 (Πρακτικές) Ασκήσεις
Η τεχνική αυτή στοχεύει να εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους πρακτική ενασχόληση με
το γνωστικό αντικείμενο, ώστε, στη συνέχεια, να πραγματοποιηθεί ανάλυση της εμπειρίας
που θα αποκτήσουν, εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση γενικών αρχών και, γενικά,
σύνδεση με τη θεωρία. Μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική.
Η μελέτη των Καρατζά και Φίλλιπς (2007) δεν συμπεριλαμβάνει την τεχνική αυτή στις προτεινόμενες για την ομάδα-στόχο, στην οποία απευθύνονται τα προγράμματα που θα συντονίσετε. Ίσως γιατί ως πρακτική άσκηση (σε αντιδιαστολή με εκείνη που πραγματοποιείται
μέσα σε επαγγελματικούς χώρους) σύμφωνα με τους Κόκκο κ.ά. (2008) θεωρούνται πολλές από τις ενεργητικές τεχνικές που μέχρι τώρα έχουμε μελετήσει (π.χ. καταιγισμός ιδεών,
μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων κ.ά.).
Ωστόσο, θα μπορούσαν στην κατηγορία αυτή να ενταχθούν όλες οι λοιπές ενεργητικές τεχνικές που δίνουν την ευκαιρία πρακτικής ενασχόλησης με το γνωστικό αντικείμενο μέσα σε μια
εκπαιδευτική αίθουσα ή σε ένα εργαστήριο (μικρά τεστ Σωστού – Λάθους, πολλαπλών επιλογών και προβληματισμού, μικρά ερωτηματολόγια κ.ά.), οι οποίες – σε συνδυασμό με άλλες
(π.χ. εισήγηση, επίδειξη κ.λπ.) στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους της εκπαίδευσης ή κατάρτισης – μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

3.2.10.1 Προδιαγραφές
Για να είναι επιτυχής η εισαγωγή της (μικρής) πρακτικής άσκησης στην εκπαιδευτική
δραστηριότητα, προτείνεται να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
●

 ι οδηγίες για την άσκηση πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς, να δίνονται δε κατά προΟ
τίμηση γραπτώς.

●

 αλό είναι να προηγείται κάποιο οπτικοακουστικό ερέθισμα (π.χ. εικόνα, διάγραμμα,
Κ
ταινία κ.λπ.), ώστε οι συμμετέχοντες να ανταποκριθούν με δημιουργικότητα, ξεπερνώντας τυχόν αμηχανία ή έλλειψη ιδεών. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μεγιστοποιήσει
την αποτελεσματικότητα της τεχνικής.

●

 αναμενόμενη εργασία από τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να οριοθετηθεί κατά
Η
το δυνατόν ποσοτικοποιημένα [π.χ. «αναφέρετε τα πέντε (5) σημαντικότερα χαρακτηριστικά του …» αντί του «αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του …»].

●

Ι δίως όταν πρόκειται για μικρά τεστ, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες εγκυρότητας και
αξιοπιστίας (π.χ. οι ερωτήσεις να επιδέχονται μία σωστή απάντηση εκτός κι αν στόχος
είναι να αναδειχθεί το ενδεχόμενο περισσοτέρων εναλλακτικών).
Δραστηριότητα 3.2.10.1
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της (μικρής) πρακτικής άσκησης; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που
ακολουθούν.
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3.2.10.2 Πλεονεκτήματα–μειονεκτήματα
Στα πλεονεκτήματα της πρακτικής άσκησης συγκαταλέγονται όλα εκείνα που ισχύουν για
τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Ο Κόκκος (1998) συμπεριλαμβάνει σε αυτά ιδίως
τα ακόλουθα:
● Α
 υτή η τεχνική συνδέει τη θεωρία με την πράξη, προσφέροντας ευκαιρίες ενεργητικής
ενασχόλησης των εκπαιδευομένων με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής ενότητας.
● Η
 επιτυχής απασχόληση με πρακτικά ζητήματα συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων.
● Δ
 εν απαιτείται πολύς χρόνος για τη πραγματοποίησή της, ενώ, παράλληλα, μπορεί να
υποστηρίξει συγκεκριμένους στόχους, ιδίως δεξιοτήτων, συμπεριφορών και στάσεων.
● Μ
 πορεί να εμπλουτίσει μη ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως είναι η εισήγηση.
Εξάλλου, στους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να έχουν επιτυχία οι
τεχνικές αυτής της κατηγορίας, συμπεριλαμβάνεται η καλή προετοιμασία του εκπαιδευτή
και η προσεκτική εποπτεία κατά την εκτέλεση της άσκησης. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η τεχνική της (μικρής) πρακτικής άσκησης δεν προσφέρεται για λεπτομερή διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου.
Δραστηριότητα 3.2.10.2
Ετοιμάστε μια μικρή πρακτική άσκηση για το εκπαιδευτικό αντικείμενο που εμπίπτει
στο πεδίο όπου δραστηριοποιείστε ως εκπαιδευτής. Αυτή η άσκηση θα πρέπει, κατά
προτίμηση, να υποστηρίζει την εισήγηση που σχεδιάσατε σε προηγούμενη ενότητα.
Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιους στόχους του προγράμματος υποστηρίζει η τεχνική
της πρακτικής άσκησης και να τηρήσετε τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν. Συζητήστε την εργασία σας με τον εκπαιδευτή σας κατά την επόμενη εκπαιδευτική συνάντησή σας ή με κάποιον άλλο τρόπο που εξυπηρετεί τη μεταξύ σας επικοινωνία.

3.2.11 Λύση Προβλήματος
Πρόκειται για «εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης», που η διάρκειά της μπορεί να είναι λίγες
ώρες έως αρκετές ημέρες. Εστιάζει στην εξέταση ενός προβλήματος — πραγματικού ή μη,
πλην, όμως, ρεαλιστικού — και πλην όμως ρεαλιστικού, και κινητοποιεί τους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με την ανάλυσή του, τη διερεύνηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων,
την επιλογή – με συγκεκριμένα κριτήρια και στάθμιση δεδομένων – της πιο λειτουργικής
από αυτές καθώς και με την υλοποίηση της λύσης που αναδείχθηκε προσφορότερη. Ο
συνδυασμός της μεθόδου αυτής με άλλες ενεργητικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα την
προσομοίωση, μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά της.

3.2.11.1 Προδιαγραφές
Ο Κόκκος (2006) προτείνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια για την επίλυση του προβλήματος:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 169

11/6/12 10:17 PM

170

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

1. Παρουσίαση -διατύπωση του προβλήματος.
2. Μελέτη–διερεύνηση του προβλήματος (με αξιοποίηση τεχνικών όπως καταιγισμός
ιδεών, συζήτηση, εργασία σε ομάδες κ.ά.) και εστίαση σε ζητήματα όπως:
i.

Καταγραφή και διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης:
●

 ού διαπιστώνεται το πρόβλημα;
Π

●

 ιατί είναι πρόβλημα;
Γ

●

 ιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα και ποιες καταστάσεις το συντηρούν;
Γ

●

Υ πάρχουν ομάδες ενδιαφερομένων που συμβάλλουν στη συντήρηση του προβλήματος ή δεν θα επιθυμούσαν την επίλυσή του, άμεσα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα;

ii. Επιδιωκόμενη κατάσταση:
●

 οια κατάσταση θα προκύψει αν επιλυθεί το πρόβλημα και ποιες είναι οι επιμέρους
Π
αλλαγές που θα επέλθουν;

●

 οιες θα είναι οι συνέπειες των αλλαγών αυτών για τις ομάδες των ενδιαφερομέΠ
νων και ποια αιτήματα μπορούν να εγερθούν από την πλευρά τους;

iii. Αντιδράσεις:
●

 οιες αντιδράσεις μπορούν να δημιουργηθούν από τις ομάδες των ενδιαφερομέΠ
νων και ποιος θα μπορούσε να είναι ο αποδέκτης τους;

iv. Δυνατότητες / λύσεις και επιπτώσεις:
●

 οιες εναλλακτικές λύσεις μπορούν να καταγραφούν;
Π

●

 οιες επιπτώσεις δημιουργούν για τις ομάδες των ενδιαφερομένων;
Π

●

 οια είναι η ιεράρχηση των λύσεων αυτών ως προς την αποτελεσματικότητά τους
Π
για την επίλυση του προβλήματος;

●

 οια λύση ικανοποιεί πληρέστερα τόσο το πρόβλημα όσο και τις αντιδράσεις των
Π
ενδιαφερομένων (άμεσα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα);

●

 οια ή ποιες λύσεις πρέπει να υιοθετηθούν;
Π

●

 οιες είναι οι αναμενόμενες αντιδράσεις;
Π

●

 οιοι, πότε και πώς πρέπει να δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση της λύσης ή
Π
των λύσεων που επιλέχθηκαν;

3.	Συζήτηση του προβλήματος, με αναλυτικότερη κριτική προσέγγιση, εμβάθυνση στις
αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, αναζήτηση πιο δημιουργικών λύσεων κ.λπ.
4.	Εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων (σχετικά με την επιλογή της τελικής λύσης, τον τρόπο εφαρμογής της κ.λπ.).
Οι προδιαγραφές που προτείνεται να ακολουθηθούν είναι οι αντίστοιχες της μελέτης περί-
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πτωσης καθώς κι άλλων τεχνικών. Εξαρτώνται από την ευελιξία και εξοικείωση του εκπαιδευτή που σχεδιάζει και συντονίζει τη δραστηριότητα στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας
ή των ενοτήτων.
Δραστηριότητα 3.2.11.1
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της επίλυσης προβλήματος; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις
σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που ακολουθούν.

3.2.11.2 Πλεονεκτήματα–μειονεκτήματα
Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνικής «μελέτη
περίπτωσης». Προφανέστατα, η τεχνική αυτή προωθεί τη συνθετική και αναλυτική σκέψη
και ενισχύει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στην οποία επικεντρώνονται όλα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα και, ιδίως, εκείνα που απευθύνονται σε ενηλίκους.
Απαιτεί, όμως, την ύπαρξη κάποιας εμπειρίας και γνωστικού υποβάθρου, προκειμένου
να λάβουν χώρα οι νοητικές διεργασίες ανάλυσης και σύνθεσης. Επίσης, προϋποθέτει την
ύπαρξη ικανού χρόνου για την ολοκλήρωση της τεχνικής.
Δραστηριότητα 3.2.11.2
Σκεφτείτε ένα πρόβλημα που μπορεί να απασχολεί τους επαγγελματίες του χώρου
που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο είστε εκπαιδευτής.
Αφού το διατυπώσετε με προσοχή, προσπαθήστε να σχεδιάσετε έναν πίνακα
ελέγχου, συμπεριλαμβάνοντας ανά στάδιο όλες τις ερωτήσεις που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην διεξοδική διερεύνησή του και την αναζήτηση λειτουργικής λύσης
για την αντιμετώπισή του.
π.χ.
1

Παρουσίαση του προβλήματος

2

Μελέτη-διερεύνηση του προβλήματος

2i

Καταγραφή και διερεύνηση της υπάρχουσας
κατάστασης

…

κ.ο.κ. …

Πριν συζητήσετε την εργασία σας με τον εκπαιδευτή σας, είτε κατά την επόμενη
εκπαιδευτική συνάντηση μαζί του είτε όπως αλλιώς διεξάγεται η επικοινωνία σας,
επαναξιολογήστε αν το ζήτημα που διατυπώσατε είναι πρόβλημα ή σύμπτωμα ενός
προβλήματος.
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3.2.12 Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
Σύμφωνα με τον Κόκκο (2006), με την εκπαιδευτική τεχνική της αυτοκατευθυνόμενης
μάθησης, οι ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευομένων οδηγούν στη μάθηση, η οποία προέρχεται από την άμεση ενασχόληση και επαφή τους με τις μαθησιακές πηγές. Στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, προχωρούν σταδιακά στην κατάκτηση της γνώσης· ο δε ρόλος
του εκπαιδευτή επικεντρώνεται στην παροχή οδηγιών και τη δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών για αυτόν το σκοπό.

3.2.12.1 Προδιαγραφές
Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για ορισμένο
χρονικό διάστημα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και προδιαγράφει τη διαδικασία ως εξής:
1ο στάδιο: καθορίζεται ο στόχος.
2ο στάδιο: προσδιορίζεται τόσο το γνωστικό αντικείμενο όσο και το εύρος της διερεύνησης
(πού εστιάζει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, σε σχέση με τον εκπαιδευτικό στόχο,
μέχρι πού θα φθάσει η διερεύνηση – παράμετροι που διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο, τη διαθεσιμότητα και τις δυνάμεις των εκπαιδευομένων).
3ο στάδιο: διατυπώνονται τα επιμέρους ζητήματα που απαιτούν διερεύνηση. Στο εν λόγω
στάδιο, είναι επιβεβλημένο τα ζητήματα αυτά να προέρχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούνται τεχνικές όπως ο καταιγισμός ιδεών κ.ά.
4ο στάδιο: ανάλογα με το εξεταζόμενο ζήτημα, επιλέγονται οι κατάλληλες μαθησιακές πηγές,
όπως βιβλία, άρθρα, εικόνες, διαδίκτυο κ.λπ.
5ο στάδιο: επιλέγεται ή προτείνεται η κατάλληλη μέθοδος για μελέτη – ατομική ή ομαδική –
η μεθοδολογία προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου καθώς και ο τρόπος με τον οποίο
ο εκπαιδευτής θα υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
6ο στάδιο: προγραμματίζονται οι ενέργειες παρακολούθησης της ολοκλήρωσης του όλου
έργου (χρονοδιάγραμμα δράσεων, παραδοτέα, μέθοδος αξιολόγησης κ.λπ.).
Δραστηριότητα 3.2.12.1
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης; Αφού καταγράψετε τις
σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 70-100 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους
που ακολουθούν.

3.2.12.2 Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα
Η τεχνική αυτή στηρίζεται στο αξίωμα της εκπαίδευσης ενηλίκων ότι η πορεία προς τη
γνώση είναι ευρετική και προϋποθέτει έντονη αλληλεπίδραση με το γνωστικό αντικείμενο.
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Βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι ενισχύεται θεαματικά η ικανότητα των εκπαιδευόμενων
«να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν».
Στα μειονεκτήματα, ωστόσο, που ο εκπαιδευτής πρέπει να λάβει υπόψη όταν σχεδιάζει την
εφαρμογή της συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η εν λόγω μέθοδος απαιτεί αφενός ο εκπαιδευτής να γνωρίζει σε βάθος τις τεχνικές της επικοινωνίας και της εμψύχωσης και αφετέρου οι εκπαιδευόμενοι να διαθέτουν αυτοπεποίθηση και να είναι βαθιά συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους με ό,τι αυτό προϋποθέτει ή συνεπάγεται (αυτοπειθαρχία, οργάνωση, σκληρή δουλειά, επιμονή κ.λπ.).
Δραστηριότητα 3.2.12.2
Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφηκαν, σχεδιάστε την εφαρμογή της τεχνικής
της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για το πρόγραμμα που θα συντονίσετε ως εκπαιδευτής στο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείστε. Θα πρέπει, πρώτα βέβαια, να ανατρέξετε στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο που αναφέρονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου στην οποία απευθύνονται τα προγράμματα. Μην παραλείψετε να λάβετε υπόψη τους περιορισμούς (π.χ. έλλειψη ελεύθερου
χρόνου για μελέτη εκτός εκπαιδευτικού προγράμματος κ.λπ.) που δυσχεραίνουν τη
συμμετοχή των υποψήφιων σ’ αυτά. Μπορείτε να συζητήσετε την εργασία σας με τον
εκπαιδευτή σας στην επόμενη εκπαιδευτική σας συνάντηση ή με όποιον άλλο τρόπο
εξυπηρετεί την επικοινωνία σας.

3.2.13 Εκπαιδευτική επίσκεψη
Ο Κόκκος (2006) σημειώνει ότι η εκπαιδευτική αυτή τεχνική προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκομίσουν εμπειρία από έναν εργασιακό ή άλλο —μη εκπαιδευτικό— χώρο, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης, η οποία λειτουργεί ως πρόσθετη «πηγή
μάθησης, πέρα από τον εκπαιδευτή, τους εκπαιδευόμενους και το διδακτικό υλικό».

3.2.13.1 Προδιαγραφές
Ο συγγραφέας σημειώνει τις ομοιότητες των προδιαγραφών της μεθόδου αυτής με τις
αντίστοιχες της τεχνικής της συνέντευξης από ειδικό, τις οποίες καταγράφει ανά στάδιο
ανάπτυξης της τεχνικής ως εξής:
1ο στάδιο: προετοιμασία εφαρμογής της τεχνικής
●

 ατά το στάδιο αυτό, προσδιορίζεται ο στόχος της επίσκεψης και τα αναμενόμενα αποΚ
τελέσματα.

●

 πιβάλλεται, εξάλλου, σύμφωνα με τους Δημουλά κ.ά. (2006), να προηγείται συγκέΕ
ντρωση και ανάλυση πληροφοριών για το χώρο της επίσκεψης, όπως προδιαγραφές
χώρου, πρόγραμμα λειτουργίας, πολιτικές, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.
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●

 τοιμάζεται η κατανομή ρόλων στους εκπαιδευόμενους καθώς και ο κατάλογος με τα
Ε
σημεία στα οποία θα εστιάσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την επίσκεψή τους και για τα
οποία θα σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους.

●

 ι συμμετέχοντες μπορούν, επίσης, να έχουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες αυτές
Ο
καθώς και σε πρόσθετες διαδικαστικές ενέργειες για τον προγραμματισμό και την
πραγματοποίηση της επίσκεψης (π.χ. προσυνεννόηση, άδειες εισόδου κ.λπ.).

2ο στάδιο: πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε η επίσκεψη να μη διαταράξει τη λειτουργία του φορέα
όπου θα πραγματοποιηθεί.
Οι εκπαιδευόμενοι εστιάζουν την παρατήρησή τους στα σημεία που έχουν προκαθοριστεί
και κρατούν σημειώσεις.
3ο στάδιο: σχολιασμός και σύνθεση
Γίνεται σχολιασμός της επίσκεψης – με τη μέθοδο της συζήτησης στην ολομέλεια ή σε ομάδες εργασίας κ.λπ. (βλέπε τεχνική συνέντευξης με ειδικό) – καθώς και σύνθεση των απόψεων που προέκυψαν. Τέλος, επιχειρείται διασύνδεση της εμπειρίας που αποκόμισαν οι
εκπαιδευόμενοι με το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας, τη διερεύνηση του οποίου υποστήριξε η εκπαιδευτική αυτή τεχνική.
Δραστηριότητα 3.2.13.1
Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μπορείτε να σκεφτείτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής της εκπαιδευτικής επίσκεψης; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που
ακολουθούν.

3.2.13.2 Πλεονεκτήματα–μειονεκτήματα
Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι προσφέρει στους εκπαιδευόμενους
την ευκαιρία να εκτεθούν σε πραγματικές καταστάσεις και να παρατηρήσουν συνθήκες,
λειτουργίες και εφαρμογές που δεν μπορούν (αξιόπιστα) να μεταφερθούν ή να πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας.
Στους περιορισμούς της τεχνικής αυτής συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
●

 εν είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται κατάλληλοι για το εκπαιΔ
δευτικό αντικείμενο.

●

 παιτείται πολύ καλός συντονισμός και πρόσθετα μέσα για την πραγματοποίησή της
Α
(π.χ. μεταφορά, προηγούμενες συνεννοήσεις με υπευθύνους του χώρου υποδοχής,
άδεια εισόδου κ.λπ.), την οργάνωση των οποίων αναλαμβάνει συνήθως ο εκπαιδευτής.
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 επιτυχία της συναρτάται και προς τον αριθμό των ατόμων που μπορεί κατ’ ανώτατο
Η
να υποδεχθεί ο χώρος, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας ή να ανακύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο, τις πολιτικές του φορέα κ.ά.

Δραστηριότητα 3.2.13.2
Σκεφτείτε ένα χώρο όπου θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε εκπαιδευτική επίσκεψη με την ομάδα που συντονίζετε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Στο πλαίσιο ποιας διδακτικής ενότητας θα εντάσσατε την εκπαιδευτική αυτή τεχνική;
Προσπαθήστε να σχεδιάσετε την πραγματοποίησή της, τηρώντας τις προδιαγραφές
που αναφέρθηκαν. Θυμηθείτε ότι οι σχετικές προδιαγραφές περιγράφονται λεπτομερέστερα στην τεχνική της συνέντευξης από ειδικό, την οποία προτείνουμε να συμβουλευτείτε ξανά. Μετά την ολοκλήρωση της προσέγγισής σας, μπορείτε να συζητήσετε
την εργασία σας με τον εκπαιδευτή σας στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση μαζί
του ή όπως αλλιώς εξυπηρετεί την επικοινωνία σας.

3.2.14 Η μέθοδος project
Σύμφωνα με τον Jaques (2001), η μέθοδος αυτή βρίσκει φιλοσοφικό έρεισμα στις αρχές
της αυτενέργειας, δηλαδή της ενθάρρυνσης για αυτοεκπλήρωση και ενίσχυση της προοπτικής της αυτονομίας που, σύμφωνα με τον Rogers (1999), αποτελούν θεμελιώδεις επιδιώξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στα ελληνικά, αποδίδεται ως «δημιουργικές και συνθετικές εργασίες», ως «σχέδιο εργασίας», ως «έργο». Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει πώς να
μαθαίνει μέσα από την έρευνα, την αναζήτηση και την αξιολόγηση πηγών και, γενικά, μέσα
από την όλη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ενεργά, προκειμένου να ολοκληρώσει ένα
έργο.
Πρόκειται για ανάληψη, από την πλευρά των εκπαιδευομένων, της ευθύνης ολοκλήρωσης μιας μικρής ή μεγάλης εργασίας, συνήθως ομαδικής, το θέμα της οποίας επιλέγεται
από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους. Αυτό γίνεται
με τη βοήθεια κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων έρευνας, ανάλυσης και σύνθεσης. Η διάρκειά της προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια του προγράμματος ή της
ενότητας. Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με τρόπο ερευνητικό. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται, δηλαδή, σε ομάδες και αναζητούν πληροφορίες σε ποικίλες πηγές, τις οποίες ανασυνθέτουν και παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ το προϊόν της εργασίας μπορεί να εκτεθεί ή γενικότερα να χρησιμοποιηθεί.

3.2.14.1 Χαρακτηριστικά μεθόδου project
Ο εκπαιδευτής παραμένει σε ρόλο συμβούλου και συν-ερευνητή στη πορεία προς τη
γνώση. Καθοδηγεί διακριτικά και εμψυχώνει τους εκπαιδευόμενους, ενώ, παράλληλα,
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φροντίζει για τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων και των θεμάτων, σε περίπτωση που
οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την εργασία τους. Επίσης, μεριμνά
ώστε αυτοί να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για τους στόχους της όλης διαδικασίας, την
ισοκατανομή των δραστηριοτήτων του έργου μεταξύ τους καθώς και για τη δημιουργία των
κατάλληλων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική διεξαγωγή του έργου.
Με τη μέθοδο αυτή επιδιώκεται, κυρίως, να διευρυνθούν οι γνώσεις των εκπαιδευομένων για ένα θέμα και όχι απλώς να δοθούν σωστές απαντήσεις για το θέμα αυτό. Δίνεται
έμφαση περισσότερο στη διαδικασία παρά στο αποτέλεσμα και, συνεπώς, κριτήριο αξιολόγησης της επιτυχίας της είναι ο βαθμός συμμετοχής καθώς και το ίδιο το προϊόν της εργασίας και όχι η επίδοση των εκπαιδευομένων.
Προσφέρεται, ιδιαιτέρως, για εκπαιδευτικά προγράμματα διαθεματικού γνωστικού περιεχομένου στα οποία η σύνθεση αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο. Σε αυτά, «η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα», καθόσον «δεν κατακερματίζεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, τα οποία διασυνδέονται οριζόντια, συνεισφέροντας στη διεπιστημονική μελέτη ενός
θεματικού αντικειμένου».

3.2.14.2 Πλεονεκτήματα μεθόδου project
Οι υποστηρικτές της μεθόδου project μεταξύ των πλεονεκτημάτων της αναφέρουν τα ακόλουθα:
ü Κ
αλλιεργεί την αναλυτική και συνθετική ικανότητα των εκπαιδευομένων, αναπτύσσει
την πρωτοβουλία τους και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας.
ü Ε
νισχύει την οργανωτική και κριτική ικανότητά τους, καθόσον η ολοκλήρωση του έργου
προϋποθέτει την ορθολογική διαχείριση του χρόνου τους, την οργάνωση των δεδομένων τους, την επιλογή των σωστών μεθόδων καθώς, επίσης, και την ορθολογική αξιοποίηση της τεχνολογίας και των πηγών μάθησης.
ü Π
ροωθεί την αυτονόμηση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι σταδιακά μαθαίνουν πώς να
μαθαίνουν.
ü Δ
ίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναλάβουν «ρόλους» και να ασκήσουν και
να αναπτύξουν το αίσθημα ευθύνης.
ü Π
ροσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδράσουν βιωματικά με
το γνωστικό αντικείμενο, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Έτσι, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την αναβάθμιση του γνωστικού τους υπόβαθρου, γεγονός που ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους.
ü Ε
νισχύει την ομαδικότητα και ενθαρρύνει την ατομική συνεισφορά, καθόσον ο κάθε
εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει το ρόλο που του ταιριάζει.
ü Κ
αλλιεργεί τον αλληλοσεβασμό και την αναγνώριση της συμβολής των συμμετεχόντων.
ü Επενεργεί καταλυτικά στο μετασχηματισμό στάσεων.
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3.2.14.3 Παράγοντες επιτυχίας μεθόδου project
Εξάλλου, ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου project
θεωρούνται:
ü η
ελευθερία των εκπαιδευομένων να προτείνουν το θέμα το οποίο εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους ή με το οποίο είναι εξοικειωμένοι,
ü η από κοινού διαμόρφωσή του,
ü ο καλός σχεδιασμός,
ü η ανατροφοδότηση κατά τη διεξαγωγή του, και
ü οαλληλοσεβασμός σε συνδυασμό με την κουλτούρα μάθησης, τόσο από την πλευρά
του εκπαιδευτή όσο και από την πλευρά των εκπαιδευομένων.
Τέλος, ο βαθμός επιτυχίας της όλης προσπάθειας κρίνεται με βάση διευρυμένα κριτήρια
που εστιάζουν:
●

 την ενεργό συμμετοχή,
σ

●

 την επιτυχή εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των στόχων του έργου,
σ

●

 την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων,
σ

●

 το βαθμό ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων (της ικανότητας επικοινωνίας,
σ
συνεργασίας, ομαδικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων κ.λπ.),

●

 το βαθμό επίτευξης των στόχων σε επίπεδο στάσεων κ.λπ.
σ
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Σύνοψη
Οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων επιβάλλουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να χαρακτηρίζεται από κλίμα διαλόγου, ουσιαστικής επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Επιπλέον, μας καθοδηγούν για τον εντοπισμό των τεχνικών που κρίνονται συμβατές με την εκπαίδευση ενηλίκων. Τέτοιες τεχνικές είναι εκείνες που υποστηρίζουν την
ενεργητική συμμετοχή και τη μάθηση μέσω της πράξης καθώς και όσες προάγουν την κριτική σκέψη. Μεταξύ εκείνων των τεχνικών που ανταποκρίνονται πληρέστερα στην απαίτηση αυτή είναι ο διάλογος, το παιχνίδι ρόλων, η μελέτη περίπτωσης, η συζήτηση, η προσομοίωση κρίσης, ο καταιγισμός ιδεών, η επίλυση προβλήματος, η εφεύρεση επιθυμητού μέλλοντος, η εναλλακτική οπτική, η συστηµατική παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης πρακτικής, η υποβολή ερωτήσεων, το κρίσιμο περιστατικό, η διερεύνηση κριτηρίων, η
ανάλυση συνέντευξης καθώς και η παρατήρηση έργων τέχνης.
Μετωπικές τεχνικές, όπως η εισήγηση, μπορούν, αφού διορθωθούν ασυμβατότητες με τις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (περιορισμός της έκτασής της, εμπλουτισμός, δομή κ.λπ.), να
ενταχθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας συγκεκριμένους μαθησιακούς
στόχους των προγραμμάτων που απευθύνονται στους απασχολούμενους στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές, συμβατές ή μη με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν
προτείνονται ούτε απορρίπτονται συνολικά. Αποτελεί μέλημα του εκπαιδευτή ενηλίκων,
αφού αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς ξεχωριστά, να αναζητήσει, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τεχνικής, εκείνη ή εκείνες που θα μπορέσουν αποτελεσματικότερα να οδηγήσουν την εκπαιδευτική ομάδα στους στόχους της. Προϋπόθεση για την επιτυχή αξιοποίησή τους είναι η στάθμιση και των λοιπών σχεδιαστικών
παραμέτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η τήρηση των προδιαγραφών
σωστού σχεδιασμού και εφαρμογής τους.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
(Ασκήσεις Αντιστοίχισης)
1.	Αντιστοιχίστε τις εκπαιδευτικές τεχνικές α-ε με τις προτάσεις 1-5, ώστε να αποδίδεται το
περιεχόμενο ή τα χαρακτηριστικά τους.
	α. διάλογος, β. παιχνίδι ρόλων, γ. μελέτη περίπτωσης, δ. επίλυση προβλήματος, ε.
συζήτηση.
1.	Ενισχύει την ικανότητα των συμμετεχόντων να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και
να συνθέτουν δημιουργικές και λειτουργικές προσεγγίσεις.
2.	Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διερευνήσουν ένα σχετικά
άγνωστο θέμα µέσω ερωτήσεων και επεξηγήσεων.
3.	Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να υιοθετήσουν την οπτική κάποιου άλλου ατόμου ενώ, παράλληλα, τους υποστηρίζει στη προσπάθεια να διερευνήσουν τις απόψεις τους για τους άλλους και να κατανοήσουν σε βάθος τις σκέψεις, τις στάσεις και
τα συναισθήματα των υπό διερεύνηση υποκειμένων.
4.	Μέσω ενός υποθετικού παραδείγματος το οποίο αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να το αναλύσουν σε βάθος και να
εξαγάγουν συμπεράσματα που αφορούν γενικότερες καταστάσεις.
5.	Διευκολύνει τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους και να αναδείξουν τις αξίες τους.
2.	Αντιστοιχίστε τις εκπαιδευτικές τεχνικές Α-Ε με τις προτάσεις 1-5, ώστε να αποδίδεται
το περιεχόμενο ή τα χαρακτηριστικά τους.
	Α. καταιγισμός ιδεών, Β. κρίσιμο περιστατικό, Γ. προσομοίωση κρίσης, Δ. ανάλυση κριτηρίων, Ε. ανάλυση συνέντευξης.
1.	Οι συμμετέχοντες μεταφέρονται σε μια υποθετική κατάσταση όπου είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν μεταξύ εναλλακτικών αλλ'όμως δύσκολων επιλογών που
συνεπάγονται κόστος, προσωπικό ή μη. Ακολουθεί η επεξήγηση και αιτιολόγηση
των επιλογών τους.
2.	Οδηγεί τους συμμετέχοντες στον εντοπισμό και στη βαθύτερη κατανόηση των στερεοτύπων, μέσω της επιλογής των κριτηρίων με βάση τα οποία κρίνουν μια δρα-
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στηριότητα ως επιτυχή. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να προσδιορίζονται με αναλυτικό
και σαφή τρόπο.
3.	Καλούνται οι συμμετέχοντες, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, να διατυπώσουν όσο δυνατόν περισσότερες και εναλλακτικές ιδέες σε σχέση µε µία έννοια ή
ένα θέμα που διερευνούν.
4.	Καλούνται οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν ένα γεγονός, περιστατικό το οποίο, για
συγκεκριμένους λόγους, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό. Μέσα από την επιλογή, την
αναφορά στους εμπλεκόμενους, τις στάσεις που υιοθέτησαν και το ρόλο που διαδραμάτισαν, καθώς επίσης και τη δική τους στάση, άποψη ή συμπεριφορά, μπορούν
να αντιληφθούν καλύτερα τα θέματα που τους προβληματίζουν, τις αντιδράσεις και
τις αντιλήψεις τους.
5.	Ο εκπαιδευτής παίρνει συνέντευξη από ένα συμμετέχοντα και, στη συνέχεια, η ολομέλεια της ομάδας αναλύει τη συνέντευξη, αναζητώντας τις κυρίαρχες αξίες και
τους λόγους συμπεριφοράς του συνεντευξιαζόμενου.

(Πολλαπλής επιλογής)
3. Επιλέξτε τη πρόταση που δεν θεωρείτε σωστή.
Η εισήγηση είναι η πλέον διαδεδομένη εκπαιδευτική τεχνική γιατί, εκτός των άλλων …
α.	το επιβάλλουν οι όροι υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες.
β.	η προετοιμασία της είναι ευκολότερη από εκείνη που απαιτείται για άλλες ενεργητικές τεχνικές.
γ.	δίνει τη δυνατότητα να μεταδοθούν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συγκροτημένες
πληροφορίες που καλύπτουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο.
4.	Επιλέξτε τη πρόταση που δεν θεωρείτε σωστή.
Οι ασυμβατότητες της εισήγησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων …
α.	δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν γιατί είναι μια μετωπική, μη συμμετοχική εκπαιδευτική τεχνική.
β.	μπορούν, εκτός των άλλων, να αντιμετωπιστούν με περιορισμό της στις απολύτως
απαραίτητες πληροφορίες, με μέγιστη διάρκεια τα 15 με 20 λεπτά.
γ.	μπορούν, εκτός των άλλων, να αντιμετωπιστούν, με τον εμπλουτισμό της με παραδείγματα.
δ.	μπορούν, εκτός των άλλων, να αντιμετωπιστούν, με το συνδυασμό της και με άλλες
ενεργητικές τεχνικές, όπως οι ερωτήσεις–απαντήσεις κ.λπ.
5. Επιλέξτε τη πρόταση που δεν θεωρείτε σωστή.
Η εισήγηση είναι αποτελεσματικότερη από άλλες τεχνικές, όταν …
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α. ο εκπαιδευτής επιθυμεί να διατυπώσει τις προσωπικές του απόψεις.
β.	χρησιμοποιείται για ενίσχυση άλλων τεχνικών σε ένα συμμετοχικό πρόγραμμα.
γ.	αξιοποιείται για την υποστήριξη της τεχνικής της επίδειξης, π.χ. ενός εργαλείου ή
βοηθήματος, ώστε να επισημανθούν ή δοθούν διευκρινίσεις για τα κύρια μέρη του
κ.λπ.
δ.	η αξιοπιστία των πληροφοριών πρέπει να υποστηριχθεί από το κύρος, τις ικανότητες ομιλίας κ.λπ. του εκπαιδευτή.
ε. οι εκπαιδευόμενοι είναι κουρασμένοι και απρόθυμοι να συμμετάσχουν.
στ.	το γνωστικό αντικείμενο μεταβάλλεται συχνά και επιβάλλεται η διαρκής προσθήκη
νέων στοιχείων για την επικαιροποίησή του κ.ά.

Ασκήσεις (Σωστού – Λάθους)
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασμένες:
6.	Αν κατά τη χρήση της τεχνικής των ερωτήσεων–απαντήσεων διατυπωθεί ερώτηση
από τον εκπαιδευτή και δεν υπάρχει προθυμία από τους εκπαιδευόμενους να δώσουν
απάντηση, τότε ο εκπαιδευτής επιβάλλεται να κινητοποιήσει τους συμμετέχοντες και,
απευθυνόμενος ονομαστικά προς αυτούς, να τους ζητήσει να απαντήσουν.
Σωστό

Λάθος

7.	Η τεχνική του διαλόγου μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ακροατήριο, καθόσον δεν προϋ
ποθέτει την ύπαρξη γνώσεων των εκπαιδευομένων αναφορικά με το διερευνώμενο
θέμα.
Σωστό

Λάθος

8.	Κατά τη διάρκεια της συλλογής ιδεών, όταν ενεργοποιείται η τεχνική του καταιγισμού
ιδεών, ο εκπαιδευτής δεν διακόπτει ούτε σχολιάζει τις ιδέες που προτείνονται από τους
εκπαιδευόμενους.
Σωστό

Λάθος

9.	Η εργασία σε ομάδες μπορεί να είναι αποδοτική μόνο στο μέσο του προγράμματος, όταν
ήδη έχει καλυφθεί μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης.
Σωστό

Λάθος

10.	Για την εργασία σε ομάδες δίνονται σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευόμενους για τη
μεθοδολογία και το τι αναμένεται από αυτούς, όπως άλλωστε ισχύει και για τις λοιπές
εκπαιδευτικές τεχνικές.
Σωστό
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11.	Για την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης, το σενάριο θα πρέπει
να επιδέχεται μία μόνο προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να είναι προφανής, ώστε να είναι
εφαρμόσιμη η τεχνική χωρίς να επηρεάζεται από την τυχόν ανομοιογένεια της εκπαιδευτικής ομάδας.
Σωστό

Λάθος

12.	Το παιχνίδι ρόλων και η επίδειξη είναι εκπαιδευτικές τεχνικές που δεν προσφέρονται
για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Σωστό

Λάθος

13.	Οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της τεχνικής της προσομοίωσης δρουν με τρόπο θεατρικό.
Σωστό

Λάθος

14.	Τη συνέντευξη από ειδικό επιβάλλεται να πάρει ο εκπαιδευτής, ώστε να μην αποπροσανατολιστεί η εκπαιδευτική ομάδα από τους στόχους της.
Σωστό

Λάθος

15.	Οι μικρές πρακτικές ασκήσεις – ατομικές και, κυρίως, ομαδικές – προσφέρονται για τη
λεπτομερή διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου.
Σωστό

Λάθος

16.	Για να έχει νόημα η τεχνική επίλυσης προβλήματος για τους εκπαιδευόμενους, το πρόβλημα που διερευνάται θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπαρκτό και να έχει επιλυθεί
στο παρελθόν.
Σωστό

Λάθος

17.	Δεν είναι απαραίτητη τυχόν εμπειρία ή γνώσεις των εκπαιδευομένων, για την εφαρμογή της τεχνικής της επίλυσης προβλήματος.
Σωστό

Λάθος

18. Η τεχνική επίλυσης προβλήματος είναι μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης.
Σωστό

Λάθος

19.	Η τεχνική της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης εφαρμόζεται σε ορισμένα μόνο προγράμματα, συνήθως τεχνικού περιεχομένου.
Σωστό

Λάθος

20.	Η τεχνική της εκπαιδευτικής επίσκεψης δίνει μεν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατό-
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τητα να βρεθούν σε πραγματικές συνθήκες που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο,
όμως, οι ίδιες εμπειρίες θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν για τους συμμετέχοντες και
στο εργαστήριο ή την αίθουσα διδασκαλίας.
Σωστό

Λάθος

21.	Κατά το σχεδιασμό της τεχνικής «μελέτη περίπτωσης», ο εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της σχετίζεται με:
α.	τον αριθμό των σελίδων που περιγράφουν και τεκμηριώνουν την περίπτωση.
Σωστό

Λάθος

β.	τον αριθμό των ζητημάτων που πρέπει να διερευνηθούν και που αναμένεται να
εγείρουν διαφορετικές απόψεις σε συνδυασμό με τις τεχνικές που θα αξιοποιηθούν
για το σκοπό αυτό.
Σωστό

Λάθος

γ. το βαθμό ρεαλισμού της περίπτωσης.
Σωστό

Λάθος

δ.	το αν πρόκειται για πραγματικό γεγονός, για το οποίο η προσέγγιση καθοδηγείται
από τα αποτελέσματα που προκάλεσε.
Σωστό

Λάθος

ε. δεν μπορεί εκ των προτέρων να προσδιοριστεί.
Σωστό

Λάθος

22. Η τεχνική του διαλόγου δεν απαιτεί καθόλου προετοιμασία.
Σωστό
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Παράρτημα
Απαντήσεις ασκήσεων
(Ασκήσεις Αντιστοίχισης)
1. α-5, β-3, γ-4, δ-1, ε-2.
2. Α-3, Β-4, Γ-1, Δ-2, Ε-5.

(Πολλαπλής επιλογής)
3-α, 4-α, 5-ε.

(Σωστού [Σ] – Λάθους [Λ])
6.-Λ, 7.-Λ, 8.-Σ, 9.-Λ, 10.-Σ, 11.-Λ, 12.-Σ, 13.-Λ, 14.-Λ, 15.-Λ, 16.-Λ, 17.-Λ, 18.-Σ, 19.-Λ, 20.-Λ,
21α.-Λ, 21β.-Σ, 21γ.-Λ, 21δ.-Λ, 21ε.-Λ, 22.-Λ.
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Προτεινόμενες ιστοσελίδες
(προσβάσιμες κατά την περίοδο συγγραφής του εγχειριδίου)
●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών η στρατηγική του εκπαιδευτή
Ενότητα 4.1 Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Ενότητα 4.2 Η στρατηγική του εκπαιδευτή
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Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Η στρατηγική του εκπαιδευτή
Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στις δυνατότητες επιλογής του εκπαιδευτή μεταξύ εκπαιδευτικών
τεχνικών που προάγουν, αποτελεσματικότερα έναντι άλλων, τη μάθηση των εκπαιδευομένων. Σημαντικό, όμως, είναι ο εκπαιδευτής, προτού αναζητήσει τις κατάλληλες τεχνικές,
να έχει αποδεχθεί την αναγκαιότητά τους για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής παρέμβασής του. Για τη διευκόλυνσή του προτείνονται κριτήρια επιλογής καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου οι τεχνικές να ενσωματωθούν σε μια συνεκτικά σχεδιασμένη
στρατηγική που υποστηρίζει με συνέπεια τους στόχους του προγράμματος.

Στόχος
Στόχος του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη των κριτηρίων με τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες εκείνες εκπαιδευτικές τεχνικές
που λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος και, ιδίως, εκείνες που επηρεάζουν την επιτυχία του. Επιπλέον, στοχεύει να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να σχεδιάσει τη στρατηγική του,
οδηγώντας τον σε συγκεκριμένες επιλογές που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις τεχνικές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 189

11/6/12 10:17 PM

190

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να αναφέρετε τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών που

ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων
και υποστηρίζουν τη μαθησιακή πορεία τους με τρόπο συμβατό προς
τις ανάγκες τους,

●

να διατυπώνετε την έννοια της «στρατηγικής του εκπαιδευτή» και να

αναφέρετε τα βήματα της, όπως, επίσης, και,

●

να αναφέρετε τις τακτικές για την αποφυγή της «μετωπικής» μεταβίβα-

σης γνώσεων προς τους εκπαιδευόμενους.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να ελέγχετε τη διαδικασία επιλογής των τεχνικών με βάση συγκεκρι-

μένα κριτήρια,

●

να χαράσσετε τη στρατηγική σας, φροντίζοντας να επιλέγετε και συν-

δυάζετε τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή, ενθαρρύνουν τη μάθηση μέσω της πράξης και προάγουν την υπευθυνότητα και
την ανάπτυξή των εκπαιδευομένων, και

●

να ακολουθείτε τη στρατηγική σας με ευελιξία, προσαρμόζοντάς την

στα δεδομένα που κάθε φορά διαμορφώνονται.

■

Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να αναλογιστείτε κατά πόσο οι τεχνικές που συνήθως επιλέγετε είναι

συμβατές με το ιδεολογικό πρότυπο που υπαγορεύει η εκπαίδευση
ενηλίκων και να ευαισθητοποιηθείτε ώστε να επανεξετάσετε τα κριτήρια επιλογής τους,

●

να αποδέχεστε την αναγκαιότητα ελέγχου της απόφασής σας για την

επιλογή των τεχνικών που συμπεριλαμβάνετε στο σχεδιασμό σας, έτσι
ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές οι τεχνικές είναι συμβατές με τις ανάγκες της ομάδας-στόχου και αποτελεσματικές για την
επίτευξη των επιδιώξεών της. Είναι απαραίτητο, επίσης, να μπορείτε:

●

να διαμορφώσετε θετική άποψη για τις συμμετοχικές τεχνικές καθώς

αυτό αποτελεί ικανή προϋπόθεση για την υιοθέτηση εκείνων των στρατηγικών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμμα-
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τος και προάγουν την ωριμότητα και ελευθερία της σκέψης των εκπαιδευομένων.

Έννοιες – κλειδιά
Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Σκοπός προγράμματος
Υφή μαθησιακού αντικειμένου
Εμπειρίες και προτιμήσεις εκπαιδευομένων
Εξοικείωση εκπαιδευτή στις εκπαιδευτικές τεχνικές
Μαθησιακό κλίμα
Διάρκεια προγράμματος
Αξιωματική θέση εκπαιδευτή
Στρατηγική του εκπαιδευτή
Βήματα στρατηγικής
Τακτικές
Συμμετοχικές τεχνικές
Μάθηση μέσω της πράξης
Κριτικός στοχασμός

Σύντομη περιγραφή του κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο επισημαίνεται, αρχικά, η ανάγκη υιοθέτησης, από την πλευρά
του εκπαιδευτή, συγκεκριμένης άποψης η οποία επιβάλλει την αξιοποίηση
της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αφού
διερευνηθούν οι σχετικοί προβληματισμοί, διατυπώνονται τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών που υποστηρίζουν αυτή τη
θέση. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται η έννοια της εκπαιδευτικής στρατηγικής και το περιεχόμενό της. Τέλος, επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα
ερωτήματα που απασχολούν τον εκπαιδευτή, ώστε, τελικά, αυτός να μπορέσει να διαμορφώσει τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε διδακτική ενότητα, αξιοποιώντας, παράλληλα, τις κατάλληλες τεχνικές.
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IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

4.1 Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Κατά τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τεχνικών διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν
συνολικά κατάλληλες ή μη τεχνικές για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων
και, ειδικότερα, για εκείνα της ομάδας-στόχου. Για καθεμιά από αυτές αναφέραμε
τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτά σταθμίζονται, κυρίως, σε σχέση με
τις γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και στάσεις με τις οποίες πρέπει να θωρακιστούν τα
μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και σε συνάρτηση – μεταξύ άλλων – με τους πόρους και το
χρόνο που η ομάδα αυτή έχει στη διάθεσή της καθώς και με τυχόν περιορισμούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.
Δραστηριότητα 4.1
Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε αναλυτικά κάποιες εκπαιδευτικές τεχνικές που
προάγουν την ενεργητική συμμετοχή και την κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων
που, όπως έχουμε διαπιστώσει, αποτελούν προϋποθέσεις για τη μάθηση ενηλίκων.
Πριν αναπτύξουμε τον προβληματισμό μας για τα κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να
επιλέξουμε τις κατάλληλες τεχνικές, ας καταγράψουμε μερικές σκέψεις. Ας πάρουμε,
για παράδειγμα, την τεχνική του διαλόγου ή εκείνη των ερωτήσεων-απαντήσεων που
είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες συμμετοχικές τεχνικές. Συμβουλευτείτε το
σχέδιο διδασκαλίας το οποίο διαμορφώσατε για τις ανάγκες του τελευταίου εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο ήσασταν εκπαιδευτές. Έχετε συμπεριλάβει τις τεχνικές αυτές στο σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασής σας; Αν η απάντησή σας είναι
θετική, ποιο ήταν το κριτήριο σας για την επιλογή τους και ποιο στόχο εξυπηρετούσαν;

4.1.1 Οι αρχές για τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών
Αρχικά, είναι χρήσιμο να προηγούνται κάποιοι προβληματισμοί τους οποίους, ως «ιδεολογικές» επισημάνσεις που σχετίζονται με την επιλογή και τη χρήση των εκπαιδευτικών
τεχνικών, ο Μαυρογιώργος (2003) κωδικοποιεί σε ένα «Δεκάλογο»:
1.

Κατ’ αρχάς, επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδες ο εκπαιδευτής ενηλίκων, πριν την επιλογή της κάθε τεχνικής, να διερευνήσει και να λάβει υπόψη του τη συγκεκριμένη φιλοσοφική άποψη που εμπεριέχει η τεχνική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διεργασίας.
Αναφέρει, ως παράδειγμα, την τεχνική της εισήγησης–μονόλογου. Η αποκλειστική
υιοθέτησή της υποδηλώνει τη συγκεκριμένη άποψη που εμπεριέχει για τον εκπαιδευόμενο, ότι, δηλαδή, είναι παθητικός αποδέκτης στη μαθησιακή διαδικασία, η δε γνώση
μονοσήμαντα ανήκει στον εκπαιδευτή. Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο, η εκπαιδευτική τεχνική επιτυγχάνει τους στόχους της όταν είναι πειστική, δεν προκαλεί αναντιστοιχία και αντίφαση μεταξύ του γνωστικού στόχου και της μεθοδολογίας και, κατ’ επέκταση, συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη.
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2.

Περισσότερες προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων προσφέρονται, όταν αναδεικνύεται εμφανώς και διερευνάται με κριτική διάθεση το νόημα
κάθε συγκεκριμένης τεχνικής. Αναφέροντας το παράδειγμα της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών, επισημαίνει ότι είναι διαφορετικό να ζητείται απλώς από τους εκπαιδευόμενους να εκτελέσουν τα βήματα της τεχνικής και διαφορετικό να εξηγούνται και να
αναλύονται η θεωρία, η διαδικασία, οι περιορισμοί κ.λπ. σχετικά με αυτήν.

3.

Η τεχνική που επιλέγουμε είναι αποτελεσματική και προσφέρει περισσότερες πιθανότητες για μάθηση, όταν εξασφαλίζει την αυθεντική συμμετοχή των εκπαιδευομένων
και δίνει νόημα σε αυτούς που συμμετέχουν, ώστε να προχωρήσουν σε βαθύτερη
συναισθηματική και γνωστική εμπλοκή.

4.

Προτείνεται ο συνδυασμός των τεχνικών όχι τόσο για λόγους εναλλαγής και αποφυγής
της μονοτονίας αλλά, κυρίως, γιατί με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η συνεργασία
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ανάλογα με τη φάση του προγράμματος, τους στόχους της διδακτικής ενότητας,
το γνωστικό αντικείμενο, το διαθέσιμο χρόνο, τον αριθμό των εκπαιδευομένων κ.λπ.

5.

Η εκπαιδευτική στρατηγική θα πρέπει να έχει ευελιξία, έτσι ώστε κάθε τεχνική που θα
συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό να μπορεί να αντικατασταθεί, ανάλογα με τις ανάγκες
των εκπαιδευομένων και του προγράμματος, χωρίς να προκαλείται σχεδιαστικό κενό
κατά την υλοποίηση του.

6.

Αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνικής επιτυγχάνεται όταν οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να προβούν σε κριτική εξέταση και επανεξέταση όλων των πτυχών και των
παραμέτρων ενός ζητήματος.

7.

Εκπαιδευτικές τεχνικές που «μειονεκτούν» μπορούν να επανασχεδιαστούν, με παρεμβάσεις του εκπαιδευτή που τις χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, η εισήγηση μπορεί να
εμπλουτιστεί και ο μονόλογος να γίνει διάλογος.

8.

Προϋπόθεση της επιτυχίας όλων των τεχνικών είναι ο σεβασμός προς τον εκπαιδευόμενο. Ο σεβασμός αυτός θα πρέπει να εκφράζεται τόσο με την κατάλληλη χρήση των
εκπαιδευτικών τεχνικών (αξιοποίηση εμπειριών, γνώσεων, ικανοτήτων κ.λπ.) όσο
και με την ανάπτυξη επικοινωνίας και σχέσεων συνεργασίας, μέριμνας, υποστήριξης,
εμψύχωσης κ.λπ.

9.

Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικές ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά κενά ή ελλείψεις των εκπαιδευομένων αλλά είναι υπαγορευόμενα ή «κατασκευασμένα». Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να διερευνώνται και οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι διαπίστωσαν τις ανάγκες που εκφράζουν, αφού η
ανταπόκριση σε αυτές αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη σωστή επιλογή των τεχνικών.

10. Ο συγγραφέας συμπληρώνει το δεκάλογο τονίζοντας ότι η καλή γνώση του αντικειμένου κατάρτισης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αξιοποίηση οποιασδήποτε
εκπαιδευτικής τεχνικής. Η έλλειψη του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου του εκπαιδευτή δεν μπορεί να αναπληρωθεί από καμιά εκπαιδευτική τεχνική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 193

11/6/12 10:17 PM

194

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

4.1.2 Λόγοι αξιοποίησης εναλλακτικών τεχνικών
Οι τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται στην ομάδα-στόχο δεν εξαντλούνται σε αυτές που ήδη αναφέρθηκαν. Συνδυασμός
ή παραλλαγές τους μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες εναλλακτικές προσεγγίσεις, οι
οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.
Δραστηριότητα 4.1.2
Πριν διερευνήσουμε τους λόγους για τους οποίους ο εκπαιδευτής επιβάλλεται να διαμορφώνει στρατηγικές που αξιοποιούν πληθώρα τεχνικών, μπορείτε να σκεφτείτε και
να διατυπώσετε τις απόψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων σχετικά με
αυτό το ζήτημα; Έπειτα συνεχίστε με την παράγραφο που ακολουθεί.
Ο Jaques (2001: 226) αιτιολογεί τη σπουδαιότητα εναλλαγής ενός συνόλου τεχνικών επικαλούμενος τους ακόλουθους λόγους:
● Δ
 εδομένου ότι οι τρόποι μάθησης των εκπαιδευομένων διαφέρουν, η χρήση διαφορετικών τεχνικών επιτρέπει το συνδυασμό διαφορετικών μαθησιακών προσεγγίσεων.
● Ο
 ι διαφορετικές τεχνικές παρέχουν ερεθίσματα και εμπειρίες που υποβοηθούν την
αυτοσυγκέντρωση κάθε εκπαιδευομένου και την ενεργοποίηση του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο μαθαίνει.
● Π
 ροσφέρουν ευκαιρίες για τροποποίηση της σχέσης που δομείται μεταξύ των εκπαιδευομένων, του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού αντικειμένου, ώστε οι συμμετέχοντες να οδηγούνται αποτελεσματικότερα στη γνώση καθώς αναπτύσσονται νοητικά και
συναισθηματικά κατά την πορεία του προγράμματος.
● Ε
 πιτυγχάνονται περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι.
● Η
 ποικιλία μάθησης και αλληλεπίδρασης ενισχύει τις πιθανότητες βελτίωσης και αύξησης των επιλογών τους για την επαγγελματική τους ζωή μετά το πέρας του προγράμματος.
● Π
 ροσφέρουν δυνατότητα επιλογών στον εκπαιδευτή, καθόσον η εξέλιξη του προγράμματος είναι απρόβλεπτη.
● Ε
 νισχύουν την ετοιμότητα και ευελιξία του εκπαιδευτή.
● Δ
 ιευκολύνεται η αξιολόγηση που προσφέρει ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή.

4.1.3 Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007), διατυπώνοντας αναλυτικά τα ερωτήματα που αφορούν στον
προσδιορισμό της εκπαιδευτικής στρατηγικής, εστιάζουν:
● σ
 ε τεχνικές που κρίνονται καταλληλότερες για τη διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου,
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 ε τεχνικές που θα βοηθήσουν στην έκθεση των εκπαιδευομένων σε εμπειρίες, και
σ
 τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεχθεί η καταλληλότερη, σε σχέση με άλλες, τεχνική,
σ
με κριτήριο τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών.

Βασιζόμενες σε βιβλιογραφική έρευνα, οι ερευνήτριες προτείνουν ένα συνδυασμό επτά
κριτηρίων που στοχεύει στην καθοδήγηση του εκπαιδευτή για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής ή τεχνικών:
1)	Οι εκπαιδευτικές τεχνικές επιλέγονται προκειμένου να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό
σκοπό ενός προγράμματος. Οι Καρατζά και Φίλλιπς τεκμηριώνουν την άποψή τους,
επικαλούμενες το παράδειγμα της εισήγησης. Η εν λόγω μέθοδος προσφέρεται, ιδίως
όταν είναι εμπλουτισμένη, και σε περιπτώσεις που σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιαστεί σε μικρό χρονικό διάστημα ένα μαθησιακό αντικείμενο. Αντιθέτως, αντενδείκνυται όταν στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει
στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να διερευνήσουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο
στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να αναζητήσει συμμετοχικές τεχνικές.
2)	Πολλές φορές η χρήση της τεχνικής είναι επιβεβλημένη από «το είδος και τις απαιτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου». Οι ερευνήτριες στηρίζουν την άποψη αυτή επικαλούμενες το παράδειγμα της παρουσίασης μεθοδολογικών οδηγιών. Για την περίπτωση αυτή, η εισήγηση προκρίνεται ως κατάλληλη μέθοδος. Αν, όμως, το μαθησιακό
αντικείμενο είναι η εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων ή η υιοθέτηση στάσεων που οδηγούν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων συμπεριφορών, τότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει
να επιλέξει άλλες, όπως είναι η μελέτη περίπτωσης, η εργασία σε ομάδες, η προσομοίωση, το παιχνίδι ρόλων κ.λπ.
3)	Οι εμπειρίες και οι προτιμήσεις που έχουν αποκτήσει ή διαμορφώσει οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές είναι ένα κριτήριο που, ομοίως, θα πρέπει να
λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτής.
4)	Οι ικανότητες του εκπαιδευτή και ο βαθμός εξοικείωσής του με την εφαρμογή των
εκπαιδευτικών τεχνικών.
5)	Το μαθησιακό κλίμα, όπως διαμορφώνεται ανάλογα με τη φάση ζωής της ομάδας των
εκπαιδευομένων40. Κατά τη φάση του σχηματισμού, για παράδειγμα, όταν τα μέλη της
ομάδας είναι επιφυλακτικά, θα πρέπει να προτιμηθεί η τεχνική της μελέτης περίπτωσης έναντι της προσομοίωσης ή του παιχνιδιού ρόλων, τα οποία προσφέρονται όταν η
ομάδα βρίσκεται σε φάση σύνθεσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις
για την υιοθέτησή τους, π.χ. ομοιογένεια της ομάδας, προϋπάρχον υπόβαθρο γνώσεων
και εμπειριών κ.τ.λ.

40.	Οι φάσεις ζωής της εκπαιδευτικής ομάδας εξετάστηκαν αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο (υποενότητα
2.2.3.12).
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6)	Η χρονική διάρκεια του προγράμματος καθώς και η χρονική στιγμή κατά την οποία θα
ενεργοποιηθεί η τεχνική41.
7)	Τέλος, οι διαθέσιμοι πόροι είναι εκείνοι που επιτρέπουν ή αποκλείουν τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και μέσων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του παιχνιδιού ρόλων
με βιντεοσκόπηση, απαιτείται η ύπαρξη εξοπλισμού βιντεοσκόπησης και προβολής, για
να πραγματοποιηθεί η βιντεοσκόπηση και η προβολή του παιχνιδιού. Έτσι στη συνέχεια, το υλικό θα σχολιαστεί από την ομάδα και θα δοθεί τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που ο σχετικός εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί η τεχνική ή / και το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί.
Δραστηριότητα 4.1.3
Προσπαθήστε να σκεφτείτε την τελευταία εκπαιδευτική δραστηριότητά σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίσατε ως εκπαιδευτής. Ποια από τα επτά κριτήρια επιλογής των τεχνικών είχατε χρησιμοποιήσει κατά το σχεδιασμό της παρέμβασής σας;

4.2 Η στρατηγική του εκπαιδευτή
Πέρα από την εισήγηση, υπάρχει – όπως είδαμε – πληθώρα τεχνικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διεργασία για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων. Οι Καρατζά και Φίλλιπς (2007) και οι Κόκκος, Βεργίδης κ.ά. επιλέγουν και προτείνουν εκείνες που, με βάση μια έρευνα–μελέτη, αναδείχθηκαν περισσότερο
φιλικές για την ομάδα-στόχο. Επίσης, σε προηγούμενη ενότητα είδαμε ποια κριτήρια μας
επιτρέπουν να επιλέξουμε εκείνες που είναι συμβατές με το σχεδιασμό μας και τον υποστηρίζουν. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμο στην ενότητα αυτή να συμπληρώσουμε τα όσα
αναφέρθηκαν διερευνώντας, τώρα, τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτής μπορεί
να συνθέτει αποτελεσματικότερα τις εκπαιδευτικές τεχνικές, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα
του. Θα εξετάσουμε, δηλαδή, με ποιον τρόπο χαράσσει την εκπαιδευτική στρατηγική του.

4.2.1 Έννοια της εκπαιδευτικής στρατηγικής
Μέχρι τώρα έγινε αρκετές φορές λόγος για τη στρατηγική του εκπαιδευτή. Σε τι αναφερόμαστε όμως με τον όρο αυτό; Ανατρέχοντας στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(Μπαμπινιώτης, 1998), στο λήμμα στρατηγική, βρίσκουμε τον ακόλουθο ορισμό:
«Στρατηγική είναι (α) ο σχεδιασμός στρατιωτικής επιχειρήσεως, καθώς και η τέχνη της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για τη διεξαγωγή της και (β) (κατ’ επέκταση) το
σύνολο των σχεδιασμένων χειρισμών για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου». Στο ίδιο
41. Αυτό το κριτήριο αναλύεται παρακάτω, στην οργάνωση και κατανομή του χρόνου.
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λήμμα, ως τακτικές ορίζονται «οι συγκεκριμένες εφαρμογές της στρατηγικής, τα επιμέρους
σχέδια, στάδια, κινήσεις κ.λπ., που επιτελούνται μέσα στο γενικό πλαίσιο της στρατηγικής».
Είδαμε, επίσης, ότι η σύνθεση των εκπαιδευτικών τεχνικών δεν είναι μια γραμμική διαδικασία που εφαρμόζεται ανελαστικά σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ή
σε όλες τις φάσεις υλοποίησής τους. Αντίθετα, επιβάλλεται η επιλογή και αξιοποίηση μιας
σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται με εκπαιδευτικές τεχνικές και
μέσα. Οι δραστηριότητες αυτές αλληλοσυνδέονται συστημικά καθώς και με λογική και χρονική αλληλουχία, οδηγώντας στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος,
της ενότητας, κ.ο.κ. Επίσης, με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα, οδηγηθήκαμε στην καταγραφή επτά κριτηρίων ή ομάδων κριτηρίων με τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει την ή τις καταλληλότερες τεχνικές για τις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει. Εστιάζοντας, λοιπόν, σε κάποια από τα κριτήρια αυτά, μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια των
επιλογών μας. Θα πρέπει, όμως αρχικά, να ορίσουμε το περιεχόμενο του όρου «εκπαιδευτική στρατηγική». Η Courau (2000), την προσδιορίζει ως την «επαγωγική υλοποίηση μιας
σειράς δραστηριοτήτων μέσα από την οποία γίνεται εφικτή η επίτευξη των στόχων». Στις
παραγράφους που ακολουθούν θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η «εκπαιδευτική στρατηγική».

4.2.2 Η
 αξιωματική θέση του εκπαιδευτή για την εκπαιδευτική
μεθοδολογία42
Η τήρηση όσων προαναφέρθηκαν και, ιδίως, η αξιοποίηση των κριτηρίων μπορούν να τεκμηριώσουν μια ορθολογική επιλογή τεχνικών και μέσων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος. Μόνο τα κριτήρια, όμως, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνικών, καθόσον, όπως
σημειώνει ο Κόκκος (2006):
1)	Ο εκπαιδευτής σπάνια συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα (επικαιροποιημένα) στοιχεία,
για να σχεδιάσει μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αυτά ή έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να το κάνει.
2)	Ακόμα και αν ο εκπαιδευτής έχει λάβει υπόψη του τα κριτήρια αυτά, πολλές φορές
ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα, υποβόσκουσες ανάγκες των εκπαιδευομένων ή αναπτύσσονται σχέσεις που
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν πριν την έναρξη του προγράμματος.
3)	Ακόμα και αν η προσέγγιση του εκπαιδευτή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αυτά, ωστόσο
αυτή εμπεριέχει υποκειμενισμό, καθόσον αποτελεί αποκρυστάλλωση της προσωπικής
στάσης και της φιλοσοφίας που έχει αναπτύξει ο ίδιος για την εκπαίδευση ενηλίκων, για
42. Η περιγραφή που ακολουθεί έλαβε ως βάση και το κείμενο «Μεθοδολογία για το Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Ενότητας», της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αποτέλεσε μέρος του διδακτικού υλικού του προγράμματος «E-MODE Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτές στη Δημιουργία Θεματικών Ενοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών», (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Αθήνα, Μάιος-Ιούλιος 2010).
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τους εκπαιδευόμενους καθώς και για την αποστολή του, το ρόλο, δηλαδή, που καλείται να αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος. Αυτή η θεώρηση του εκπαιδευτή προκαθορίζει την αξιωματική του θέση για την εκπαιδευτική μεθοδολογία η οποία διαμορφώνεται με βάση την αξιοποίηση και τη σύνθεση των εκπαιδευτικών τεχνικών. Κατ’
επέκταση, η θέση που υιοθετεί προδιαγράφει αντίστοιχα τον τρόπο που θα αναλύσει τα
δεδομένα του, με βάση τα κριτήρια, και θα πάρει αποφάσεις για την επιλογή των τεχνικών. Για παράδειγμα, δεν θα επιλέξει συμμετοχικές τεχνικές, αν θεωρήσει ότι οι απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου επιβάλλουν να αναλάβει εκείνος το καθήκον να
μεταβιβάσει γνώσεις προς την ομάδα των εκπαιδευομένων. Αντίθετα, αν, με βάση την
αξιωματική θέση του, υιοθετεί την άποψη ότι ο ρόλος του συνίσταται στην υποβοήθηση
και στήριξη των εκπαιδευομένων, ώστε να ενεργοποιηθούν οι ίδιοι για να ανακαλύψουν τη γνώση, τότε θα αναζητήσει τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να στηριχθούν
στις δικές τους δυνάμεις, στην πορεία για τη μάθηση.
Προκειμένου, συνεπώς, η αξιοποίηση των κριτηρίων να οδηγήσει στην επιλογή τεχνικών
και το σχεδιασμό στρατηγικής, συμβατών, σε μεγάλο βαθμό, με τις αρχές εκπαίδευσης των
ενηλίκων, επιβάλλεται ο εκπαιδευτής να έχει, ήδη, διαμορφώσει την αξιωματική θέση του
προς τις αρχές αυτές. Έτσι, η προσέγγισή του θα χαρακτηρίζεται από συνέπεια και συνοχή.
Εξάλλου, όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας, η στρατηγική του εκπαιδευτή ενδέχεται να
αντιμετωπίσει παρεμποδιστικούς παράγοντες κατά την εφαρμογή της. Αυτοί μπορεί να τον
υποχρεώσουν σε υποχωρήσεις ή επανασχεδιασμό. Η πορεία δεν μπορεί να προδιαγραφεί εκ των προτέρων, οι δε φάσεις της εξαρτώνται από «τη δυναμική» που θα δημιουργηθεί μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που θα ανακύψουν, αν ο εκπαιδευτής υιοθετεί την
αρχή που αναγνωρίζει στους ενήλικους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν
ουσιαστικά στην πορεία τους προς τη μάθηση, τότε επιβάλλεται ο εκπαιδευτής να μεριμνά
ώστε να εξασφαλίζονται και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τις προϋποθέσεις αυτές ο εκπαιδευτής, ακόμα και αν αντιμετωπίζει αντιξοότητες, μπορεί να τις δημιουργήσει, πράγμα που αναμένεται να επενεργήσει καταλυτικά στην εκπαιδευτική διεργασία επιφέροντας ταχεία και θετική ανταπόκριση των εκπαιδευομένων σε
αυτήν.

4.2.3 Τα βήματα της στρατηγικής
Αφού ο εκπαιδευτής διασφαλίσει ότι υιοθετεί αξιωματική θέση υπέρ της συμμετοχικής
εκπαίδευσης, στη συνέχεια, για να σχεδιάσει τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει, επιβάλλεται να μεριμνήσει αφενός για την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της εισήγησης-μονολόγου και αφετέρου για την αξιοποίηση συμμετοχικών τεχνικών. Στην κατεύθυνση αυτή ο Κόκκος (2006) προτείνει τα ακόλουθα βήματα:
1) Αξιοποίηση συμμετοχικών τεχνικών
Αφού προσδιοριστούν ο γενικός σκοπός, οι ειδικοί στόχοι καθώς και το περιεχόμενο της
διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εστιάσει στην επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει. Προσδιορίζοντας, αρχικά, τα κριτήρια επιλογής,
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θα είναι σε θέση να τεκμηριώσει την ανάγκη για αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνικών
που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή43, όπως η συζήτηση, οι ατομικές ασκήσεις, η
εργασία σε ομάδες, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση, η επεξεργασία μελετών περίπτωσης, η επίλυση προβλημάτων κ.ά.
2) Αποφυγή της εισήγησης-μονολόγου
Επιπλέον, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αποφύγει, κατά το δυνατόν, την τεχνική της εισήγησης-μονολόγου. Για να το επιτύχει, μπορεί να ακολουθήσει τις εξής δύο τακτικές:
2.1) 1η τακτική: εμπλουτισμός εισήγησης
Αν δεν είναι δυνατή η αποφυγή της εισήγησης, θα πρέπει, τουλάχιστον, να ληφθεί μέριμνα για τον εμπλουτισμό της. Όπως είδαμε στη σχετική ενότητα, ο εμπλουτισμός γίνεται με την υιοθέτηση και ενεργητικών τεχνικών. Στην περίπτωση αυτή, η εισήγηση δεν
πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά, τα οποία, μάλιστα, κρίνεται προτιμότερο
να είναι κατανεμημένα μέσα στη διδακτική ενότητα. Ο υπόλοιπος διαθέσιμος χρόνος
θα πρέπει να κατανεμηθεί σε δραστηριότητες με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι
οποίες, σύμφωνα με την Courau (2000), δεν θα υπερβαίνουν τις τρεις ανά διδακτική ενότητα των 90 λεπτών.
Ένας άλλος τρόπος εμπλουτισμού της εισήγησης – η οποία, ομοίως, δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 20 έως 25 λεπτά – είναι να προηγούνται και να έπονται συμμετοχικές τεχνικές.
Δραστηριότητα 4.2.3.1
Επιλέξτε ένα γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στο θεματικό πεδίο όπου δραστηριοποιείστε ως εκπαιδευτής. Αφού προσδιορίσετε τους εκπαιδευτικούς στόχους, σχεδιάστε μια διδακτική ενότητα διάρκειας 45 λεπτών για αυτό το αντικείμενο, χρησιμοποιώντας την τεχνική της εμπλουτισμένης εισήγησης. Αξιοποιείστε τις δύο εναλλακτικές.
Μπορείτε να συζητήσετε τις προσεγγίσεις σας με τον εκπαιδευτή σας στην επόμενη
εκπαιδευτική συνάντηση μαζί του ή με κάποιον άλλο τρόπο που εξυπηρετεί την επικοινωνία σας.

43. Σε Μελέτη Εξωτερικής Αξιολόγησης αντίστοιχων προγραμμάτων [Α. Κόκκος, Δ. Βεργίδης κ.ά (2008:
115) Μελέτη εξωτερικής αξιολόγησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ] διατυπώνεται θετικός προβληματισμός αναφορικά με
το ενδεχόμενο υιοθέτησης της σχεδιαστικής προσέγγισης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αφορά στο ζήτημα της αξιοποίησης συμμετοχικών τεχνικών. Σύμφωνα με την προσέγγιση
αυτή, η χρήση των προτεινόμενων, ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο, συμμετοχικών τεχνικών είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευτές. Όμως, αυτός ο περιορισμός ενέχει τον κίνδυνο να αποστερήσει τους εκπαιδευτές από την επιβαλλομένη ευελιξία που σχεδιαστικά πρέπει να διασφαλίζεται
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την εκπαιδευτική παρέμβασή τους στα δεδομένα που
θα κληθούν κάθε φορά να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν.
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2.2) 2η τακτική: χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Ακολουθώντας την τακτική αυτή, ο εκπαιδευτής υποκαθιστά την εισήγηση – εντελώς ή
σε πολύ μεγάλο βαθμό – με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως υπαγορεύουν οι
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Δραστηριότητα 4.2.3.2
Για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, επιχειρήστε να επανασχεδιάσετε την ίδια διδακτική
ενότητα διάρκειας 45 λεπτών, αξιοποιώντας ενεργητικές – κατά το δυνατόν – εκπαιδευτικές τεχνικές για να υποκαταστήσετε την εισήγηση. Αφού ολοκληρώσετε την προσέγγισή σας, σκεφτείτε και καταγράψτε τις δυσκολίες που συναντήσατε στην προσπάθειά σας. Στην επόμενη εκπαιδευτική επικοινωνία ή συνάντηση με τον εκπαιδευτή
σας, συζητήστε τόσο την προσέγγισή σας όσο και τα σημεία που σας δυσκόλεψαν.
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Σύνοψη
Κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, εκπαιδευτικών τεχνικών αποτελούν ο εκπαιδευτικός σκοπός ενός προγράμματος, το είδος και οι απαιτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου, οι εμπειρίες και οι προτιμήσεις που έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές, οι ικανότητες του εκπαιδευτή και ο βαθμός εξοικείωσής του με την εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών, το μαθησιακό κλίμα
– ανάλογα με τη φάση ζωής της ομάδας των εκπαιδευομένων και άλλες παραμέτρους – η
χρονική διάρκεια του προγράμματος ή η χρονική στιγμή κατά την οποία θα ενεργοποιηθούν
οι τεχνικές και, τέλος, οι διαθέσιμοι πόροι που επιτρέπουν ή αποκλείουν τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και μέσων.
Παράγοντας διασφάλισης της ορθότητας των επιλογών του εκπαιδευτή ως προς τις κατάλληλες —κάθε φορά—τεχνικές είναι η υιοθέτηση φιλοσοφίας που διαπνέεται από τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων και τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών.
Η αξιωματική αυτή θέση επιτρέπει στον εκπαιδευτή να σχεδιάσει, με ρεαλισμό και εφαρμοσιμότητα, τη στρατηγική του και να την υλοποιεί με ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη του τα
δεδομένα που κάθε φορά διαμορφώνονται.
Στη συνέχεια τα βήματα της στρατηγικής περιλαμβάνουν τόσο την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της εισήγησης-μονολόγου όσο και τη μέριμνα για την αξιοποίηση συμμετοχικών τεχνικών.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
(Σωστού - Λάθους)
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες:
1.	Αν ο σκοπός του προγράμματος είναι να καλυφθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το
γνωστικό αντικείμενο, τότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επιλέξει συμμετοχικές τεχνικές.
Σωστό

Λάθος

2.	Αν το γνωστικό αντικείμενο είναι η παρουσίαση μεθοδολογικών οδηγιών, τότε η πλέον
κατάλληλη εκπαιδευτική τεχνική είναι το παιχνίδι ρόλων.
Σωστό

Λάθος

3.	Όταν οι εκπαιδευόμενοι έχουν σημαντική εμπειρία και εξοικείωση με συμμετοχικές
τεχνικές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αξιοποιήσει ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών λαμβάνοντας, βέβαια,
υπόψη και άλλους παράγοντες σχεδιασμού (π.χ. υφή αντικειμένου, διάρκεια κ.ά.).
Σωστό

Λάθος

4.	Αν οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι γνωστικοί, τότε ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενεργοποιήσει τεχνικές που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και όχι να αποστηθίσουν τις νέες γνώσεις.
Σωστό

Λάθος

5.	Ο εκπαιδευτής, προκειμένου να επιτύχει τους γνωστικούς στόχους της ενότητας που
συντονίζει, θα πρέπει να επιλέγει εκείνες τις εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες όχι μόνο
αξιοποιούν αλλά αναπτύσσουν και βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι
συμμετέχοντες.
Σωστό
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6.	Όταν ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, είναι σκόπιμο να αποφεύγονται
απαιτητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως η επίλυση προβλήματος, η μελέτη περίπτωσης κ.λπ.
Σωστό

Λάθος

7.	Εάν το κλίμα στην εκπαιδευτική ομάδα χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα, είναι
σκόπιμο να εφαρμοστεί η τεχνική του παιχνιδιού ρόλων, για να «σπάσει ο πάγος» και
να δημιουργηθεί οικειότητα μεταξύ των εκπαιδευομένων.
Σωστό

Λάθος

8.	Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά τεχνικών λαμβάνονται υπόψη και οι διαθέσιμοι πόροι καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή.
Σωστό

Λάθος

9.	Τυχόν αντικατάσταση των εκπαιδευτικών τεχνικών που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτής
κατά τον αρχικό σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας, όχι μόνο ανατρέπει το σχεδιασμό
του εκπαιδευτή αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση και την αναγκαιότητα του σχεδιασμού.
Σωστό

Λάθος

10.	Η ορθή αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνικών έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα,
καθόσον καλύπτει κενά γνώσεων του εκπαιδευτή.
Σωστό

Λάθος

11.	Ο σχεδιασμός της στρατηγικής του εκπαιδευτή περιλαμβάνει τη σύνθεση, με αλληλουχία και συμπληρωματικότητα, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα συντονίσει
κατά την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση εκπαιδευτικές τεχνικές.
Σωστό

Λάθος

12.	Η υιοθέτηση από τον εκπαιδευτή ενηλίκων αξιωματικής θέσης υπέρ των συμμετοχικών τεχνικών μπορεί να τον καθοδηγήσει σε ορθολογικές αποφάσεις για την επιλογή
εκπαιδευτικών τεχνικών, ακόμα και αν τα δεδομένα ανατρέψουν τον αρχικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Σωστό

Λάθος

13.	Η υιοθέτηση αξιωματικής θέσης του εκπαιδευτή υπέρ της χρήσης συμμετοχικών τεχνικών αποκλείει παντελώς τη χρήση της εισήγησης.
Σωστό
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14.	Η υιοθέτηση αξιωματικής θέσης του εκπαιδευτή υπέρ της χρήσης συμμετοχικών τεχνικών δεν αποκλείει τη χρήση της εισήγησης, αν αυτή εμπλουτιστεί και χρησιμοποιηθεί
με φειδώ για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.
Σωστό

Λάθος

15.	«Στρατηγική του εκπαιδευτή» είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτής προσεγγίζει
επικοινωνιακά την εκπαιδευτική ομάδα.
Σωστό

Λάθος

Ασκήσεις (Πολλαπλής επιλογής)
16. Επιλέξτε την πρόταση που δεν θεωρείτε σωστή:
α.	Ο εκπαιδευτής δεν συγκεντρώνει πάντα τα απαραίτητα στοιχεία για να σχεδιάσει
ρεαλιστικά την παρέμβασή του.
β.	Ο αρχικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι πιθανόν να ανατραπεί κατά την εξέλιξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
γ.	Μόνο η τήρηση των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών εξασφαλίζει
πάντα το σχεδιασμό στρατηγικής που ανταποκρίνεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
δ. Η σχεδιαστική προσέγγιση του εκπαιδευτή εμπεριέχει υποκειμενισμό.
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Παράρτημα
Απαντήσεις ασκήσεων
(Σωστού [Σ] – Λάθους [Λ])
1.-Λ, 2.-Λ, 3.-Σ, 4.-Σ, 5.-Σ, 6.-Σ, 7.-Λ, 8.-Σ, 9.-Λ, 10.-Λ, 11.-Σ, 12.-Σ, 13.-Λ, 14.-Σ, 15.-Λ,

(Πολλαπλής επιλογής)
16.-γ.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
●

Courau S. (2000). Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Jaques D. (2003). Μάθηση σε ομάδες. Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν

ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων. Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Noyé, D. Piveteau, J. (2002). Πρακτικός οδηγός του Εκπαιδευτή,(2η

έκδ.). Αθήνα: Μεταίχμιο
●

Rogers A. (2003). Η εκπαίδευση ενηλίκων, 2η έκδ. Αθήνα: Μεταίχμιο

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
(προσβάσιμες κατά την περίοδο συγγραφής του εγχειριδίου)
●

http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=ca

tegory&id=86&Itemid=291

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view

=article&id=35&Itemid=50

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view

=article&id=36&Itemid=51

●

h t t p : / / w w w . i m e g s e v e e . g r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=110:2010-04-29-10-20-31&catid=86:ekpaid
eusi&Itemid=295
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h ttp://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_

efarmogi_ekpanagkwn.pdf

●

http://adulted.about.com/od/intro/p/introprofile.htm

●

http://adulted.about.com/od/teachers/u/teacheruserpath.htm

●

http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/guidebk/teachtip/adults-2.

htm

●

http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/guidebk/teachtip/adults-3.

htm

●

http://assessment.uconn.edu/

http://www.fsu.edu/~adult-ed/jenny/learning.html

●

http://www.grayharriman.com/adult_learning.htm

●

http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Adult_Learning

●

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/strategy.html

●

h ttp://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning_environment_

framework.html

●

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/media.html

●

http://www.netc.org/focus/strategies/

●

http://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2011/images/

stories/files/CREATIVITY%20IN%20ADULT%20EDUCATION.pdf)

●

http://www.train4creativity.eu/

●

http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/creativethinkingcontents.

html

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 206

●

http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques

●

http://www.problemsolving.net

●

http://www.thetimes100.co.uk

●

http://www.netc.org/focus/strategies/

●

http://www.mindtools.com/fulltoolkit.htm

●

http://www.netc.org/focus/strategies/simu.php

●

http://www.netc.org/focus/strategies/

●

http://www.simulations.co.uk/

●

http://www.site.uottawa.ca/~oren/sim4Ed.htm

●

http://www.netc.org/focus/examples/stimul.php

●

http://www.co-operation.org/?page_id=65
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Ζητήματα προετοιμασίας, εφαρμογής και
αξιολόγησης των προγραμμάτων διά βίου
εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ενότητα 5.1 Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές ανά θεματικό πεδίο
Ενότητα 5.2 Γενικές κατευθύνσεις προετοιμασίας και εφαρμογής
Ενότητα 5.3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης
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Ζητήματα προετοιμασίας, εφαρμογής και
αξιολόγησης των προγραμμάτων διά βίου
εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό
της μικρής επιχείρησης
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο προηγούμενων κεφαλαίων διαπιστώσαμε ότι ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει διαφορετικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των
εκπαιδευομένων και τους οδηγούν ασφαλέστερα στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων
καθώς και στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών προσδοκιών τους. Όμως, κάποιες από
αυτές παρουσιάζουν ασυμβατότητες με συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται σκόπιμο στο κεφάλαιο αυτό να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές τεχνικές υπό
το πρίσμα της υφής του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου, δηλαδή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται στους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο συμπληρώνουν πρόσθετες κατευθύνσεις που αφορούν σε διαδικασίες προετοιμασίας και αξιολόγησης που θα εγγυηθούν την ποιότητα της εκπαιδευτικής
παρέμβασης.
Αρχικά, λοιπόν, επιχειρείται η διερεύνηση – ανά θεματικό αντικείμενο – ζητημάτων εφαρμογής των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα προγράμματα που απευθύνονται
στην ομάδα-στόχο. Επιπλέον, παρατίθενται παραδείγματα αναλυτικού σχεδιασμού τους.
Στη συνέχεια, επισημαίνονται κομβικά σημεία που αφορούν στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης από την πλευρά του εκπαιδευτή.
Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις αξιολόγησης και ανατροφοδοτικής πληροφόρησης που
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση και τελειοποίηση των υποψήφιων εκπαιδευτών,
ενισχύοντας τόσο τις δεξιότητες εφαρμογής των τεχνικών όσο και τις παιδαγωγικές και
διδακτικές ικανότητές τους.
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Στόχος
Στόχος του κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον εκπαιδευτή ερεθίσματα, ταξινομημένα ανά θεματικό πεδίο, προκειμένου αυτός να προβληματιστεί δημιουργικά αναφορικά με τις ενεργητικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση
της προετοιμασίας του εκπαιδευτή.
Τέλος, το κεφάλαιο θα πραγματευτεί το ζήτημα της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης διττώς: τόσο ως σχεδιαστική αναγκαιότητα και πρωτοβουλία του εκπαιδευτή, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του, όσο και σε επίπεδο τελικής προετοιμασίας των εκπαιδευτών που θα δραστηριοποιηθούν
στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της
μικρής επιχείρησης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να αναφέρετε τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές ανά θεματικό

αντικείμενο, σε προγράμματα που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης,

●

να ορίζετε τη διδακτική ενότητα και να περιγράφετε τα βήματα σχεδια-

σμού της,

●

να αναφέρετε τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης και οι οποίοι σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά μέσα καθώς και την οργάνωση του χρόνου
και του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική συνάντηση,

●

να ορίζετε την εκπαιδευτική αξιολόγηση καθώς και τα αντικείμενα, τα

μέσα και τα κριτήρια διενέργειάς της,

●

να τη χαρακτηρίζετε με βάση το σκοπό και τη χρονική φάση πραγματο-

ποίησής της σε σχέση με το πρόγραμμα, και

●

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●
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που υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα τους στόχους των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα συντονίσετε, με κριτήριο και τη φύση του
γνωστικού αντικειμένου,
●

να εκπονείτε το Σχέδιο Διδασκαλίας της Διδακτικής Ενότητας,

●

να υποστηρίζετε την παρέμβασή σας με την κατάλληλη χρήση των

εποπτικών μέσων και τη διευθέτηση του διαθέσιμου χώρου,

●

να σχεδιάζετε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, για να διαπιστώσετε το

βαθμό αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασής σας, και

●

να σχεδιάζετε μια μικροδιδασκαλία για το θεματικό αντικείμενο στο

οποίο θα δραστηριοποιηθείτε ως εκπαιδευτής.

■

Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση:
●

να πειραματίζεστε άφοβα με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που,

εκτός από το προφίλ των υποψήφιων εκπαιδευομένων, λαμβάνουν
υπόψη και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου των εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων που θα σχεδιάσετε και θα συντονίσετε,

●

να υιοθετείτε την άποψη ότι στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επαγ-

γελματισμό του εκπαιδευτή συμπεριλαμβάνεται ο άρτιος σχεδιασμός
και η προετοιμασία της διδακτικής ενότητας που θα συντονίσει,

●

να αναγνωρίζετε την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ως

μηχανισμού διαρκούς βελτίωσης και αναβάθμισης της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου που προσφέρετε ως εκπαιδευτές, και

●

να μη διστάζετε να αξιοποιείτε την αυτοαξιολόγηση στο πλαίσιο της

εκπαιδευτικής παρέμβασής σας.
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Έννοιες – κλειδιά
Προσαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών
Διακλαδικό θεματικό αντικείμενο
Πολυεπιστημονικό πρόγραμμα
Διαθεματικότητα
Υφή θεματικού αντικειμένου
Διδακτική ενότητα
Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
Σχέδιο μαθήματος
Εκπαιδευτικά μέσα / εποπτικά μέσα
Εκπαιδευτικό υλικό
Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος
Οργάνωση / κατανομή χρόνου εκπαιδευτικής δραστηριότητας
Αξιολόγηση
Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση
Ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση
Απολογιστική αξιολόγηση ή συνολική ή τελική
Αντικείμενα αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης
Μέσα αξιολόγησης
Αυτοαξιολόγηση
Μέθοδοι και τεχνικές αυτοαξιολόγησης
Παρατήρηση «επεισοδίων» εκπαιδευτικής συνάντησης
Φύλλο Παρατήρησης
Μικροδιδασκαλία

Σύντομη περιγραφή του κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό, οι εκπαιδευτές που συντονίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν την
ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που προσιδιάζουν σε
κάθε θεματικό πεδίο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν ήδη αξιολογήσει και συνεκτιμήσει και τα λοιπά στοιχεία που λαμβάνονται συστημικά υπόψη για το σχεδιασμό της στρατηγικής τους.
Επιπλέον, παρέχεται στους εκπαιδευτές η δυνατότητα να οργανώσουν το σχεδιασμό και
την προετοιμασία της διδακτικής ενότητας που συντονίζουν.
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Το κεφάλαιο συμπληρώνεται με ζητήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και,
ειδικότερα, στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή που επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της
εκπαιδευτικής προσέγγισής του. Τέλος, γίνεται αναφορά στη μικροδιδασκαλία, η οποία έχει
ως στόχο την προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτών που θα δραστηριοποιηθούν στα
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης,
πειραματιζόμενοι και με την αξιοποίηση ενεργητικών και συμμετοχικών εκπαιδευτικών
τεχνικών.
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5.1 Ενεργητικές τεχνικές ανά θεματικό αντικείμενο
«Είναι αυτονόητο ότι οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν
ως 'καθολικές και αναμφισβήτητες αλήθειες'. Σύμφωνα με τη γνώση και την εμπειρία
του συντάκτη του κειμένου, ισχύουν σε πολλές —ίσως στις περισσότερες — όχι,
όμως, πάντα περιπτώσεις ,όχι, όμως, πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η κριτική
τοποθέτηση του κάθε αναγνώστη–εκπαιδευτή ενηλίκων, σύμφωνα με τη δική του εμπειρία,
θα προσαρμόσει ή θα μεταβάλει τα χρήσιμα για την εκπαιδευτική διαδικασία συμπεράσματα,
σύμφωνα με τις ιδιομορφίες της κάθε μαθησιακής ομάδας».
Πάρις Λιντζέρης (2006)
Δραστηριότητα 5.1
Πριν ξεκινήσουμε να διατυπώνουμε τους προβληματισμούς μας για τις κατάλληλες
εκπαιδευτικές τεχνικές, είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε πάλι στα χαρακτηριστικά και
τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης της στοχευόμενης ομάδας (των αυταπασχολουμένων, εργοδοτών, εργαζομένων και συμβοηθούντων μελών) για την οποία αναζητούνται οι καταλληλότερες τεχνικές. Μπορείτε να αναφερθείτε συνοπτικά σ’ αυτά σε
μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, συμβουλευόμενοι, ενδεχομένως, τα προηγούμενα κεφάλαια όπου αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά; Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα να εμπλουτίσετε τις σκέψεις σας με στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις παραγράφους που ακολουθούν:

5.1.1 Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
Τα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, οριζόντιας και διακλαδικής στόχευσης, όπως προαναφέρθηκε, σχεδιάστηκαν για να καλύψουν ανάγκες που, όπως επισημαίνει ο Λιντζέρης (2006) «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση, λειτουργία και, εν τέλει,
την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης» και αποσκοπούν στη δημιουργία υγιούς επιχειρηματικής κουλτούρας για τις ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πεδίο
της οικονομίας και διοίκησης στο οποίο εμπίπτουν έχει διαχρονικά επεξεργαστεί καινοτόμες προσεγγίσεις που είχαν ως στόχο, αν όχι αυτή καθαυτή την εκπαίδευση των εργαζομένων, τουλάχιστον την ανάπτυξη και αξιοποίησή τους για την ενίσχυση των προοπτικών του
παρόντος και του μέλλοντος της επιχείρησης στην οποία απασχολούνταν. Πολλές από τις
προσεγγίσεις αυτές εντάχθηκαν ως ενεργητικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ.
ο καταιγισμός ιδεών, η επίλυση προβλήματος, η μελέτη περίπτωσης, η ανάλυση συνέντευξης κ.ά.). Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η επιχειρηματικότητα, στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, προσφέρεται ως θεματικό αντικείμενο
για διερεύνηση με μεθόδους ευρηματικές, καινοτόμες, που προσεγγίζουν τα ζητήματα με
ανατρεπτική ή εναλλακτική οπτική. Συνεπώς, πέρα από το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο
(υφή), τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί για αυτό, τη διάρκεια και τη φάση στην
οποία βρίσκεται το πρόγραμμα καθώς και τους άλλους παράγοντες που συστημικά λαμβά-
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νονται υπόψη κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων, προτιμώμενος τρόπος μάθησης κ.λπ.), η ευρηματικότητα και η εξοικείωση του εκπαιδευτή με τις
μεθόδους αυτές θα τον καθοδηγήσουν για τη δημιουργική αξιοποίησή τους.
Δραστηριότητα 5.1.1.1
Πριν συνεχίσετε με τη μελέτη των παραγράφων που ακολουθούν, προσπαθήστε να
καταγράψετε, σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, τις τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιείτε ως εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, αιτιολογώντας
την επιλογή σας. Στη συνέχεια, δείτε και τις δικές μας απόψεις.

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται λόγος για τις τεχνικές που συνήθως επιλέγονται για
θέματα επιχειρηματικότητας, οι οποίες προτείνονται από τον Κουτούζη (2006) για το θεματικό πεδίο «Οικονομία-Διοίκηση».
Αρχικά αναφέρεται η εισήγηση, η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη για συγκεκριμένες
παρεμβάσεις (π.χ. παρουσίαση θεωρίας), αρκεί αυτή να είναι μικρής διάρκειας και να
έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες προδιαγραφές που ήδη έχουμε περιγράψει.
Δραστηριότητα 5.1.1.2
Μπορείτε να επαναλάβετε συνοπτικά, σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, τις
περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εισήγηση; Με ποιους τρόπους μπορεί
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της; Μπορείτε, στη συνέχεια, να συμβουλευτείτε
τις σελίδες 145-153 του παρόντος εγχειριδίου.

Δραστηριότητα 5.1.1.3
Επιλέξτε μια ενότητα διάρκειας 45 λεπτών, την οποία θα συντονίσετε ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση. Με
τη μορφή λίστας ελέγχου (checklist), καταγράψτε τις προδιαγραφές για μια σύντομη
χρήση της εισήγησης. Προσπαθήστε, στη συνέχεια, να τη σχεδιάσετε, τηρώντας τις
προδιαγραφές που έχετε ήδη επισημάνει, και να την εμπλουτίσετε με τεχνικές που
έχουν προταθεί. Λεπτομερείς οδηγίες μπορείτε να αναζητήσετε και στο Παράρτημα
των Παραδειγμάτων («Μελέτη Εφαρμογής») της έρευνας–μελέτης των Καρατζά και
Φίλλιπς Εκπαίδευση Ενηλίκων και εκπαιδευτικές τεχνικές (σελ. 1 και 2), που βρίσκεται
διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Μπορείτε να συζητήσετε με τον εκπαιδευτή σας την ολοκληρωμένη εργασία σας στην
επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση μαζί του ή με κάποιον άλλο τρόπο που εξυπηρετεί
την επικοινωνία σας.
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Πέρα, όμως, από την εισήγηση – η οποία, εμπλουτισμένη ή μη, συνιστάται να περιορίζεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο πεδίο της επιχειρηματικότητας – οι εκπαιδευτές της
στοχευμένης ομάδας έχουν πληθώρα επιλογών, ανάλογα με τους στόχους που κάθε φορά
επιδιώκονται. Η εργασία σε ομάδες και η τεχνική των ερωτήσεων–απαντήσεων (υποβολή
ερωτήσεων) – κατά την έναρξη του προγράμματος ή της ενότητας όπου χρησιμοποιείται
για την ομαλή μετάβαση στο νέο γνωστικό αντικείμενο – δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτή να διερευνήσει και το επίπεδο των συμμετεχόντων. Σίγουρα, όμως, την ενεργητική
μάθηση44 και την αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων των εκπαιδευομένων, προάγουν τεχνικές όπως:
Ο διάλογος, το παιχνίδι ρόλων και η μελέτη περίπτωσης. Η τελευταία, πολύ δημοφιλής στο
πεδίο οικονομίας και διοίκησης, όπως άλλωστε και η προηγούμενη, προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης πολλαπλών πτυχών του γνωστικού αντικειμένου και αναζήτησης λειτουργικών προσεγγίσεων ως προς αυτό. Και οι δύο, όμως, τεχνικές, όπως αναφέρθηκε
στη σχετική ενότητα, προϋποθέτουν ένα ελάχιστο υπόβαθρο εμπειρίας ή και γνώσεων
καθώς και ικανό χρόνο για την πλήρη ανάπτυξη της τεχνικής με έμφαση στη φάση του
αναστοχασμού και της εξαγωγής συμπερασμάτων.
Ομοίως, στις τεχνικές που αξιοποιούν την εμπειρία και προσφέρουν ευκαιρίες συμμετοχής
θα πρέπει να προστεθούν και εκείνες των οποίων κοινό γνώρισμα είναι το γεγονός ότι καλλιεργούν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων.
Οι τεχνικές αυτές προσφέρονται για τα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τη διαφήμιση και προβολή καθώς και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Είναι,
επίσης, κατάλληλες για τις ενότητες εκείνες των λοιπών προγραμμάτων για τις οποίες η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας έχει τεθεί ως εκπαιδευτικός στόχος. Στις
τεχνικές αυτές συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η προσομοίωση, την οποία αναλυτικά μελετήσαμε στη σχετική ενότητα, και η προσομοίωση κρίσης (crisis simulation), κατά την οποία
οι συμμετέχοντες τοποθετούν τον εαυτό τους σε μια υποθετική κατάσταση στην οποία είναι
υποχρεωμένοι να καταλήξουν, κινούμενοι μεταξύ δύσκολων επιλογών, και, στη συνέχεια,
να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.
Ο καταιγισμός ιδεών και η επίλυση προβλήματος είναι ακόμα δύο ενεργητικές τεχνικές.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της μεθόδου «επίλυση προβλήματος» είναι δυνατόν να ακολουθούνται και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις, πέρα από εκείνη στην οποία αναφερθήκαμε στην
ενότητα περί τεχνικών, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ομάδας-στόχου. Η βιβλιογραφία προτείνει πολλές εναλλακτικές, οι οποίες, όμως, προϋποθέτουν υψηλό βαθμό εξοικεί44. Η περιγραφή που ακολουθεί έλαβε ως βάση την εισήγηση του Α. Κόκκου (20/1/2011) σε διεθνές
εργαστήριο για το πρόγραμμα σπουδών (2nd International Workshop on Curriculum INNOVATION &
REFORM, An Inclusive View to CURRICULUM CHANGE). Η εισήγηση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2011/images/stories/files/CREATIVITY%20IN%20ADULT%20EDUCATION.pdf). Στηρίχθηκε, επίσης, στο κείμενο «Μεθοδολογία για το
Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Ενότητας» της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αποτέλεσε μέρος του διδακτικού υλικού του προγράμματος «E-MODE Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτές
στη Δημιουργία Θεματικών Ενοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών»,
Μάιος–Ιούλιος 2010, Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
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ωσης και καλή προετοιμασία. Για παράδειγμα, αντί για την τεχνική επίλυσης προβλήματος,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της αναλογίας45, η οποία προκαλεί μια ‘εκτροπή’ από
το υπό διερεύνηση θέμα και μετάβαση σε ένα άλλο με το οποίο σημειώνονται αναλογικές
ομοιότητες ως προς τα συστήματα ή τους μηχανισμούς που τα διέπουν αν και ανήκουν σε
εκ διαμέτρου αντίθετο πεδίο.
Επιπρόσθετα, στις τεχνικές που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται
η εφεύρεση του επιθυμητού μέλλοντος (mental imagery), η εναλλακτική οπτική – η οποία
επιτρέπει την κατανόηση καταστάσεων από διαφορετική οπτική γωνία – και η συστηματική
παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης πρακτικής, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση
της πρακτικής μιας επιχείρησης που ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση από εκείνη των
ανταγωνιστών της.
Ο εκπαιδευτής μπορεί, επίσης, να συμπεριλάβει τεχνικές που ενισχύουν την κριτική σκέψη
των συμμετεχόντων και διευκολύνουν την ανάπτυξη προβληματισμού για τις αντιλήψεις
τους, υποβοηθώντας την ανάπτυξη νέων ιδεών και λειτουργικών δομών κατανόησης. Στις
τεχνικές αυτές συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η τεχνική των ερωτήσεων–απαντήσεων, το
κρίσιμο περιστατικό, η ανάλυση κριτηρίων, η ανάλυση συνέντευξης και η παρατήρηση
έργων τέχνης.

Δραστηριότητα 5.1.1.3
Αρχικά ανατρέξτε στην ενότητα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές
των ενεργητικών τεχνικών καθώς και σχετικά παραδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα των Παραδειγμάτων («Μελέτη Εφαρμογής») της έρευνας–μελέτης των Καρατζά και Φίλλιπς, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(http://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_efarmogi_ekpanagkwn.
pdf). Κατόπιν, σχεδιάστε αντίστοιχες δραστηριότητες διάρκειας 90 λεπτών τις οποίες
θα εφαρμόσετε κατά τη διδασκαλία μιας ενότητας του θεματικού αντικειμένου της επιχειρηματικότητας. Στην επόμενη συνάντηση με τον εκπαιδευτή σας ή κατά τη συνήθη
επικοινωνία σας, ζητήστε τις παρατηρήσεις του αναφορικά με αυτήν.

5.1.2 Υγιεινή και Ασφάλεια
Στο αντικείμενο εκπαίδευσης «Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας» υλοποιούνται δύο προγράμματα, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό της μικρής επιχείρησης». Πρόκειται για ένα φύσει διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο, καθόσον καλύπτει διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
45. http://www.train4creativity.eu/dat/53B03112/file.pdf?634511707580042000
http://www.mycoted.com/Analogies
http://www.innosupport.net/
κ.ο.κ.
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5.1.2.1 Η ομάδα-στόχος
Το πρώτο πρόγραμμα, με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας», επιχειρώντας να
καλύψει στοχευμένες ανάγκες, που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο σχετικής μελέτης των Τσεκούρα, Κουτσονίκου κ.ά. (2008), απευθύνεται σε απασχολούμενους σε χειρωνακτικά επαγγέλματα και σε επιχειρήσεις μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας σε εργατικά ατυχήματα.
Ήδη από την ερευνητική διεργασία αναδείχθηκε ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι με μέση
εκπαίδευση και κατάρτιση σε τεχνικές ειδικότητες εκφράζουν την προτίμησή τους για τις
«συμμετοχικές τεχνικές (επίδειξη, πρακτική εξάσκηση)». Το περιεχόμενο του προγράμματος επικεντρώνεται περισσότερο στην αντιμετώπιση απλών τραυματισμών ή στο χειρισμό
αιφνίδιων καταστάσεων μέχρι τη διακομιδή του παθόντος στον αρμόδιο φορέα περίθαλψης
ή μέχρι την άφιξη του ειδικού υγείας.
Το περιεχόμενο έχει χαρακτήρα περισσότερο οριζόντιο. Συνεπώς, επαφίεται στον επιστημονικό υπεύθυνο να καθορίσει, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα, τη σύνθεση
των τμημάτων. Η ομοιογένεια ή ετερογένεια θα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση με βάση,
κυρίως, τις ανάγκες και προσδοκίες των συμμετεχόντων.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες όλες εκείνες τις
γνώσεις και εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις και
ευθύνες τους αναφορικά με το θέμα. Επίσης, θα τους παράσχει και την πρόσθετη πληροφόρηση για το πού και πώς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες κατά
τη διάρκεια ή μετά το πέρας του προγράμματος (παραπομπές, πηγές, διαδικτυακοί τόποι
κ.λπ.).
Η αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών στόχων κατά την εναρκτήρια συνάντηση θα επιτρέψει
στους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν αν το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες τους και αν θα
έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τα σημεία εκείνα τα οποία επιθυμούν να τονιστούν ή
να προσπεραστούν, ώστε να μην αποκομίσουν την αίσθηση ότι σπαταλούν το χρόνο τους.
Το δεύτερο πρόγραμμα, «Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα (με έμφαση στις τουριστικές περιοχές)», σχετίζεται με τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δραστηριότητα στον κλάδο των τροφίμων46 και
ποτών τα τελευταία χρόνια. Το καταναλωτικό κοινό, ενημερωμένο για το σημαντικό ρόλο
της διατροφής στην ισορροπημένη υγεία, έχει ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί, έχοντας μάλιστα
βρεθεί αντιμέτωπο, στο πρόσφατο παρελθόν, με διατροφικά σκάνδαλα (διοξίνες) ή κρίσεις
(σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, αφθώδης πυρετός, γρίπη των πτηνών κ.ά.) που απασχόλησαν τις κοινωνίες σε όλο, σχεδόν, τον κόσμο. Ακόμη, οι έρευνες, ολοένα και περισσότερο,
αναδεικνύουν αλληλεπιδράσεις διατροφής και γονιδίων που συνδέονται με χρόνιες, δυσίατες νόσους. Οι σύγχρονοι καταναλωτές εγκαταλείπουν διατροφικές συνήθειες κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων που προέρχονται συνήθως από εντατικές καλλιέργειες
και τείνουν να αναζητούν τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας (βιολογικά ή γεωγραφι-

46. Επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι
εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
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κής ένδειξης ή μικρών παραγωγών κ.λπ.). Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η
υιοθέτηση διατροφικών προτύπων μεσογειακής δίαιτας που εξασφαλίζουν ισορροπημένη
κάλυψη των διατροφικών αναγκών και εγγυώνται σωματική, πνευματική και ψυχική ευεξία.
Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, είναι προφανής η ανάγκη ευαισθητοποίησης και
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ασφάλειας,
της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων. Το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματίες του κλάδου διατροφής και τροφίμων, οι οποίοι, με την κατάλληλη κατάρτιση, θα
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες, να προσελκύσουν μεγαλύτερο πελατειακό
κοινό και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους. Αυτό θα τους επιτρέψει να διασφαλίσουν
τις θέσεις εργασίας των απασχολουμένων στην επιχείρησή τους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της και να επαυξήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης όχι μόνο της επιχείρησης
αυτής καθαυτής και του κλάδου στον οποίο εντάσσεται αλλά κατ’ επέκταση και της ελληνικής οικονομίας.
Δραστηριότητα 5.1.2.1
Πριν συνεχίσετε με τη μελέτη των παραγράφων που ακολουθούν, προσπαθήστε να
καταγράψετε, σε μια παράγραφο των 100-150 λέξεων, τις τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιείτε ως εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, αιτιολογώντας
και την επιλογή σας. Στη συνέχεια, μελετήστε και τις απόψεις που ακολουθούν.

5.1.2.2 Εκπαιδευτικές τεχνικές
Ανάλογα με το σχεδιασμό του προγράμματος, την ενότητα ή τις ενότητες που θα συντονίσετε ως εκπαιδευτές και τη διάρκειά τους, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτοτελούς επεξεργασίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου ή να χρησιμοποιήσετε μεθόδους που προσεγγίζουν διαθεματικά και ολιστικά το περιεχόμενο του προγράμματος (π.χ. project). Σε κάθε
περίπτωση, επιβάλλεται καλός συντονισμός από τον επιστημονικό υπεύθυνο και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτών των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος.
Κριτήριο επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών αποτελεί το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο
σε συνδυασμό με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Για παράδειγμα, στην ενότητα των κακώσεων της σπονδυλικής στήλης, που η συχνότερη αιτία τους είναι η πτώση από ύψος, οι
συνέπειες για το νωτιαίο μυελό του παθόντος μπορούν να αναφερθούν με μικρή εισήγηση,
με την υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων κ.λπ. (π.χ. video). Το ίδιο ισχύει και για τις
οδηγίες πρώτων βοηθειών που πρέπει να παρασχεθούν (με έμφαση σε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν). Η ενίσχυση, όμως, των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, ώστε με ετοιμότητα να ανταποκρίνονται με ορθούς χειρισμούς σε παρόμοιες περιπτώσεις, υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα με τις συμμετοχικές τεχνικές π.χ. προσομοιωτικές ασκήσεις. Επίσης, ο στόχος της ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης επιτυγ-
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χάνεται με τεχνικές όπως η μελέτη περίπτωσης, αρκεί να το επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος και να έχει διαμορφωθεί ένα στοιχειώδες γνωστικό υπόβαθρο στους συμμετέχοντες.
Τέλος, ήδη έχουμε αναφερθεί στην ευελιξία της τεχνικής της εργασίας σε ομάδες που μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και σε οποιαδήποτε φάση του προγράμματος, προάγοντας αποτελεσματικά στόχους και των τριών επιπέδων.
Η εισήγηση
Η συγκροτημένη δομή της, η μικρή διάρκειά της καθώς και η υποστήριξή της από οπτικοακουστικό υλικό, μπορεί να οδηγήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στη διαμόρφωση του
απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου και της συγκεκριμένης ορολογίας που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα (πολυ-επιστημονικού γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή, με περιεχόμενο νομικό, ιατρικό, τεχνικό κ.λπ.). Συμβάλλει, επίσης, στην αποσαφήνιση εννοιών με τις
οποίες οι συμμετέχοντες δεν είναι εξοικειωμένοι. Φυσικά, θα πρέπει να συνδυάζεται και με
τη χρήση άλλων, περισσότερο αλληλεπιδραστικών, τεχνικών (π.χ. ερωτήσεις–απαντήσεις).
Η επίδειξη
Προσφέρεται για τις ενότητες εκείνες με την ολοκλήρωση των οποίων οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να έχουν μάθει νέες δεξιότητες. Η Κοσιώνη (2006) προτείνει την τεχνική των τεσσάρων σταδίων των Mackway-Jones και Walker (1999):
● ε
 πίδειξη χωρίς σχόλια,
● ε
 πίδειξη με σχόλια από τον εκπαιδευόμενο,
● π
 ρακτική, και
● σ
 χόλια από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.
Επιδείξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με υψηλό βαθμό πληρότητας και αρτιότητας και
με τη χρήση ταινιών, video κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προσαρμογή του χώρου και τη
διάταξη των εκπαιδευομένων, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν οπτική επαφή, ενώ σε
όλους θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σχολιασμού.
Πρακτικές ασκήσεις
Μικρές ασκήσεις σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο μπορούν να συμπληρώσουν κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση. Στην περίπτωση των προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, η
τεχνική αυτή υποστηρίζει αποτελεσματικά πολλούς στόχους δεξιοτήτων αλλά και στάσεων.
Ερωτήσεις–απαντήσεις και συζήτηση
Μπορούν να εμπλουτίσουν την εισήγηση ή να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και προσφέροντας ευκαιρίες για την αξιοποίηση
των απόψεων και των εμπειριών τους.
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Προσομοίωση
Η τεχνική της προσομοίωσης προσφέρεται, ιδιαιτέρως, για τις εκπαιδευτικές ενότητες ή
υποενότητες των προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί στόχοι αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και υιοθέτηση επιθυμητών συμπεριφορών και
στάσεων.
Καταιγισμός ιδεών
Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών μπορεί να εφαρμοστεί και στο θεματικό πεδίο της Υγιεινής
και Ασφάλειας, ιδίως όταν οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικές εμπειρίες που καθιστούν
εφικτή την πολυεπίπεδη προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειμένου. Όταν αξιοποιείται στην
αρχή της επαφής με το γνωστικό αντικείμενο, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να εκτιμήσει το
επίπεδο, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, ώστε να προσανατολίσει
κατάλληλα τη πορεία του προγράμματος.
Παιχνίδι ρόλων
Αυτή η συμμετοχική τεχνική προσφέρεται, ιδιαιτέρως, για τις περιπτώσεις που πρόκειται να
αναλυθούν αντιδράσεις και συναισθήματα καθώς και να υποστηριχθούν στόχοι στάσεων.
Απαραίτητες, όμως, προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της είναι η εξοικείωση του εκπαιδευτή με τους τρόπους αξιοποίησής της καθώς και η ύπαρξη απαραίτητου
χρόνου για την υλοποίησή της, χωρίς να παραληφθεί η φάση του αναστοχασμού.
Μελέτη περίπτωσης
Πρόκειται για τεχνική που υποστηρίζει ικανοποιητικά την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή
των εκπαιδευομένων, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη της κριτικής, αναλυτικής και
συνθετικής σκέψης τους. Μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτή, με τις προδιαγραφές
και προϋποθέσεις που ήδη αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα.
Δραστηριότητα 5.1.2.2
Αρχικά ανατρέξτε στην ενότητα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές
και στο παράδειγμα της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης που συμπεριλαμβάνεται
στο Παράρτημα των Παραδειγμάτων («Μελέτη Εφαρμογής», σελ. 9-10) στην έρευναμελέτη των Καρατζά και Φίλλιπς, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(http://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_efarmogi_ekpanagkwn.
pdf) Κατόπιν, σχεδιάστε μια αντίστοιχη δραστηριότητα διάρκειας 45 λεπτών για την
ενότητα που θα διδάξετε. Στην επόμενη συνάντηση με τον εκπαιδευτή σας, ζητήστε τις
παρατηρήσεις του αναφορικά με αυτήν.
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Ομάδες εργασίας
Είδαμε ότι η εργασία σε ομάδες μπορεί ευέλικτα να εφαρμοστεί σε όλες τις φάσεις του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπλέον προσιδιάζει σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και
μπορεί να υποστηρίξει στόχους και των τριών επιπέδων.
Project
Έχει ήδη επισημανθεί η χρησιμότητα της τεχνικής project, ιδίως για τις περιπτώσεις που το
πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από διαθεματικότητα.
Δραστηριότητα 5.1.2.3
Ανατρέξετε στην ενότητα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών καθώς επίσης και στα δύο (2) παραδείγματα καταιγισμού
ιδεών που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα των Παραδειγμάτων («Μελέτη Εφαρμογής», σελ. 4-6 ) στην έρευνα-μελέτη των Καρατζά και Φίλλιπς η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
http://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_efarmogi_ekpanagkwn.
pdf.
Στη συνέχεια, σχεδιάστε μια αντίστοιχη δραστηριότητα, διάρκειας 45 λεπτών, για την
ενότητα που θα διδάξετε. Στην επόμενη συνάντηση με τον εκπαιδευτή σας, ζητήστε τις
παρατηρήσεις του αναφορικά με αυτήν.

5.1.3 Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» περιλαμβάνει δύο στοχευμένες
εκπαιδευτικές δράσεις. Η πρώτη, με τίτλο «Πολιτικές και πρακτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση», έχει περισσότερο
οριζόντιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(Ε.Κ.Ε.)47 στη στρατηγική και στις πολιτικές κάθε επιχείρησης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της, μέσω της εξοικονόμησης πόρων,
47. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως
την «οικειοθελή δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και
έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.» Εξάλλου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Πράσινη Βίβλο (2001), αποδίδει ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη την
«έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους
με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».
Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ( http://www.csrhellas.gr/).
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της αξιοποίησης της ανακύκλωσης, της μείωσης των αποβλήτων, της υιοθέτηση δεοντολογίας εθελοντισμού ή αειφορίας κ.λπ.
Η δεύτερη, με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενούς τομέα»48, απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με τεχνικές δραστηριότητες καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους σε τεχνικά επαγγέλματα (οικοδομικές εργασίες
κ.λπ.).
Από άποψη τυπικών προσόντων, οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει το
πολύ τη βαθμίδα μέσης εκπαίδευσης ενώ, παράλληλα, διαθέτουν ήδη κατάρτιση σε τεχνικές ειδικότητες. Και οι δύο δράσεις εστιάζουν στην ανάπτυξη της ατομικής και επιχειρηματικής ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και στην ενεργοποίηση των
εκπαιδευομένων για την υιοθέτηση ορθών πρακτικών, που χαρακτηρίζονται από την αναγνώριση της ευθύνης που τους αντιστοιχεί απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία.
Δραστηριότητα 5.1.3
Πριν συνεχίσετε με τη μελέτη των παραγράφων που ακολουθούν, προσπαθήστε να
καταγράψετε τις τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιείτε ως εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, αιτιολογώντας και την επιλογή σας. Στη συνέχεια, μελετήστε και τις απόψεις που ακολουθούν.

5.1.3.1 Εκπαιδευτικές τεχνικές
Συνήθως, οι προσεγγίσεις που αξιοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν
χαρακτήρα βιωματικό, συμμετοχικό, συλλογικό, ενεργητικό, ανακαλυπτικό (διερευνητικό ή «ευρετικό», σύμφωνα με όρους που χρησιμοποιήθηκαν ήδη στο πλαίσιο του παρόντος εγχειριδίου). Συνεπώς, προσφέρονται για μεθοδολογικό πειραματισμό, αρκεί να είναι
πάντα σχεδιασμένες και άρτια οργανωμένες οι δράσεις που προβλέπουν οι τεχνικές που
θα επιλέξει ο εκπαιδευτής. Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος για το συντονισμό τους. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται οι πλέον συνηθισμένες από αυτές. Η βιβλιογραφία, όμως, για τεχνικές εκπαίδευσης σε βιωματικού χαρακτήρα
δράσεις είναι πολύ πιο πλούσια.
Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξιοποιούνται, μάλιστα, πολλές απ’
αυτές. Άλλωστε, στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης, η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει
διανύσει ήδη μια πορεία κατά την οποία αναπτύχθηκαν προβληματισμοί και αναζητήσεις
που έχουν αποκρυσταλλωθεί μεθοδολογικά49 με την αξιοποίηση καινοτόμων προσεγγίσεων.
48. Με βάση συμπεράσματα της ερευνητικής εργασίας των Τσεκούρας Κ., Κουτσονίκος Ι. κ.ά. (2008:
133). Μελέτη διερεύνησης αναγκών πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων. Αθήνα: ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ.
49. Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, http://www.pi-schools.gr/drast/perivalontiki/
Τελευταία πρόσβαση: Αύγουστος 2011.
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Στην περίπτωση των προγραμμάτων που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της
μικρής επιχείρησης είναι χρήσιμο να επανέλθουμε στους προβληματισμούς προηγούμενης ενότητας σχετικά με τις κατάλληλες τεχνικές για τη συγκεκριμένη ομάδα–στόχο. Για την
επιλογή των τεχνικών εκείνων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική παρέμβαση, ο εκπαιδευτής καθοδηγείται ήδη από τα αποτελέσματα της έρευνας που αναδεικνύουν τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές («επίδειξη, πρακτική εξάσκηση, προσομοίωση») ως κατάλληλες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο του
περιβάλλοντος.
Σχετικά πρόσφατες κρίσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. Ασωπός, βιομηχανική ζώνη Ν. Βοιωτίας κ.λπ.), αν και αφορούν πολύ μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, μπορούν να εξασφαλίσουν τεκμηριωμένες αναφορές και παραδείγματα στον εκπαιδευτή, προκειμένου αυτός να προσδώσει ρεαλισμό και εφαρμοσιμότητα στις θεωρητικές
αναφορές του. Το ίδιο ισχύει και για περιβαλλοντικά ζητήματα στα οποία έχουν ευαισθητοποιηθεί επαγγελματικοί κλάδοι (π.χ. αυτοκινητιστές και οικονομική / οικολογική οδήγηση),
ή οι τοπικές κοινωνίες όπου θα πραγματοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ο εκπαιδευτής επιλέγει τις τεχνικές του λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους γνωστικούς στόχους, την έκταση και τη διάρκεια της ενότητας που θα διδάξει καθώς και το προφίλ των
υποψήφιων εκπαιδευομένων, ιδίως μάλιστα τις προτιμήσεις τους και το βαθμό αποδοχής
των τεχνικών του. Είναι, συνεπώς, λογικό η αποτελεσματικότητα των τεχνικών του εκπαιδευτή να εξαρτάται από την ευρηματικότητα και την εξοικείωσή του με αυτές. Στο εκπαιδευτικό οπλοστάσιό του μπορεί να συμπεριλάβει τεχνικές που, όπως μέχρι τώρα διαπιστώσαμε, προάγουν την ενεργητική μάθηση50 και αξιοποιούν την εμπειρία και τις γνώσεις
των συμμετεχόντων, όπως είναι:
α) ο διάλογος,
β) το παιχνίδι ρόλων,
γ)	η μελέτη περίπτωσης, η οποία, για παράδειγμα, μπορεί να εστιάζει σε ένα επίκαιρο
γεγονός ή πρόβλημα που δημιούργησε ή τείνει να δημιουργήσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο της άσκησης, μπορούν να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις που
οδηγούν στην αποφυγή ή την αντιμετώπιση των συνεπειών του. Επίσης,
δ) η προσομοίωση κρίσης,
ε) ο καταιγισμός ιδεών,
50. Η περιγραφή που ακολουθεί έλαβε ως βάση την εισήγηση του Α. Κόκκου (20/1/2011) σε διεθνές
εργαστήριο για το πρόγραμμα σπουδών (2nd International Workshop on Curriculum INNOVATION &
REFORM, An Inclusive View to CURRICULUM CHANGE). Η εισήγηση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
http://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2011/images/stories/files/CREATIVITY%20
IN%20ADULT%20EDUCATION.pdf Στηρίχθηκε, επίσης, στο κείμενο «Μεθοδολογία για το Σχεδιασμό
Εκπαιδευτικής Ενότητας» της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων που αποτέλεσε μέρος
του διδακτικού υλικού του προγράμματος «E-MODE Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτές στη Δημιουργία Θεματικών Ενοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Μάιος-Ιούλιος
2010). Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
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στ) η επίλυση προβλήματος,
ζ) η εφεύρεση του επιθυμητού μέλλοντος (mental imagery),
η) η εναλλακτική οπτική και
θ) η συστηματική παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης πρακτικής.
Ο εκπαιδευτής μπορεί, επίσης, να συμπεριλάβει τεχνικές που εστιάζουν κατ’ εξοχήν στην
ενίσχυση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων και διευκολύνουν την ανάπτυξη προβληματισμού και κριτικής αμφισβήτησης στάσεων και συμπεριφορών οδηγώντας στην
αναθεώρηση αντιλήψεων. Αυτές οι τεχνικές θα πρέπει να συμβάλλουν στην κατανόηση
νέων ιδεών, στις οποίες, σε μεγάλο βαθμό άλλωστε, αποσκοπεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ως τέτοιες υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν οι ακόλουθες:
α) η τεχνική των ερωτήσεων–απαντήσεων (critical questioning),
β) το κρίσιμο περιστατικό (critical incident exercises),
γ)	η ανάλυση κριτηρίων (criteria analysis), μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες υποβοηθούνται να αναγνωρίσουν τα στερεότυπά51 τους,
δ) η ανάλυση συνέντευξης (critical analysis of interviews) και
ε)	η παρατήρηση έργων τέχνης (detecting the assumptions through the observation of
art masterpieces).
Δραστηριότητα 5.1.3.1
Αρχικά ανατρέξετε στην ενότητα όπου αναλυτικά παρουσιάζονται οι προδιαγραφές
των ενεργητικών τεχνικών καθώς και στα σχετικά παραδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα των Παραδειγμάτων («Μελέτη Εφαρμογής») στην έρευναμελέτη των Καρατζά και Φίλλιπς, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(http://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_efarmogi_ekpanagkwn.pdf). Κατόπιν, επιλέξτε την τεχνική ή τις τεχνικές που εκτιμάτε ότι υποστηρίζουν
αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική παρέμβασή σας στο πρόγραμμα στο οποίο θα
είστε εκπαιδευτής. Στη συνέχεια, σχεδιάστε αντίστοιχες δραστηριότητες, διάρκειας 90
λεπτών, για την ενότητα που θα διδάξετε. Στην επόμενη συνάντηση με τον εκπαιδευτή
σας ή στο πλαίσιο της συνηθισμένης επικοινωνίας σας, ζητήστε τις παρατηρήσεις του
αναφορικά με την εργασία σας.

51. Στερεότυπο είναι ο συμβολικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη ομάδας ανθρώπων, ο οποίος
βασίζεται σε γενικεύσεις, ενδεχομένως, αυθαίρετες. Μπαμπινιώτης Γ. (1998). Λεξικό Νέας Ελληνικής
Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ, Αθήνα.
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5.1.4 Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επιχειρηματική και
επαγγελματική ορολογία για μικρές επιχειρήσεις
5.1.4.1 Ε
 κπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις
Η ένταση του μεταναστευτικού φαινόμενου τα τελευταία χρόνια μετέτρεψε την Ελλάδα σε
χώρα υποδοχής μεταναστών. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, επηρέασε όλες
τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και, πρωτίστως, την αγορά
εργασίας, υποχρεώνοντας πολιτεία και φορείς σε ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών
για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Από αυτές η ενίσχυση της
επικοινωνιακής ικανότητας της εν λόγω κοινωνικής ομάδας στοχοθετήθηκε ως πρώτης
προτεραιότητας δράση, δεδομένου ότι η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί ισχυρό παράγοντα που υποστηρίζει τη διαδικασία ομαλής κοινωνικής ενσωμάτωσης
των μελών της. Αυτός ο στόχος υλοποιείται με πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες
κ.ά. Ειδικότερα, μπορούμε να αναφέρουμε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις» το οποίο αποτελεί μέρος του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για
το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης». Αυτή η δράση αναμένεται να ενισχύσει
τους συμμετέχοντες στο κυρίαρχο ζήτημα της επικοινωνίας και θα επιτρέψει όχι μόνο την
ομαλή ενσωμάτωσή τους αλλά και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης στις
εργασιακές συναλλαγές καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Η ομάδα-στόχος θα πρέπει να προσεγγισθεί με ιδιαίτερο σεβασμό. Ήδη, το διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο εμπεριέχει σημαντικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν δυσκολίες στην προσπάθεια ένταξης των μελών της ομάδας αυτής στην ελληνική κοινωνία.
Δραστηριότητα 5.1.4.1
Μπορείτε να αναφέρετε, σε μια παράγραφο των 70-100 λέξεων, μερικές από αυτές τις
δυσκολίες που πιθανολογείτε ότι αντιμετωπίζει η ομάδα-στόχος;
Έπειτα συνεχίστε με την παράγραφο που ακολουθεί.
Η Μπαμπανέλου (2006) συνοψίζει τις δυσκολίες στους ακόλουθους άξονες:
●

ζ ητήματα επικοινωνίας που οφείλονται στο διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (προέλευση από κοινωνίες με διαφορετική λειτουργία θεσμών, αδυναμία κατανόησης του
συστήματος αξιών της κοινωνίας υποδοχής κ.λπ.),

●

 ροβλήματα καθημερινότητας και συναλλαγής σε διάφορες πτυχές του δημόσιου ή ιδιπ
ωτικού βίου (εξεύρεση κατοικίας, περίθαλψη, άγνοια λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.),
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●

ο ικονομικά και εργασιακά ζητήματα (δυσκολία πρόσβασης στην εργασία, που εντείνεται σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, απασχόληση σε λιγότερο ελκυστικές – π.χ.
ανθυγιεινές – εργασίες, με εργασιακούς και οικονομικούς όρους που υπολείπονται
των ελαχίστων επιτρεπομένων ορίων κ.ά.)

●

ζ ητήματα νομιμοποίησης και ισότητας ευκαιριών,

●

 υχολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητάς
ψ
τους, την ανασφάλεια κ.λπ.

Η καταλυτική δράση αυτών των παραγόντων καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση για τα μέλη
της στοχευμένης ομάδας εκπαιδευτικών τεχνικών οι οποίες προωθούν κατεξοχήν την
ενεργητική συμμετοχή και οδηγούν σταδιακά στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, η Μπαμπανέλου προτείνει τον προσανατολισμό του στις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου, το δημιουργικό πειραματισμό με διάφορες τεχνικές, την «ανοικτή συμπεριφορά» (openness) των
εκπαιδευτών, την αποδοχή των διαφορών και την αξιοποίηση των διαφορετικών εμπειριών των συμμετεχόντων.

5.1.4.2	Εκπαίδευση Ελλήνων απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση
σε ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία
Ο στρατηγικός στόχος για ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας – με την
επέκταση της επιχειρηματικής δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων και εκτός συνόρων –
η δραστηριοποίηση των επιχειρηματιών σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, αλλά και αυτό
καθαυτό το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας πολλών από αυτές τις επιχειρήσεις και σε εθνικό επίπεδο (τουρισμός, εστίαση, μεταφορές), προϋποθέτουν δυνατότητες επικοινωνίας και συναλλαγής σε προφορικό και γραπτό επίπεδο και σε μια δεύτερη
γλώσσα πέρα από την ελληνική, συνήθως την αγγλική. Την ανάγκη αυτή, άλλωστε, διατυπώνουν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι στις έρευνες–μελέτες που μέχρι τώρα έχουν
διενεργηθεί για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας-στόχου. Η ξένη γλώσσα στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δυνητικοί ωφελούμενοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του έργου «Εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» σε μεγάλο ποσοστό έχουν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο (κάποιοι δε και από το λύκειο), δημιουργεί το στοιχειώδες υπόβαθρο για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο, όμως, του κάθε επαγγέλματος αναπτύσσεται μια
διεθνής ορολογία της οποίας η γνώση ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα επικοινωνίας
της επιχείρησης. Σε αυτήν εστιάζουν τα προγράμματα εξειδικευμένης ελληνόγλωσσης και
ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να
αξιοποιηθεί για την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στο περιβάλλον λειτουργίας και αλληλεπίδρασης της επιχείρησης.
Κατά τη σύνθεση των τμημάτων των υποψήφιων εκπαιδευομένων, θα πρέπει να εκτιμηθεί, κατά περίπτωση, η ομοιογένεια των εκπαιδευτικών ομάδων ως προς τα εξής χαρακτηριστικά:
ü την επαγγελματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων,
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ü το επίπεδο των συμμετεχόντων, και
ü τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

5.1.4.3 Εκπαιδευτικές τεχνικές
Αξιοποιώντας σύγχρονες τάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,52 τα
προγράμματα με γνωστικό αντικείμενο την ξενόγλωσση ορολογία βασίζονται σε προσέγγιση που:
ü έχει στο επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο,
ü παρακινεί και διευκολύνει τη μάθηση,
ü ε
στιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών για την κατάλληλη χρήση δομών και
φρασεολογίας της ξένης γλώσσας,
ü βασίζεται σε βιωματικές διαδικασίες,
ü α
ξιοποιεί το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι επικοινωνιακές συναλλαγές (context-based approach), το οποίο — στη συγκεκριμένη περίπτωση—θα πρέπει
να είναι παραστάσεις από το ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι, χωρίς να αποκλείεται το διαθεματικό πλαίσιο,
ü α
ξιοποιεί οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, αφίσες κ.λπ.) για την οπτικοποίηση των επικοινωνιακών συναλλαγών της κοινωνικής και επαγγελματικής πραγματικότητας,
ü ε
πιδιώκει την «αυθεντικότητα», με την έννοια ότι εξυπηρετεί επικοινωνιακές ανάγκες
πραγματικών προσωπικών ή επαγγελματικών καταστάσεων, και
ü α
ξιοποιεί επαγωγικές μεθόδους που καλλιεργούν τη σκέψη και οδηγούν στη γενίκευση
και τη διατύπωση κανόνων που διέπουν τη λειτουργική χρήση της γλώσσας.
Δραστηριότητα 5.1.4.2
Με βάση την εμπειρία σας και όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει ποιες, κατά τη γνώμη
σας, τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική ορολογία για μικρές
επιχειρήσεις»; Αφού καταγράψετε τις σκέψεις σας σε μια παράγραφο των 100-150
λέξεων, συνεχίστε με τις παραγράφους που ακολουθούν.

52. Οδηγός σπουδών διαφόρων ειδικοτήτων ΕΟΠΠ, διαθέσιμος στη διεύθυνση http://62.217.125.134/
index.php/br-/certification/2011-05-17-12-45-53 ή http://www.oeek.gr// Οδηγίες του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου για τη διδακτική μαθημάτων αγγλικής γλώσσας επαγγελματικών ειδικοτήτων, διαθέσιμες
στη διεύθυνση http://www.pi-schools/lessons/english/doc/nayt_agg24_7_03_odigies.doc κ.ά.
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Ομάδες εργασίας
Οι ομάδες εργασίας – που ως τεχνική άκρως ενεργητική και συμμετοχική προσφέρεται για
κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο και σε οποιοδήποτε μαθησιακό στάδιο – ή τα ζεύγη (δυάδες) εκπαιδευομένων – στην περίπτωση της ξενόγλωσσης ορολογίας – μπορούν να αξιοποιηθούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα, προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης ακόμα και σε
εκπαιδευόμενους με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται
συλλογικά, συζητούν και αποφασίζουν αξιοποιώντας πληροφορίες και γνώσεις που ήδη
έχουν αποκτήσει. Ο ρόλος του εκπαιδευτή επικεντρώνεται: α) στην παρουσίαση του λεξιλογίου, β) στην επεξήγηση τυχόν άγνωστων λέξεων στο πλαίσιο από το οποίο αντλούνται και
στο οποίο αφορούν, γ) στην επίλυση αποριών, δ) στο συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευομένων και ε) στη διακριτική καθοδήγησή τους. Παράλληλα, ο εκπαιδευτής
αποφεύγει να διορθώνει λάθη που δεν εμποδίζουν τη γλωσσική επικοινωνία. Αντίθετα, τα
αξιοποιεί, προσφέροντας πρόσθετες ευκαιρίες για αποσαφήνιση εννοιών, δομών και νοημάτων και ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων, σε σχέση όχι μόνο με
την προσωπική στοχοθεσία τους αλλά και εκείνη του προγράμματος.
Ερωτήσεις-απαντήσεις
Η τεχνική των ερωτήσεων–απαντήσεων συνεπικουρεί και διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδράσουν. Υποστηρίζει τους στόχους της προφορικής χρήσης της γλώσσας
και εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με την αξιοποίηση συγκεκριμένου λεξιλογίου. Έτσι,
σταδιακά, κατά την πορεία του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται σε επικοινωνιακές συναλλαγές του γλωσσικού πλαισίου αναφοράς όλο και περισσότερο αυθόρμητα.
Άλλες συμμετοχικές τεχνικές
Μεταξύ των λοιπών συμμετοχικών τεχνικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική ορολογία
για μικρές επιχειρήσεις» συμπεριλαμβάνονται ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων53, η
προσομοίωση, η συνέντευξη καθώς, επίσης, και δραστηριότητες στο πλαίσιο της μεθόδου
project, με την τήρηση των προδιαγραφών που ήδη έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες
ενότητες. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το «έργο» θα μπορούσε να είναι
η δημιουργία εύχρηστου ευρετηρίου λέξεων και φράσεων – οργανωμένων ανάλογα με το
περιεχόμενό τους ή και με αλφαβητική σειρά – το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών τους.

53. http://iteslj.org/Techniques/Kodotchigova-RolePlay.html
http://www.netc.org/focus/challenges/ell.php
http://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm.
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Δραστηριότητα 5.1.4.3
Αρχικά, ανατρέξετε στην ενότητα όπου αναλυτικά παρουσιάζονται οι προδιαγραφές
των ενεργητικών τεχνικών καθώς και σχετικά παραδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα των Παραδειγμάτων («Μελέτη Εφαρμογής») στην έρευνα-μελέτη
των Καρατζά και Φίλλιπς, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(http://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_efarmogi_ekpanagkwn.
pdf). Κατόπιν, επιλέξτε την τεχνική ή τις τεχνικές που εκτιμάτε ότι υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική παρέμβασή σας, στο πλαίσιο του προγράμματος
όπου θα είστε εκπαιδευτής. Στη συνέχεια, σχεδιάστε αντίστοιχες δραστηριότητες,
διάρκειας 90 λεπτών, για την ενότητα που θα διδάξετε. Στην επόμενη συνάντηση με
τον εκπαιδευτή σας ή στο πλαίσιο της συνηθισμένης επικοινωνίας σας, ζητήστε τις
παρατηρήσεις του αναφορικά με την εργασία σας.

5.1.5 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – εφαρμογές
διαδικτύου
Ο βαθμός διείσδυσης της πληροφορικής και του διαδικτύου στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια συνέβαλε στη δημιουργία μιας δυναμικής που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της
προσφοράς και ζήτησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής των οποίων,
μάλιστα, η διδακτική τυποποιήθηκε σε υψηλό βαθμό. Πολλοί λόγοι συνέτειναν σ’ αυτό,
όπως, για παράδειγμα, η σύνδεση των προγραμμάτων με επίπεδα δεξιοτήτων με τη δυνατότητα αναζήτησης απασχόλησης, η πρακτική της αξιολόγησης με εστίαση στις δεξιότητες
χρήσης της τεχνολογίας κ.ά. Οι τεχνολογίες πληροφορικής συνέβαλαν και στον εμπλουτισμό και την καινοτομία των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (π.χ. διαγωνιστικές διαδικασίες
έγκρισης προγραμμάτων, όροι χρηματοδότησης), γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητα των προγραμμάτων αυτών. Το έντονο ενδιαφέρον των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις για προγράμματα πληροφορικής ανέδειξαν και οι ερευνητικές εργασίες για τις ανάγκες και προτιμήσεις της στοχευμένης ομάδας, τις οποίες μέχρι
τώρα είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε σε προηγούμενες ενότητες. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι προσβλέπουν στην εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ54 και την αξιοποίηση των εφαρμογών τους. Έτσι, όπως αναφέρει ο Μαμουκάρης, οι μεν επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους στις νέες συνθήκες, να αυξήσουν τη παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους, να καινοτομήσουν, να ανοιχτούν σε νέες
αγορές και πελάτες, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στις μικρές επιχειρήσεις
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο τους δεδομένου ότι οι εφαρμογές της πληροφορικής έχουν αναδιαρθρώσει την παραγωγική, εμπορική ή διοικητική λειτουργία της επι-

54. Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών.
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χείρησης όπου απασχολούνται. Επιπλέον, θα εμπλουτιστεί το προσωπικό τους «χαρτοφυλάκιο» γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι στην
αγορά εργασίας.
Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του έργου για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των
απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις συμπεριέλαβε προγράμματα που εστίαζαν σε
αυτόν το σκοπό.
Πριν προβληματιστούμε σχετικά με το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης, είναι
χρήσιμο να συγκεντρώσουμε τις σκέψεις μας αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της πληροφορικής.
Δραστηριότητα 5.1.5.1
Ως εκπαιδευτές στο πεδίο της πληροφορικής, γνωρίζετε ήδη τις ιδιαιτερότητες των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Προσπαθήστε να τις
καταγράψετε συνοπτικά σε μια παράγραφο των 150-200 λέξεων. Έπειτα συνεχίστε με
τη μελέτη της παραγράφου που ακολουθεί.

5.1.5.1 Ιδιαιτερότητες της κατάρτισης στην πληροφορική
Ο Κουτσονίκος (2006) συνοψίζει τις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων κατάρτισης στο
πεδίο της πληροφορικής αναφέροντας τα ακόλουθα:
Το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισης στην πληροφορική είναι σχετικά νέο, απαιτεί υποστήριξη — σε μεγάλο βαθμό — από πρακτική άσκηση και, συνεπώς, προϋποθέτει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Αποτελεί αντικείμενο και ταυτόχρονα μέσο και πηγή μάθησης. Επιπλέον, παρουσιάζει τις
ακόλουθες ιδιαιτερότητες:
1.	Είναι οριζόντιο αντικείμενο κατάρτισης που αφορά σε κάθε τομέα επιχειρηματικής ή
επαγγελματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι οι εφαρμογές της πληροφορικής υποστηρίζουν κάθε επαγγελματικό κλάδο.
2.	Υπάρχει, συνήθως, ανομοιογένεια ως προς το βαθμό εξοικείωσης στη σύνθεση των
τμημάτων των προγραμμάτων κατάρτισης στην πληροφορική. Πολλοί καταρτιζόμενοι
είναι ήδη εξοικειωμένοι, ενώ άλλοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία.
3.	Οι ανάγκες του μαθησιακού αντικειμένου μάς υποχρεώνουν σε εξάρτηση από τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι διαμορφώνουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον
όπου η παρουσία τους είναι κυρίαρχη. Αυτό, πολλές φορές μάλιστα, παρεμποδίζει την
άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας, καθόσον ενδέχεται
τα μέλη να μην έχουν μεταξύ τους ούτε οπτική επαφή. Επιπλέον, δυσχεραίνει την εφαρμογή τεχνικών που προϋποθέτουν τη δυνατότητα αυτή.
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4.	Αναδύονται εμπόδια στη μάθηση που σχετίζονται με το μέσο (τον ηλεκτρονικό υπολογιστή), το μαθησιακό αντικείμενο αυτό καθαυτό και την αξιοποίησή του.
i.	Μεταξύ αυτών των εμποδίων συμπεριλαμβάνονται η τεχνοφοβία και το στερεότυπο
ότι η πληροφορική απευθύνεται σε λίγους. Αυτά δημιουργούν αμυντική στάση απέναντι στους υπολογιστές η οποία, αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλοι χειρισμοί, μπορεί
να οδηγήσει σε παραίτηση των εκπαιδευομένων.
ii.	Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ανασφάλεια που δημιουργεί η εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της εργασίας, λόγω της οποίας αναδιοργανώνονται οι επιχειρησιακές λειτουργίες και αναδύονται νέα κενά γνώσεων ή
δεξιοτήτων.
iii.	Καθίσταται αδύνατη η πλήρης αξιοποίηση ή και εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς δεν παρέχεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα ενασχόλησης με τον Η/Υ ούτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στον ελεύθερο χρόνο τους, ούτε και μετά την ολοκλήρωσή του.
iv.	Η ανάπτυξη της ορολογίας της πληροφορικής στηρίχθηκε σε λεξιλόγιο αγγλικής
γλώσσας που χρησιμοποιείται διεθνώς. Στη χώρα μας επιχειρήθηκε η μετάφραση
στην ελληνική, αλλά αδόκιμα, με αποτέλεσμα η αγγλική ορολογία να παραμένει
περισσότερο λειτουργική για τις έννοιες που η ελληνική μετάφραση δεν μπόρεσε
να αποδώσει πιστά. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες σε εκείνους που δεν
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της αγγλικής, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ακόμα
περισσότερο ο κίνδυνος περιθωριοποίησής τους.
v.	Έχει διατυπωθεί και αρνητική επιχειρηματολογία για την εισαγωγή και αξιοποίηση
της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Αυτές οι αρνητικές απόψεις εστιάζουν στον
τρόπο που η τεχνολογία επιδρά στις κοινωνικές δομές και σχέσεις, στα προβλήματα
που δημιουργεί ή επιτείνει καθώς και τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία (μυοσκελετικές παθήσεις, οφθαλμικές κ.λπ.). Καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν υιοθετήσει αυτή την αρνητική στάση απέναντι στην αξιοποίηση της πληροφορικής, αναδύονται πρόσθετοι παράγοντες που επενεργούν αρνητικά και παρεμποδίζουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του αυτά τα δεδομένα, ώστε να διευκολύνει τους συμμετέχοντες να αναδιαμορφώσουν τις πεποιθήσεις τους και να γίνουν πιο δεκτικοί κατά την
παρακολούθηση του προγράμματος.
vi.	Η δόμηση της μαθησιακής διεργασίας για το αντικείμενο της πληροφορικής με διδακτικές ενότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα και λογική
και χρονική αλληλουχία, καθιστά τις απουσίες των εκπαιδευομένων απαγορευτικές, ακόμα και αν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός επιτρεπτού
ορίου, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος ή τους εκπαιδευτικούς όρους του φορέα. Αυτό δημιουργεί στον εκπαιδευτή πρόσθετο άγχος καθώς
αναγκάζεται όχι απλώς να διαχειριστεί το γνωστικό αντικείμενο αλλά και να αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες για τη συμπλήρωση των κενών και την εξασφάλιση
κοινού ρυθμού προόδου της εκπαιδευτικής ομάδας.
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vii.	Υπάρχουν πρόσθετα εμπόδια, όπως, για παράδειγμα, εκείνα που σχετίζονται με τη
στενότητα χώρου ή τη διάταξη των εκπαιδευομένων με τρόπο που παρεμποδίζει
την επικοινωνία της ομάδας.
5.	Ο εκπαιδευτής στα προγράμματα πληροφορικής συνήθως συναντά εκπαιδευόμενους
«δύο ταχυτήτων»: εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη προηγούμενη εμπειρία και εκείνους
οι οποίοι δεν είχαν ξανά στο παρελθόν παρόμοια ενασχόληση. Συνεπώς, μέλημα του
εκπαιδευτή είναι να σχεδιάσει και να χειριστεί την παρέμβασή του με τρόπο ώστε να
αξιοποιηθεί δημιουργικά αυτή η ανομοιογένεια στη σύνθεση των τμημάτων: ούτε οι
άπειροι να απογοητευτούν και να εγκαταλείψουν ούτε οι περισσότερο εξοικειωμένοι να
βρουν το ρυθμό και το περιεχόμενο του μαθήματος κουραστικό και χωρίς ενδιαφέρον.

5.1.5.2 Ε
 κπαιδευτικές τεχνικές στα προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνιών –
εφαρμογών διαδικτύου
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στο πεδίο της πληροφορικής εστιάζουν,
κυρίως, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των εφαρμογών του Η/Υ. Για το λόγο αυτό,
γίνεται εκτεταμένη χρήση ενεργητικών μεθόδων, όπως η επίδειξη, η πρακτική άσκηση κ.ά.
Δραστηριότητα 5.1.5.2
Πριν συνεχίσετε με τη μελέτη των παραγράφων που ακολουθούν, προσπαθήστε να
καταγράψετε τις τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιείτε ως εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο, αιτιολογώντας και την επιλογή σας. Στη συνέχεια, μελετήστε και τις δικές μας απόψεις.
Εισήγηση
Η εισήγηση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που επιδιώκεται μια σύντομη εισαγωγή στο
γνωστικό αντικείμενο ή όταν η στοχοθεσία της διδακτικής ενότητας εστιάζει στην ανάπτυξη
θεωρητικών θεμάτων. Θα πρέπει να έχει τις προδιαγραφές που έχουν ήδη περιγραφεί
(μικρής διάρκειας, εμπλουτισμένη κ.ά.).
Ερωτήσεις–απαντήσεις
Η τεχνική των ερωτήσεων–απαντήσεων όπως ισχύει στις περισσότερες εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις, συνδυάζεται με άλλες, μετωπικές κυρίως, εκπαιδευτικές τεχνικές, π.χ. εισήγηση, επίδειξη. Κάποιοι από τους κύριους στόχους του εκπαιδευτή που χρησιμοποιεί την
εν λόγω μέθοδο είναι η διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει κάποιο θέμα, η υποστήριξη των τελευταίων περισσότερο εξατομικευμένα, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης τους και η ανάδυση των απόψεών τους. Κατά συνέπεια, ανάλογο προσανατολισμό πρέπει να έχουν το περιεχόμενο της ερώτησης καθώς και ο τρόπος
με τον οποίο υποβάλλεται και η απάντηση του εκπαιδευτή.
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Η επίδειξη
Αν και «μετωπική» τεχνική, η επίδειξη διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην εκπαιδευτική
δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο της πληροφορικής, αφού δίνει τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτή να οπτικοποιήσει και συγκεκριμενοποιήσει το γνωστικό αντικείμενο, ιδίως στις
ενότητες που ολοκληρώνονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Η πρακτική άσκηση
Ο εκπαιδευτικός στόχος της ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ και των εφαρμογών τους
προσανατολίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην προσπάθεια εξασφάλισης δυνατοτήτων πειραματισμού, εξάσκησης και πρακτικής ενασχόλησης με το χειρισμό του Η/Υ. Η
εκπαιδευτική παρέμβαση συμπληρώνεται με την ανάθεση στους συμμετέχοντες συγκεκριμένων προβλημάτων προς επίλυση, την επίβλεψή τους από τον εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και την υποβοήθησή τους, όταν ανακύπτουν δυσκολίες.
Στο πλαίσιο της τεχνικής αυτής προσφέρεται η ευκαιρία να αξιοποιηθεί η εμπειρία των
συμμετεχόντων αλλά και να ενισχυθεί η συμμετοχικότητά τους, αν η ενότητα εστιάζει σε
θέματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα.
Ομάδες εργασίας
Είδαμε, σε προηγούμενη ενότητα, ότι η τεχνική αυτή προσφέρεται σχεδόν για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια μάθησης. Ακολουθώντας τις
προδιαγραφές της, οι συμμετέχοντες διαχωρίζονται σε ομάδες. Με μέριμνα του εκπαιδευτή
πληροφορικής θα πρέπει η σύνθεση να εξασφαλίζει ετερογένεια ως προς βασικά χαρακτηριστικά των μελών (βαθμός εμπειρίας, φύλο, ηλικία, βαθμός ενδιαφέροντος, ηγετικά χαρακτηριστικά κ.λπ.), χωρίς αυτή να δημιουργεί ουσιαστική διαφοροποίηση στις δυνατότητες
των συμμετεχόντων, ώστε να μην αναπτυχθεί ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους.
Τα πλεονεκτήματα της εργασίας σε ομάδες δεν διαφοροποιούνται από εκείνα που ήδη
έχουμε συναντήσει μελετώντας την τεχνική· απλώς εξειδικεύονται. Έτσι, οι ερωτήσεις
και οι απορίες εκφράζονται ευκολότερα στο πλαίσιο της ομάδας και χωρίς την παρουσία
εκπαιδευτή, ενώ, παράλληλα, ενισχύονται θετικές στάσεις απέναντι στην πληροφορική και
τη χρήση της ιδίως σε σχήματα συνεργατικά.
Δυάδες
Η τεχνική των ομάδων εργασίας, ιδίως όταν είναι οργανωμένη σε δυάδες, μπορεί να αξιοποιήσει δημιουργικά το χαρακτηριστικό της ετερογένειας της εκπαιδευτικής ομάδας που,
υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να οδηγήσει τους έμπειρους εκπαιδευόμενους σε ανία
και πλήξη, τους δε άπειρους σε απογοήτευση, και τις δύο κατηγορίες συμμετεχόντων σε
παραίτηση.
Για τη δημιουργική αξιοποίηση της ετερογένειας κρίνεται σκόπιμο να ανατίθεται στον
έμπειρο εκπαιδευόμενο ο ρόλος του «βοηθού του εκπαιδευτή», ιδίως, μάλιστα, όταν η διάταξη του χώρου και η υλικοτεχνική υποδομή σε σχέση με τον αριθμό των εκπαιδευομένων καθιστούν αναγκαστική την εκπαίδευση των συμμετεχόντων ανά δυάδες. Πιο συγκε-
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κριμένα, μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας μαθήματος, ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει την
ευθύνη προσδιορισμού των δυάδων και κατανομής ρόλων, ενώ, στη συνέχεια, μεριμνά να
διατεθεί στους εκπαιδευόμενους ο απαιτούμενος χρόνος συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια
της συνεργασίας, ο έμπειρος απαντά στις απορίες του άπειρου και τον βοηθά στις ασκήσεις εμπέδωσης ή εκτελεί μαζί του τις ασκήσεις αυτές. Έτσι, ο μεν άπειρος έχει διαρκώς
άμεση βοήθεια ο δε έμπειρος ανανεώνει το ενδιαφέρον του για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η επιτυχής υλοποίηση της τεχνικής αυτής στηρίζεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και
προϋποθέσεις, όπως:
●

 αποσαφήνιση του ρόλου των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της δραστηριότητας,
η

●

 χρήση του Η/Υ, κυρίως από τον άπειρο χρήστη, ώστε να αμβλυνθεί το χάσμα γνώη
σεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ή της συγκεκριμένης εφαρμογής που αποτελεί γνωστικό αντικείμενο της ενότητας,

●

 παροχή βοήθειας του έμπειρου προς τον άπειρο, η οποία συνίσταται στην υποστήριξη
η
κατά τη χρήση και όχι σε εντολές μηχανικής εκτέλεσης των εργασιών,

●

 ενθάρρυνση και εμψύχωση του άπειρου από τον έμπειρο χρήστη,
η

●

 ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτή πληροφορικής και η μέριμνα ώστε να γίνουν αντιη
ληπτά και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα προβλήματα που αναδύονται από αυτή τη
δυαδική συνεργασία, όπως:

ü η ανάπτυξη σχέσης εξουσίας και εξάρτησης μεταξύ έμπειρου-άπειρου,
ü η αυταρχική συμπεριφορά από τον έμπειρο προς τον άπειρο, και
ü ο εκνευρισμός του έμπειρου ή απογοήτευση του άπειρου.
Μελέτη περίπτωσης
Στην προηγούμενη ενότητα είχαμε δει ότι η μελέτη περίπτωσης δεν προσφέρεται για την
εξυπηρέτηση στόχων σε τεχνικού περιεχομένου διδακτικές ενότητες. Όμως, στα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είχαμε συμπεριλάβει την εφαρμοσιμότητά της όταν επιδιώκεται η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων. Η στοχοθεσία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής συμπεριλαμβάνει κατ’ εξοχήν τέτοιο προσανατολισμό. Αν, συνεπώς, ο σχεδιασμός και η ευελιξία του εκπαιδευτή το επιτρέπουν, μπορεί να
αξιοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν οι προδιαγραφές της.
Προσομοίωση
Είχαμε διαπιστώσει ότι η τεχνική της προσομοίωσης μοιάζει με τη μελέτη περίπτωσης και
ενδείκνυται για την καλλιέργεια επιθυμητών στάσεων και συμπεριφορών ενώ, παράλληλα,
διατηρεί τη δυνατότητα εφαρμογής σε τεχνικά αντικείμενα.
Άλλες συμμετοχικές τεχνικές
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων πληροφορικής, μπορούν, επίσης, να αξιοποιηθούν η
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τεχνική του καταιγισμού ιδεών καθώς και άλλες τεχνικές, με την προϋπόθεση ότι η αξιοποίησή τους αφενός συναρτάται και σχετίζεται με τους στόχους της διδακτικής ενότητας και
αφετέρου λαμβάνει υπόψη το προφίλ, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων.
Δραστηριότητα 5.1.5.3
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της υποενότητας των εκπαιδευτικών τεχνικών
ανά θεματικό αντικείμενο, επιχειρήστε να σχεδιάσετε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, διάρκειας 90 λεπτών, σε θεματικό αντικείμενο του πεδίου που δραστηριοποιείστε ως εκπαιδευτής και η οποία θα απευθύνεται σε ομάδα 20 ατόμων. Ποιες τεχνικές
θα συμπεριλάβετε; Πώς αυτές υποστηρίζουν τους στόχους του προγράμματος;
Στην επόμενη συνάντηση με τον εκπαιδευτή σας ή στο πλαίσιο της συνηθισμένης επικοινωνίας σας, ζητήστε τις παρατηρήσεις του αναφορικά με την εργασία σας.

5.1.6 Παραδείγματα εφαρμογής τεχνικών
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος εφαρμογής των εκπαιδευτικών τεχνικών που
προτείνονται στις προηγούμενες παραγράφους, παρατίθενται τέσσερα παραδείγματα που
μπορούν να σας δώσουν ιδέες και ερεθίσματα, για να σχεδιάσετε τη δική σας προσέγγιση,
ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείστε ως εκπαιδευτής.

5.1.6.1 Π
 αράδειγμα τεχνικής «εργασία σε ομάδες» στο πεδίο
της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση
Το παράδειγμα της εργασίας σε ομάδες που ακολουθεί μπορεί να ενταχθεί σχεδιαστικά στην
ενότητα 4. Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών, Απειλών, Ευκαιριών (SWOT) του προγράμματος
«Αντιμετώπιση ανταγωνισμού». Αφορά στη σύνθεση μιας ανάλυσης SWOT. Σκοπό έχει να
εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν σε βάθος το γνωστικό
αντικείμενο της ενότητας και να τους προσφέρει την ευκαιρία χρησιμοποίησης στην πράξη
του στρατηγικού εργαλείου της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
της επιχείρησης. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πρακτική χρησιμότητα στο πρόγραμμα που παρακολουθούν, καθόσον θα εξασκηθούν στη στάθμιση όλων εκείνων των
παραγόντων που, αν ληφθούν υπόψη, μπορούν να οδηγήσουν σε ρεαλιστικές επιχειρηματικές αποφάσεις, καθόσον:
ü ελαχιστοποιούν την αβεβαιότητα,
ü σταθμίζουν και αξιοποιούν τα ισχυρά στοιχεία της επιχείρησης,
ü ε
ντοπίζουν στοιχεία και περιοχές τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε η επιχείρηση
να αντιμετωπίσει, με την κατάλληλη προετοιμασία, ενδεχόμενους κινδύνους, και
ü σ
τρέφουν το ενδιαφέρον του επιχειρηματία σε πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν.
Προτείνεται να προηγηθεί μια μικρής διάρκειας (10-15 λεπτών) εμπλουτισμένη εισήγηση,
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στο πλαίσιο της οποίας θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες, θα επιλυθούν απορίες, θα δοθούν
παραδείγματα, θα αιτιολογηθεί η πρακτική χρησιμότητα της τεχνικής και θα αναφερθούν
τόσο τα βήματα της τεχνικής όσο και οι τομείς από τους οποίους θα αντληθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα αξιοποιηθούν. Ως εκπαιδευτής, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αναθέτοντάς τους την ευθύνη ενεργητικής ακρόασης, για να
συγκεντρώσουν την προσοχή τους και να εντοπίσουν τις πληροφορίες που, στη συνέχεια,
θα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της άσκησης που θα ακολουθήσει. Η τεχνική μπορεί να συνδεθεί με την τεχνική ανάλυσης PEST, της οποίας η παρουσίαση ενδεχομένως έχει προηγηθεί και από την οποία μπορούν να αντληθούν σκέψεις για τις ευκαιρίες και τις απειλές
που σχετίζονται με τους παράγοντες του μάκρο-περιβάλλοντος της υποτιθέμενης επιχείρησης, οι οποίοι επηρεάζουν την κατάστασή της. Η αλληλουχία των ενεργειών έχει ως εξής:
1.	Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στους εκπαιδευόμενους για τον τρόπο ανάπτυξης της
τεχνικής και το σκοπό της (3 λεπτά).
2.	Χωρίζονται οι εκπαιδευόμενοι σε τέσσερις ομάδες και τακτοποιούνται στο χώρο που
έχει ήδη κατάλληλα διαμορφωθεί, ώστε κάθε ομάδα να μην παρενοχλεί τις άλλες κατά
την ανάπτυξη του προβληματισμού. Θα βοηθηθεί η ομάδα στην έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση του έργου της, αν επιλέξει από την αρχή τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα
διαχειριστεί και το χρόνο για την ολοκλήρωση της άσκησης. Αν η ομάδα (ολομέλεια)
είναι ομοιογενής, σε κάθε υποομάδα ανατίθεται η διερεύνηση ενός τομέα που μπορεί
να αφορά στις δυνάμεις της επιχείρησης ή τις αδυναμίες της κ.ο.κ. (3 λεπτά). Αν και το
μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυσης SWOT έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις, ωστόσο,
στην παραδειγματική άσκηση, θα μπορούσε να διερευνηθεί ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων. Αν η ομάδα είναι ανομοιογενής, τότε η σύνθεση των υποομάδων μπορεί να γίνει με κριτήριο τη συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε κάθε υποομάδα να ολοκληρώσει αυτοτελώς μια
ανάλυση SWOT για τον κλάδο στον οποίο ανήκει.
3.	Οι ομάδες εργάζονται με το αντικείμενο (τομέας διερεύνησης) που έχουν αναλάβει (10
λεπτά). Παρακολουθείτε διακριτικά χωρίς να παρεμβαίνετε. Αν σας ζητηθούν διευκρινίσεις, παρέχετε τις πληροφορίες που ζητούνται, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν την άσκηση που ανέλαβαν. Οι ομάδες καταγράφουν τις απόψεις τους και προετοιμάζονται για την παρουσίασή τους (3 λεπτά).
4.	Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει τον τομέα που διερευνήθηκε. Μετά την
παρουσίασή του, η ομάδα του συμπληρώνει τις πληροφορίες που εκτιμά ότι μπορούν
να ενισχύσουν την παρουσίαση. Ακολουθεί η επόμενη ομάδα μέχρι όλες να παρουσιάσουν το έργο τους (4 Χ 5 λεπτά= 20 λεπτά).
5.	Ο εκπαιδευτής συντονίζει το σχολιασμό της άσκησης και της εμπειρίας από την ολομέλεια (6 λεπτά) και βοηθά στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
6.	Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι καλύπτονται όλες οι πτυχές που θα μπορούσε να διερευνήσει η τεχνική. Για παράδειγμα, θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι στην
περίπτωση της υποτιθέμενης επιχείρησης, δεν λείπει καμιά απάντηση στις δυνητικές
ερωτήσεις που ακολουθούν:
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α) ΔΥΝΑΜΕΙΣ
●

 ιαθέτει η επιχείρηση κάποια «ειδικά» προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην
Δ
αγορά;

●

 οικονομική κατάστασή της είναι υγιής (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργαΗ
σιών και κερδοφορία κ.λπ.);

●

 οικονομική διαχείριση γίνεται σωστά;
Η

●

 πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης και η σχέση της με τις τράπεζες είναι ισχυρή;
Η

●

 ιαθέτει καλή φήμη και ισχυρό διακριτικό τίτλο;
Δ

●

 ίναι ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market);
Ε

●

 ιαθέτει κάποια πατέντα ή πνευματικά δικαιώματα;
Δ

●

 ιαθέτει εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους;
Δ

●

 ιαθέτει γνώση και εμπειρία του αντικειμένου της;
Δ

●

 τοποθεσία της επιχείρησης είναι καλή;
Η

●

Υ πάρχει κάτι που κάνει η επιχείρηση καλύτερα από τους ανταγωνιστές της;

●

 ιαθέτει καλά κανάλια διανομής, κάποιο σύστημα ή εξοπλισμό κ.ά. που δεν διαθέτουν
Δ
οι ανταγωνιστές της;

●

 ροσφέρει κάτι η επιχείρηση το οποίο δεν προσφέρει κανείς άλλος;
Π

β) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
●

 οικονομική διαχείριση της επιχείρησης είναι κακή / προβληματική; Υπάρχει πρόΗ
βλημα ρευστότητας;

●

 ι ικανότητες της επιχείρησης στη διοίκηση και την οργάνωση είναι ανεπαρκείς;
Ο

●

Τ ο κεφάλαιο κίνησης είναι ανεπαρκές;

●

 ντιμετωπίζει η επιχείρηση αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες;
Α

●

 εν υιοθετεί πρακτικές marketing;
Δ

●

Τ ο προσωπικό της επιχείρησης είναι ανειδίκευτο ή ανεκπαίδευτο;

●

 ντιμετωπίζει προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, διανομή, προώΑ
θηση, τιμολόγηση κ.τ.λ.);

●

Σ ε ποια σημεία η επιχείρηση υστερεί έναντι των άλλων από άποψη ανταγωνισμού;

●

Τ ι θα πρέπει να αποφεύγει;

γ) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
●

Υ πάρχουν νέες υποδομές που δημιουργούνται και οι οποίες, αν αξιοποιηθούν, μπορούν να επηρεάσουν θετικά την απόδοση ή τη λειτουργία της επιχείρησης;
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●

Υ πάρχουν επιδοτήσεις ή αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί (πχ.
ΕΣΠΑ);

●

Υ πάρχουν “κενά” στην αγορά τα οποία μπορεί να καλύψει η επιχείρηση;

●

 ιαπιστώνεται κάποια νέα “ανάγκη” των καταναλωτών για καινούργια προϊόντα και
Δ
υπηρεσίες ή αλλαγές στις προτιμήσεις τους;

●

 πορούν να αναπτυχθούν νέα κανάλια διανομής (π.χ. μέσω διαδικτύου);
Μ

●

 πορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει την τεχνολογική πρόοδο (νέα υλικά, νέες μέθοδοι
Μ
παραγωγής κ.ά.);

●

 πορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει τις νέες συνήθειες των καταναλωτών στην αναζήΜ
τηση προϊόντων (π.χ. amazon, e-shop κ.ά.) ή τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τη
βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως blogs, facebook κ.λπ.;

δ) ΑΠΕΙΛΕΣ
Υπάρχει ενδεχόμενο για:
●

 αγκόσμια οικονομική κρίση;
π

●

 είωση της κατανάλωσης;
μ

●

 ύξηση του ανταγωνισμού;
α

●

ε ίσοδο πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά;

●

 είωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών;
μ

●

 περβολική εξάρτηση από έναν προμηθευτή;
υ

●

 ύξηση των τιμών από τους προμηθευτές;
α

●

 λλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, πρόσθετες άδειες ή εγκρίσεις για
α
άδεια λειτουργίας κ.λπ.);

●

ε πιδείνωση των διεθνών πολιτικο-οικονομικών συγκυριών (π.χ. τρομοκρατία, αύξηση
τιμής πετρελαίου κ.λπ.);

●

 ύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων;
α

●

 δυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες (πχ. αύξηση ακάλυα
πτων επιταγών κ.λπ.);

Εναλλακτικά:
Θα πρέπει να εφαρμόσετε άλλες τεχνικές, αν διαπιστώσετε επιφυλακτικότητα και αμηχανία από την πλευρά των συμμετεχόντων, καθώς πρόκειται για στοιχεία που δεν υποβοηθούν τη δημιουργική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της τεχνικής σας. Έτσι, για παράδειγμα, με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) ή των ερωτήσεων, μπορείτε
να δώσετε ερεθίσματα για επιμέρους τομείς στους οποίους θα πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ώστε να επακολουθήσει ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμησή
τους σε Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές.
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Πηγές:
http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:201004-29-10-20-31&catid=86:ekpaideusi&Itemid=295
http://epixeirein.gr/2009/07/31/swot-analysis-efarmogi/
http://epixeirein.gr/2008/12/13/strategy-swot-analysis/
http://www.quickmba.com/strategy/swot/
http://www.netmba.com/strategy/swot/
http://www.bizstrategies.biz/swot-analysis.html
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/swot_analysis.html
κ.ά.
Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να ανατεθεί σε υποομάδες η διερεύνηση της έντασης του ανταγωνισμού του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση των συμμετεχόντων,
(ενότητα 3 του ιδίου προγράμματος), κ.ο.κ.
Πηγές:
http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_08.htm

5.1.6.2 Παράδειγμα τεχνικής «καταιγισμός ιδεών (brainstorming)»
Το ακόλουθο παράδειγμα της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) μπορεί να
ενταχθεί σχεδιαστικά στην ενότητα 1.4. Αρχές και εφαρμογές πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του προγράμματος «Πολιτικές και πρακτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση». Αφορά στην επισήμανση των
κυριότερων αρχών στην εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να δεσμευτεί η μικρή επιχείρηση που έχει αποφασίσει να υιοθετήσει περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές. Σε πρώτο στάδιο, η τεχνική στοχεύει στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και φαντασίας των συμμετεχόντων, ώστε, αρχικά, να αποδειχθεί ότι οι αρχές και οι πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενυπάρχουν στην ατομική και συλλογική εμπειρία. Σε δεύτερο στάδιο, αποσκοπεί στην εποπτική κωδικοποίηση αυτών των αρχών σε ένα δεκάλογο ή δωδεκάλογο,
που, ως προϊόν της προσπάθειας των ίδιων των συμμετεχόντων, θα υιοθετηθεί εύκολα
από αυτούς. Έτσι, ως επιχειρηματίες, θα είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμμόρφωση των
πρακτικών τους με το σκεπτικό που διαμορφώνει το πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας. Εξάλλου, η διαμόρφωση—αρχικά—χαλαρής επικοινωνιακής ατμόσφαιρας θα απελευθερώσει ενέργεια και θα ευαισθητοποιήσει θετικά τους συμμετέχοντες σε σχέση με
τα ζητήματα κοινωνικής υπευθυνότητας της μικρής επιχείρησης, ώστε να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια, ως απασχολούμενοι στην
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μικρή επιχείρηση, θα κινητοποιηθούν να υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές σε
θέματα περιβαλλοντικά. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής, το προϊόν της σύνθεσης – ο δεκάλογος ή ο δωδεκάλογος – μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών επιλογών και πρακτικών προς αυτές τις αρχές περιβαλλοντικής δεοντολογίας, γεγονός που θα ενισχύσει την πρακτική χρησιμότητα του προγράμματος.
Η τεχνική θα επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συνεισφέρει με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην πολυεπίπεδη διερεύνηση του θέματος, διατυπώνοντας ελεύθερα και αυθόρμητα τις ιδέες του.
Τα βήματα της τεχνικής έχουν ως εξής:
●

 ια να διεγείρετε τη φαντασία των συμμετεχόντων, δείξτε τους, αρχικά, ένα μικρό video
Γ
ή μοιράστε τους ένα μικρό κείμενο ή μια φωτογραφία, κατά προτίμηση διαφορετικού
περιεχομένου στον καθένα, με θέμα ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων ή περιβαλλοντικά παρεκκλίνουσες επιχειρηματικές πρακτικές ή συνέπειες
κοινωνικά ανεύθυνων πρακτικών κ.ά.

●

 έστε το ερώτημα που θα διερευνηθεί (π.χ. Τι πρέπει να κάνει μια μικρή επιχείρηση με
Θ
περιβαλλοντικά ορθό προσανατολισμό;).

●

 ι συμμετέχοντες εκφράζουν ο ένας μετά τον άλλο με ταχύ ρυθμό τις ιδέες τους, τις
Ο
οποίες καταγράφετε στον πίνακα, στον Η/Υ ή σε άλλο πρόσφορο εποπτικό εκπαιδευτικό
μέσο, χωρίς να σχολιάζετε, διακόπτετε ή τροποποιείτε τις απόψεις που διατυπώνονται.

●

 ταν η ομάδα δεν έχει να καταθέσει άλλες ιδέες, περίπου μετά από 10-15 λεπτά, προΌ
χωρήστε στην κατηγοριοποίηση των λέξεων που διατυπώθηκαν, οι οποίες προτείνεται
να είναι π.χ. 10 (για να διαμορφωθεί ο δεκάλογος).

●

Σ υνεχίστε με τη σύνθεση, ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις, επικαλύψεις κ.λπ.

●

 δεκάλογος που θα διαμορφωθεί μπορεί να συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, τα
Ο
εξής:

Η μικρή επιχείρηση με περιβαλλοντικό προσανατολισμό:
1.	ενσωματώνει περιβαλλοντικά θέματα στη διαδικασία του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της,
2.	λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών των προμηθευτών της,
3.	εφαρμόζει και βελτιώνει διαδικασίες για τη διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων
που σχετίζονται με τη λειτουργία της,
4.	εφαρμόζει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους οποίους εκπαιδεύονται όλοι οι απασχολούμενοι σε αυτήν,
5.	ενισχύει την υπευθυνότητα των απασχολουμένων σε αυτήν σε περιβαλλοντικά θέματα
και χρησιμοποιεί την περιβαλλοντική υπευθυνότητα ως οδηγό για τις επιχειρηματικές
αποφάσεις της,
6.	είναι διαφανής στον τρόπο που λειτουργεί (πρώτες ύλες, διαδικασίες, διαχείριση απο-
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βλήτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ά.) και διευκολύνει την πρόσβαση στις
πληροφορίες που αφορούν τον τομέα αυτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους (π.χ. πελάτες, ελεγκτικές αρχές, κοινωνικές ομάδες κ.ά.),
7.	υιοθετεί διαδικασίες, τεχνολογικά συστήματα, εξοπλισμό κ.ά. που είναι αποδοτικά, ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενεργειακών και φυσικών πόρων, μειώνουν τις βλαπτικές εκπομπές και παράγουν απόβλητα που προσφέρονται για ανακύκλωση ή ασφαλή
διαχείριση,
8.	ακολουθεί μεθόδους για αποτροπή συνεπειών επιβαρυντικών για το περιβάλλον και το
κοινωνικό σύνολο (π.χ. ρύπανσης, μολύνσεων),
9.	προωθεί ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, ανταλλάσοντας εμπειρίες με άλλες επιχειρήσεις, προτείνοντας και υιοθετώντας καλές πρακτικές κ.λπ., και
10.	αναπτύσσει και διατηρεί ανοικτές σχέσεις και εποικοδομητικό διάλογο με περιβαλλοντικές ομάδες, ρυθμιστικές αρχές, δημόσιους φορείς ή αρχές, άλλες επιχειρήσεις,
ιδιώτες, πελάτες, ευαισθητοποιημένους πολίτες και λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων
μερών.
Πηγές:
http://www.csrhellas.gr/
http://www.qualitynet.gr
http://ermis.acci.gr/green/
http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:201004-29-10-20-31&catid=86:ekpaideusi&Itemid=295
http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/creativethinkingcontents.html
http://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
http://www.thetrainingworld.com/resources/Training_Methods_and_Activities/
Brainstorming/
http://www.businessballs.com/brainstorming.htm

5.1.6.3 Παράδειγμα τεχνικής «project»
Το ακόλουθο παράδειγμα της μεθόδου «project» μπορεί να ενταχθεί σχεδιαστικά στην ενότητα 5. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου του προγράμματος «Οργάνωση και διοίκηση της
μικρής επιχείρησης» και αφορά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για τη μικρή επιχείρηση. Αν το εν λόγω σχέδιο αφορά στην επιχείρηση καθενός από τους συμμετέχοντες,
τότε προφανώς οι εργασίες θα πρέπει να είναι ατομικές. Αν, όμως, αφορά σε υποτιθεμένη
επιχείρηση, τότε η εκπόνησή του μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα εκπαιδευομένων. Αυτό θα
το αποφασίσετε κατά περίπτωση, σταθμίζοντας παραμέτρους όπως η δυναμική της ομάδας, η δυνατότητα των μελών της να ολοκληρώσουν ατομικά το project κ.λπ. Δεδομένου
ότι το project συνδέεται με το γνωστικό αντικείμενο της τελευταίας ενότητας του προγράμματος, δεν θα προσφέρει, απλώς, στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ασχοληθούν στην
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πράξη με αυτό αλλά, επιπλέον, ως άσκηση εμπέδωσης, θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν
τις γνώσεις που αποκόμισαν από το πρόγραμμα αλλά και την εμπειρία τους συνολικά. Η
εκπόνηση της εργασίας μπορεί, ωστόσο, να ξεκινήσει αρθρωτά ανά ενότητα, ώστε οι συμμετέχοντες αφενός να έχουν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (σε σχέση με
τη διάρκεια της ενότητας) αφετέρου να μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στο πλαίσιο της ομότιτλης ενότητας.
Τα βήματα της τεχνικής έχουν ως εξής:
●

 ροηγείται μικρής διάρκειας εμπλουτισμένη εισήγηση (10-15 λεπτά), στο πλαίσιο της
Π
οποίας αναλύεται η χρησιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου για τη μικρή επιχείρηση,
αποσαφηνίζονται οι έννοιες, δίνονται παραδείγματα κ.ο.κ. Ως εκπαιδευτής, θα πρέπει
να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να τους αναθέσετε την ευθύνη
ενεργητικής ακρόασης. Αυτό θα τους βοηθήσει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους
και να εντοπίσουν τις πληροφορίες που στη συνέχεια θα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο του
έργου που θα εκπονήσουν.

●

Σ τη συνέχεια προτείνετε την εκπόνηση του project. Προηγουμένως, είναι απαραίτητο να
έχετε αναπτύξει θετική επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα εκπόνησης της εργασίας αλλά και τη χρησιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου σε μια επιχείρηση, ώστε να
είναι εθελοντική η ανάληψη, από την πλευρά των συμμετεχόντων, της ευθύνης εκπόνησης του project. Αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της
τεχνικής. Το ίδιο ισχύει και για την οικοδόμηση, από την αρχή του προγράμματος, μιας
υποστηρικτικής σχέσης με τους εκπαιδευόμενους, η οποία, στη συνέχεια, θα ενισχύσει
το ρόλο σας ως συμβούλου-επόπτη για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

●

Σ υντονίστε μια συζήτηση στην ολομέλεια της εκπαιδευτικής ομάδας, διάρκειας 10-15
λεπτών, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, να προσδιοριστούν τα χρονικά πλαίσια
και οι κανόνες υλοποίησης του project καθώς και (σε περίπτωση που αποφασιστεί η
εργασία σε ομάδες) να διαμορφωθεί το πλαίσιο δράσης και να κατανεμηθούν αρμοδιότητες (ποιος θα κάνει τι).

●

 ξασφαλίστε τους ένα υπόδειγμα και γραπτές οδηγίες για το περιεχόμενο ενός επιχειΕ
ρησιακού σχεδίου, το οποίο θα μπορούν να συμβουλεύονται κατά την υλοποίηση του
έργου.

●

 ν η εκπόνηση του σχεδίου έχει ξεκινήσει από την αρχή του προγράμματος αρθρωτά
Α
ανά ενότητα, τότε, όταν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται κάθε αυτοτελής ενότητα, μπορείτε να συντονίζετε συζήτηση στην ολομέλεια, κατά την οποία οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και να λάβουν ανατροφοδότηση για την πορεία υλοποίησης
του έργου.

●

 ε την ολοκλήρωση του έργου κάθε ομάδα παρουσιάζει το σχέδιο που εκπόνησε στην
Μ
ολομέλεια και γίνεται απολογισμός της εμπειρίας που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι,
ο οποίος συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της χρησιμότητας του έργου που ολοκλήρωσαν. Ακολουθεί ανατροφοδοτικός σχολιασμός κ.λπ.
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Βεβαιωθείτε ότι:
●

 υντονίσατε σωστά την τεχνική κατά την έναρξή της,
σ

●

έ χετε εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες πληθώρα πηγών στις οποίες μπορούν να
ανατρέξουν, αναζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για το έργο που αναλαμβάνουν να
εκπονήσουν,

●

δ εν εμπλέκεστε ενεργά στην υλοποίηση του έργου αλλά παρακολουθείτε διακριτικά,
παρέχοντας βοήθεια όταν σας ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητη, και

●

ε μψυχώνετε τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, προσφέροντας καθοδήγηση, παρέχοντας ανατροφοδότηση, επιλύοντας απορίες κ.λπ.

Με παρόμοιο τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν:
ü ν
α αναλάβουν να αναπτύξουν ένα πλάνο πωλήσεων και υποστήριξης πελατών (aftersale service) στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης
πελατών»,
ü ν
α σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια διοργάνωση γευσιγνωσίας τοπικών εδεσμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα για
μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα»,
ü ν
α σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κοινή διαφημιστική εκστρατεία ή να εκπονήσουν το πλάνο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της επιχείρησής τους στο πλαίσιο
του προγράμματος «Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης». Ο εκπαιδευτής
αναλαμβάνει να συντονίσει την προσπάθεια των συμμετεχόντων να επεξεργαστούν και
να προσδιορίσουν τη στρατηγική επικοινωνίας τους, τους στόχους που αυτή θα εκπληρώσει, το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούν, τα μηνύματα που θα προβάλουν, τα μέσα
που θα αξιοποιήσουν,
ü ν
α διαμορφώσουν ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη της επιχείρησής τους σε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης ποιότητας ή επιχειρηματικής αριστείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαχείριση Ποιότητας» κ.ο.κ.
Πηγές:
http://www.pi-schools.gr/download/programs/Oloimero/oloimero_03_05/eishghseis_
hmer_05/GenikoSxima.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/ela1/atk%20meuodos%20project.htm
http://www.alfavita.gr/artra/artro200711013b.php
http://users.sch.gr/aarapoglou/images/method-Project-web.pdf
http://www.slideshare.net/sidarieva/project-9560952
http://www.on-board.gr/02/Business%20plan%20guide_el.pdf
http://www.serresbiz.com/nk/el/lessons/business-planning/BUSINESS%20PLAN-grremarks.pdf
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http://www.thegreekz.com/forum/archive/index.php/t-434179.html
http://www.disabled.gr/lib/?p=12874
http://kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida1/Tsitouras_17.03.2005.pdf
http://www.quickmba.com/entre/bplan/
http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-business/business-plans.html
http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-business/business-planningresources.html
http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-business/business-plan-competition.
html
http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-business/business-plan-mistakes.
html

5.1.6.4 Παράδειγμα της τεχνικής «συνέντευξη με ειδικό»
Το ακόλουθο παράδειγμα της τεχνικής «συνέντευξη με ειδικό» μπορεί να ενταχθεί σχεδιαστικά αφενός στην ενότητα 4. Προώθηση ΜΜΕ μέσω Διαδικτύου του προγράμματος «Ψηφιακή επιχείρηση: Λειτουργία της μικρής επιχείρησης στο διαδίκτυο με εκπαιδευτική υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προμήθειας, παρουσίας και πώλησης» και αφετέρου
στην ενότητα 6. Η Διαφήμιση στο Διαδίκτυο του προγράμματος «Διαφήμιση και προβολή της
μικρής επιχείρησης».
Αφορά στη διερεύνηση του ζητήματος της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στη λειτουργία της προβολής της
επιχείρησης και των προϊόντων / υπηρεσιών της. Στοχεύει να εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναζητήσουν οι ίδιοι τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν για το γνωστικό αντικείμενο, στην έκταση και στο βάθος που εκτιμούν ότι θα πρέπει
να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για αυτό.
Μέσω της διαδικασίας θα ενισχυθεί η ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, η αναλυτική καθώς
και κριτική ικανότητα τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να σταθμίσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την αξιοποίηση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στην επιχειρησιακή επικοινωνία, γεγονός που
θα ενισχύσει και την πρακτική χρησιμότητα του προγράμματος που παρακολουθούν.
Πριν την έναρξη της τεχνικής προτείνεται να προηγηθεί μια μικρής διάρκειας (10-15 λεπτών)
εμπλουτισμένη εισήγηση, στο πλαίσιο της οποίας θα δοθούν οι ορισμοί και θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες – οι περισσότερες από τις οποίες είναι στην αγγλική γλώσσα – θα αναφερθεί η χρήση τους, θα επιλυθούν απορίες και θα δοθούν παραδείγματα. Επίσης, θα αιτιολογηθεί η πρακτική χρησιμότητα της τεχνικής και θα αναφερθούν τα βήματά της. Ως εκπαιδευτής, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αναθέτοντάς τους
την ευθύνη ενεργητικής ακρόασης, για να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και να εντοπίσουν τις πληροφορίες που, στη συνέχεια, θα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της άσκησης που
θα ακολουθήσει.
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Τα βήματα της τεχνικής έχουν ως εξής:
Α) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ü Π
ριν τη συνάντηση με τον ειδικό στην ολομέλεια, προσδιορίζεται ο στόχος της συνέντευξης καθώς και τα αναμενόμενα από αυτήν αποτελέσματα. Στη συνέχεια, χωρίζεται
η εκπαιδευτική ομάδα σε υποομάδες55, οι οποίες θα προβληματιστούν για πλευρές του
γνωστικού αντικειμένου και θα αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες για αυτές. Προτείνεται να οριστεί από την αρχή ποιος θα αναλάβει το ρόλο του υπευθύνου, ώστε αυτός
να μπορέσει να διαχειριστεί και το χρόνο που η ομάδα έχει στη διάθεσή της για να διατυπωθούν τα ερωτήματα (15 λεπτά).
ü Σ
τη συνέχεια, η κάθε ομάδα, διά του εκπροσώπου της, παρουσιάζει στην ολομέλεια τα
ερωτήματα που θα τεθούν στον ειδικό (2 λεπτά ανά ομάδα).
ü Α
κολουθεί η σύνθεση (στην ολομέλεια) ενός ενιαίου ερωτηματολογίου που θα περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις που θα τεθούν στον ειδικό, το οποίο θα πρέπει, κατά το
δυνατόν, να συνθέτει τις ερωτήσεις χωρίς να δημιουργεί πλατειασμούς ή επικαλύψεις
(20 λεπτά).
ü Ε
πιλέγεται μια μικρή ομάδα (2 έως 4 ατόμων), η οποία θα διαχειριστεί τη συνέντευξη,
και κατανέμονται οι ερωτήσεις στα μέλη της. Προσδιορίζεται κατ’ εκτίμηση η χρονική
διάρκεια της συνέντευξης.
ü Ε
τοιμάζεται έντυπο παρατήρησης στο οποίο θα κρατούν σημειώσεις όσοι δεν θα
πάρουν μέρος στη συνέντευξη. Ακολουθεί η προετοιμασία των ατόμων που θα πάρουν
συνέντευξη.
ü Μ
ε μέριμνα του εκπαιδευτή επιλέγεται ο ειδικός που θα απαντήσει στα ερωτήματα που
προβληματίζουν την εκπαιδευτική ομάδα και προσκαλείται στη συνέντευξη. Ο «ειδικός» μπορεί να είναι, για παράδειγμα, σύμβουλος (εμπορικός ή τεχνικός) του marketing, online marketing, digital marketing, digital merchandising κ.ο.κ. ή σύμβουλος
δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας επιχειρήσεων ή ο ίδιος ο επιχειρηματίας της μικρής
επιχείρησης που αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσδιορίζεται η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης.
ü Ε
νημερώνεται η εκπαιδευτική ομάδα για το προφίλ του προσκεκλημένου (ιδιότητα,
στοιχεία του βιογραφικού του, επιτεύγματα κ.ά.)
Β) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Την συνέντευξη παίρνει το άτομο ή τα άτομα που έχουν επιλεγεί από την ομάδα για το
σκοπό αυτό. Ίσως χρειαστεί από την πλευρά του εκπαιδευτή να δοθούν διευκρινίσεις, ώστε
να συνδεθεί η συνέντευξη με το γνωστικό αντικείμενο και να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες.
55. Εναλλακτικά οι ερωτήσεις μπορούν να διατυπωθούν από την ολομέλεια, με την αξιοποίηση άλλων
τεχνικών όπως, για παράδειγμα, ο διάλογος, οι ερωτήσεις-απαντήσεις και το brainstorming.
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Γ) ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ & ΣΥΝΘΕΣΗ
Μετά την αποχώρηση του ειδικού, διεξάγεται συζήτηση στην ολομέλεια με συντονισμό του
εκπαιδευτή. Μπορεί η ομάδα να χωριστεί σε υποομάδες που θα επεξεργαστούν και θα
μελετήσουν τις απαντήσεις του ειδικού.
Ακολουθεί σχολιασμός της πορείας της συνέντευξης, σύνθεση των απόψεων και διασύνδεση με το γνωστικό αντικείμενο.
Πιθανά ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι:
●

 οια είναι η διαφορετική χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social
Π
media) στην εξω-επιχειρησιακή επικοινωνία;

●

 πορούν οι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες να αξιοΜ
ποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξω-επιχειρησιακή επικοινωνία τους;
Γιατί θα άξιζε να επενδυθεί χρόνος και προσπάθεια για την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιχειρησιακή επικοινωνία;

●

 ώς μπορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ενταχθούν στο μίγμα marketing;
Π

●

Τ ι περισσότερο προσφέρει το blog από την εταιρική ιστοσελίδα;

●

 ποτελεί το blog ένα ακόμα μέσο διαφήμισης;
Α

●

 ώς μπορεί να στηθεί μια σελίδα στο facebook;
Π

●

 ώς θα βρεθούν τα μέλη που θα εγγραφούν;
Π

●

 ώς θα προωθηθεί η σελίδα;
Π

●

Τ ι θα πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας που έχει εισαγάγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην επιχειρησιακή επικοινωνία, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αναμενόμενη ωφέλεια
από τη χρήση τους;

●

 ώς μπορεί να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στον επιχειρησιακό ιστότοπο; Πώς μπορούν
Π
να ενεργοποιηθούν οι χρήστες, δηλαδή να ενθαρρυνθούν οι επισκέπτες να διατηρούν
επικοινωνιακή επαφή με την επιχείρηση; Πώς θα χτιστεί ένα ελκυστικό επιχειρησιακό
προφίλ; Πώς θα κατανοηθεί η ψυχολογία του online επισκέπτη; Πώς θα προσφερθεί
στους επισκέπτες / χρήστες μια καλά σχεδιασμένη εμπειρία (user experience) κ.ά.

Δοκιμάστε την τεχνική της συνέντευξης με ειδικό: α) κατά την υλοποίηση των πέντε εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θεματικό αντικείμενο την πληροφορική. Στόχος σας είναι η
παροχή στους συμμετέχοντες της δυνατότητας διερεύνησης, για παράδειγμα, των δυνατοτήτων, των πλεονεκτημάτων, των κινδύνων κ.ά. που έχει για τη μικρή επιχείρηση η τεχνολογία του cloud computing· ή
β) στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (π.χ. μεσογειακή διατροφή)
για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα (έμφαση σε τουριστικές περιοχές)», στην
ενότητα «Οργάνωση εστιατορίου». Στην προκειμένη περίπτωση, μια συνέντευξη με ειδικό
θα έδινε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διερευνήσουν την προοπτική αυτοματοποίησης της παραγγελιοληψίας, με τη χρήση φορητών τερματικών συσκευών (PDA: Per-
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sonal Digital Assistant / Personal Data Assistant / Palmtop), με ερωτήσεις του τύπου: πώς
γίνεται η παραγγελιοληψία; πώς ενημερώνεται η κουζίνα; πώς διασφαλίζεται ο εσωτερικός
έλεγχος; πώς αντισταθμίζεται το κόστος αγοράς και συντήρησης; κ.ά.
Πηγές:
http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:201004-29-10-20-31&catid=86:ekpaideusi&Itemid=295
http://www.netc.org/focus/examples/questi.php
http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=40386&pg=5&ss=
http://epixeirein.gr/category/social-media/
http://www.capitalinvest.gr/info.php?product_id=168
http://invenio.lib.auth.gr/record/127518/files/05%20%CE%9A%CE%B5%C
F%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%203%20%CE%97%20
%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Cloud%20
Computing.pdf?version=1
http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=168:enthesis
5814&catid=15:technology&Itemid=6
http://www.digitalgreece2020.gr/archives/376

5.2 Γενικές κατευθύνσεις προετοιμασίας και εφαρμογής
Έχουμε ήδη εξοικειωθεί με την ομάδα-στόχο, ως προς τα χαρακτηριστικά και τις
επιδιώξεις της. Επίσης, υιοθετήσαμε την άποψη ότι η αξιοποίηση εκπαιδευτικών
τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων τούς
οδηγεί αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων τους. Έχοντας ο
εκπαιδευτής σχεδιάσει τη στρατηγική του με βάση την αξιωματική αυτή θέση, θα πρέπει να
ολοκληρώσει την προετοιμασία του με την αποτύπωση του σχεδιασμού αυτού. Κατά τη
διαδικασία αυτή επιβάλλεται, επίσης, όπως προαναφέρθηκε, να λάβει υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την οργάνωση του χρόνου και συνδέονται με την αξιοποίηση των
διαθέσιμων μέσων και του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ο σχεδιασμός αυτός έχει ως αντικείμενο τη διδακτική ενότητα.

5.2.1 Διδακτική ενότητα
Διδακτική ενότητα είναι η ενιαία, ως προς το περιεχόμενο, ενότητα, διάρκειας συνήθως 45
λεπτών, αποτελούμενη από ένα μάθημα ή από σειρά μαθημάτων που στοχεύουν στην επίτευξη ενιαίων μαθησιακών στόχων.
Ο σχεδιασμός της συνίσταται στο συνδυασμό του θεματικού περιεχόμενου της με τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων εκπαιδευομένων και περιλαμβάνει σειρά διαδοχικών βημάτων τα οποία οδηγούν στη διατύπωση των στόχων της, την ανάπτυξη του περιεχομένου, τον
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καθορισμό των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων που θα αξιοποιηθούν και,
τέλος, στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

5.2.2 Βήματα σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
Πρόκειται για διαδοχικές δραστηριότητες που οργανώνονται σε διαφορετικές φάσεις, οι
οποίες, σύμφωνα με την περιγραφή της Γιαννακοπούλου (2006), περιλαμβάνουν τα ακόλουθα56:
●

τ η μελέτη πληροφοριών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες που
συνθέτουν το πλαίσιο αναφοράς του εκπαιδευτικού προγράμματος,

●

τ η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υποψήφιων εκπαιδευομένων,

●

τ ην ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας αυτής,

●

τ ον προσδιορισμό των στόχων της διδακτικής ενότητας,

●

τ ην ανάπτυξη του περιεχομένου της,

●

τ ην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και μέσων που θα υποστηρίξουν την παρέμβαση,

●

τ ην ανάπτυξη ή την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, και

●

τ ο σχεδιασμό διαδικασίας αξιολόγησης.

Δεδομένου ότι οι πρώτες τρεις φάσεις καθώς και η τελευταία αφορούν συνολικά στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η διδακτική ενότητα, ο εκπαιδευτής καλείται να εστιάσει, κυρίως, σε εκείνες που αφορούν στη στοχοθεσία της ενότητας,
στην οργάνωση του περιεχομένου της και του εκπαιδευτικού υλικού καθώς, επίσης, και
στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.

5.2.3 Προφίλ της εκπαιδευτικής ομάδας
Ανεξάρτητα από το σχεδιασμό που έχει προηγηθεί, η κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτή μπορεί να διασφαλίσει την επιτυχία της εκπαιδευτικής διεργασίας. Όπως είδαμε σε
προηγούμενη ενότητα, αρχικά πρέπει να γίνει η επαλήθευση του προφίλ, των αναγκών και
των προσδοκιών των εκπαιδευομένων, προκειμένου να έχει νόημα για αυτούς η παρέμ56. Ενδιαφέρουσες προτάσεις για το σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας διατυπώνονται στον ιστότοπο της
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Φίλτρο «Κείμενα – Βιβλιογραφία» / « Κείμενα
μελών» / «Καλές Πρακτικές» http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view=
article&id=61&Itemid=64 καθώς και στο φίλτρο «Σχεδιασμός και αξιολόγηση» 		 http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
		 (τελευταία πρόσβαση 30/1/2012) . Ενδεικτικά αναφέρονται:
		 Ε. Γιαννακοπούλου, Μικροδιδασκαλία.
		 Α. Κόκκος ,Η αξιοποίηση του κύκλου της μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη.
		 Σ. Φραγκούλης, Α. Κόκκος, Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας.
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βαση του εκπαιδευτή. Η επαλήθευση αυτή επιβάλλεται γιατί, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων στα οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της, κάθε
ομάδα, ως αυθύπαρκτη οντότητα, όπως διαπιστώσαμε με βάση την ανάλυση της ΠολέμηΤοδούλου (2006), είναι μοναδική. Συνεπώς, ένας εκ των προτέρων σχεδιασμός όχι μόνον
δεν μπορεί πάντα να εφαρμόζεται αλλά, πολλές φορές, επιβάλλεται ετοιμότητα για αναπροσαρμογή και ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Ωστόσο, ένας σχεδιασμός
για το σύνολο των συναντήσεων (π.χ. καθορισμός στόχων για το σύνολο των εκπαιδευτικών συναντήσεων καθώς και κατανομή τους σε κάθε ξεχωριστή συνάντηση, λαμβάνοντας
υπόψη και τις λοιπές παραμέτρους που συνθέτουν το πρόγραμμα) επενεργεί θετικά στο
έργο του εκπαιδευτή, καθόσον του επιτρέπει:
ü ν
α γνωρίζει εκ των προτέρων τι αναμένεται από αυτόν και να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του.
ü ν
α προετοιμάζεται να δημιουργήσει σχέση με την εκπαιδευτική ομάδα, έχοντας διαμορφώσει μια αρχική εικόνα για το τι μπορεί να αναμένει από αυτήν. Έτσι, στη συνέχεια, θα είναι σε θέση να επέμβει σχεδιαστικά και να προσαρμόσει την παρέμβασή
του, όταν διαπιστώσει ότι οι προβλέψεις του αποκλίνουν από την πραγματικότητα.
Η προετοιμασία αυτή του εκπαιδευτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση άποψης για τα ακόλουθα ζητήματα:
●

τ α χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην ομάδα (αριθμός μελών, φύλο, ηλικία,
επαγγελματική ενασχόληση, κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα, διαδικασία επιλογής,
συμβατική σχέση των συμμετεχόντων με το φορέα του προγράμματος κ.λπ.), και

●

τ ο συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ενότητα ή οι ενότητες που θα συντονίσει. Ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν σε
ποικίλα θέματα, όπως το πλαίσιο της πολιτικής ή της πρωτοβουλίας στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα, την ταυτότητα των εκπαιδευτών με τους οποίους θα συνεργαστεί, τη
διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης της δικής του παρέμβασης με τη δική τους, τη φάση
του προγράμματος στην οποία εντάσσεται η ενότητα κ.λπ., τα πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της ομάδας, την τυχόν προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ
τους ή την τυχόν κοινή εκπαιδευτική εμπειρία τους στο πλαίσιο παρόμοιων προγραμμάτων στο παρελθόν.

Στην περίπτωση των προγραμμάτων που θα συντονίσετε, για τα ζητήματα αυτά μπορούν
να αντληθούν πληροφορίες, κατά περίπτωση, από άρθρα, το διαδίκτυο, την ίδια τη ΓΣΕΒΕΕ
και τους επιστημονικούς συνεργάτες της, από συν-εκπαιδευτές και άλλους συνεργάτες,
κυρίως, όμως, από τον υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος είναι αρμόδιος τόσο για το
πρόγραμμα και την έκβασή του όσο και για τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων.

5.2.4 Σκοπός και στόχοι διδακτικής ενότητας
Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την Γιαννακοπούλου (2006), διατυπώνονται ο σκοπός και
οι στόχοι της διδακτικής ενότητας, οι οποίοι σχετίζονται με τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ο σκο-
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πός είναι η γενικότερη «δήλωση προθέσεων» ενώ οι στόχοι προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με περισσότερη σαφήνεια. Πρέπει δε να ανταποκρίνονται τόσο στους στόχους και το σκοπό του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η διδακτική ενότητα όσο και στις πραγματικές δυνατότητες των εκπαιδευομένων.
Η βιβλιογραφία προτείνει τρία57 επίπεδα ταξινόμησης των στόχων:
α.	επίπεδο γνώσεων: ποιες γνώσεις θα αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι και σε ποια διαβάθμιση,
β.	επίπεδο ικανοτήτων / δεξιοτήτων: τι θα είναι ικανοί να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι μετά
την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας, και
γ.	επίπεδο στάσεων: πώς θα επηρεαστεί η συμπεριφορά και οι αξίες τους για ζητήματα
που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της ενότητας.
Η διατύπωση των στόχων πρέπει να χρησιμοποιεί ρήματα που δηλώνουν ενέργειες, οι
οποίες θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες μετά την ολοκλήρωση της ενότητας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτικά ένας κατάλογος ρημάτων58 που
μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διατύπωση των στόχων διδασκαλίας κατά το σχεδιασμό της
διδακτικής ενότητας.
ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

γνωρίζω

διορθώνω

προσαρμόζομαι

κατανοώ

ελέγχω

αισθάνομαι

ορίζω

χρησιμοποιώ

απομυθοποιώ

προσδιορίζω

ενεργοποιώ

εντάσσομαι

συγκρατώ

κάνω

κινητοποιούμαι

ονομάζω

αλλάζω

ευαισθητοποιούμαι

απομνημονεύω

πληκτρολογώ

αναθεωρώ

αναφέρω

διαβάζω

αμφισβητώ

συντάσσω
κ.ο.κ.

57. Rogers A. (1999). Noyé D., Piveteau J. (1999).
http://pakeioa1.blogspot.com/2008/02/blog-post_634.html
http://www.nwlink.com/%7Edonclark/hrd/bloom.html
http://assessment.uconn.edu/primer/taxonomies1.html κ.ά.
58. Courau S. (2000: 33).
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Δραστηριότητα
Μπορείτε να ανατρέξετε στην αρχή κάθε κεφαλαίου του εγχειριδίου αυτού για να δείτε
τη διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων.

Παράδειγμα προσδιορισμού σκοπού και στόχων διδακτικής ενότητας.
Στην διδακτική ενότητα Κοστολόγηση εδεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα ( π.χ. μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα» ο σκοπός και οι στόχοι θα μπορούσαν να έχουν
ως εξής:
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους την
κοστολόγηση εδεσμάτων ως κρίσιμο παράγοντα ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής,
ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση της κερδοφορίας της μικρής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.
Στόχοι της διδακτικής ενότητας είναι μετά το πέρας της οι εκπαιδευόμενοι:
●

ν α γνωρίζουν την έννοια της κοστολόγησης και τις γενικές αρχές και μεθόδους
ελέγχου του κόστους παραγωγής των εδεσμάτων (γνώσεις),

●

ν α εντοπίζουν πηγές κόστους, να συντάσσουν ολοκληρωμένο κοστολόγιο, να είναι
σε θέση να διαπιστώνουν αποκλίσεις και να πιθανολογούν αιτίες σχετικά με αυτό
(ικανότητες), καθώς και

●

ν α αποδέχονται την αναγκαιότητα υιοθέτησης μεθόδου για τον ορθολογικό προσδιορισμό του κόστους παρασκευής και διάθεσης των εδεσμάτων, ως προϋπόθεση διαμόρφωσης ρεαλιστικής και ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής που εγγυάται την κερδοφορία (στάσεις).

5.2.5 (Ανα)προσδιορισμός στόχων
Ασφαλώς για τις ενότητες που θα συντονίσετε ως εκπαιδευτές, έχουν προσδιοριστεί τα
αναμενόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που θα πρέπει
να εξελίξουν οι συμμετέχοντες σχετικά με το μαθησιακό αντικείμενο της ενότητας. Όμως,
όπως ήδη διαπιστώσαμε, οι στόχοι αυτοί όχι μόνο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν, αλλά
πολλές φορές, αυτό επιβάλλεται, για να ανταποκρίνεται το πρόγραμμα στις προσδοκίες της
ομάδας η οποία το παρακολουθεί. Επίσης, είδαμε ότι όταν η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κατά την εναρκτήρια συνάντηση, είναι μια καλή ευκαιρία για ενεργητική συμμετοχή
των μελών της ομάδας.
Πρόσθετοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο αριθμός των συναντήσεων
που θα πραγματοποιηθούν, «το επίπεδο δέσμευσης των συμμετεχόντων» καθώς και οι
ίδιες οι απαιτήσεις του προγράμματος και της συγκεκριμένης ενότητας που θα συντονίσετε.
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Τέλος, οι συμβατικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτών προς τον εκπαιδευτικό φορέα που
έχει στην ευθύνη του την υλοποίηση των προγραμμάτων υπαγορεύουν τη συμμόρφωση
των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν με τους κανόνες λειτουργίας και δεοντολογίας του
εν λόγω φορέα ο οποίος θα παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του και θα στηρίζει τον εκπαιδευτή,
ώστε ο τελευταίος να μπορεί να χειριστεί ζητήματα που τυχόν θα ανακύπτουν.
Η προσέγγιση αυτή είναι επιβεβλημένη στην περίπτωση προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί μαζικά, στο πλαίσιο κάποιας γενικότερης στρατηγικής, πολιτικής ή πρωτοβουλιών.
Δραστηριότητα 5.2.5.1
Επιλέξτε ένα θεματικό αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στο οποίο θα δραστηριοποιηθείτε ως εκπαιδευτές. Σχεδιάστε μια διδακτική ενότητα διάρκειας 45 λεπτών και σε μια παράγραφο των 70-100 λέξεων, διατυπώστε το σκοπό και τους στόχους της. Στη συνέχεια ζητήστε από τον εκπαιδευτή σας
να σχολιάσει την εργασία σας.

5.2.6 Καθορισμός του περιεχομένου και επιλογή τεχνικών
Για τον καθορισμό του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας ακολουθούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές που υπαγορεύουν:
●

τ ην πλήρη αντιστοίχηση του περιεχομένου με τη στοχοθεσία τόσο του προγράμματος
όσο και της ενότητας,

●

τ ην κάλυψη των διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών των υποψήφιων εκπαιδευομένων στις οποίες εστιάζει η ενότητα,

●

τ ον αναλυτικό και σαφή καθορισμό του, και

●

τ ην κατανομή και οργάνωσή του σε επιμέρους θέματα (υποενότητες) τα οποία καλύπτουν πλήρως, χωρίς αντιφάσεις, επικαλύψεις και κενά, το αντικείμενο της διδακτικής
ενότητας και τα οποία εναλλάσσονται με συμπληρωματικότητα και αλληλουχία.

Το περιεχόμενο μπορεί να είναι θεωρητικό, πρακτικό ή συνδυασμός των δύο. Τα επιμέρους θέματα του περιεχομένου κατανέμονται χρονικά μέσα στο διαθέσιμο χρόνο διάρκειας
της ενότητας.
Τα ζητήματα που αφορούν στην επιλογή των τεχνικών και τα οποία απορρέουν από τις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων ήδη έχουν διερευνηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων κεφαλαίων στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα παράγραφο επισημαίνεται, απλώς, η αναγκαιότητα αντιστοιχίας τους με το σκοπό και τους στόχους του
προγράμματος και της ενότητας, τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων καθώς και την υφή
του γνωστικού αντικειμένου.
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5.2.7 Το σχέδιο διδασκαλίας
Για καθεµία διδακτική ενότητα 45 λεπτών, θα πρέπει να διαμορφώσετε ένα σχέδιο (παρουσίασης) διδασκαλίας. Το σχέδιο διδασκαλίας αποτυπώνει την εκπαιδευτική στρατηγική,
συμπεριλαμβάνοντας τις μεθόδους και τις τεχνικές που θα αξιοποιηθούν, το εκπαιδευτικό
υλικό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και τα μέσα που απαιτούνται, σύμφωνα µε:
●

τ ις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης (έκταση και βάθος του περιεχομένου των επιμέρους
θεμάτων που περιλαμβάνει η ενότητα),

●

τ ις εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων,

●

τ ις δυνατότητες των εκπαιδευομένων,

●

τ ον τύπο των διατυπωμένων στόχων (απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαμόρφωση στάσεων) σε συνάρτηση με το περιεχόμενό τους, καθώς και

●

τ ις δικές σας δεξιότητες και το προσωπικό σας στυλ.

Το σχέδιο διδασκαλίας περιέχει:
α) τους στόχους διδασκαλίας, προσδιορισμένους σε αποτελέσματα, που θα επιτευχθούν
μετά το τέλος του σαρανταπεντάλεπτου, σε επίπεδο:
ü γνώσεων (τι θα γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι),
ü ικανοτήτων (τι θα είναι ικανοί να κάνουν), και
ü σ
τάσεων (ως προς ποιες αξίες και πεποιθήσεις που σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο θα πρέπει να προβληματιστούν, ποιες να υιοθετήσουν ή να αναπτύξουν).
β) την οργάνωση και υποστήριξη του περιεχομένου διδασκαλίας, με τρόπο συνοπτικό και
εποπτικό. Προτείνεται πίνακας στον οποίο θα παρουσιάζονται αντιστοιχισμένα:
ü οι υποενότητες (θέματα) της διδασκαλίας,
ü η χρονική διάρκεια της καθεμιάς από αυτές,
ü ο
ι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε υποενότητα και οι δραστηριότητες που τις υποστηρίζουν, και
ü το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.
Για τον προσδιορισμό της διάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των
εκπαιδευομένων και οι απαιτήσεις της διδακτέας ύλης.
Εξάλλου, για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και του εκπαιδευτικού
υλικού λαμβάνονται υπόψη:
●

ο ι εκπαιδευτικοί στόχοι,

●

ο ι διδακτικές ανάγκες του κάθε θεματικού αντικειμένου,

●

 εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις διάφορες τεχνικές, κατά προτίμηση ενεργηη
τικές, όπως, άλλωστε, υπέδειξαν σχετικές έρευνες,
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●

 προτίμηση των εκπαιδευομένων στα διάφορα είδη εκπαιδευτικού υλικού και,
η
κυρίως, δομημένου, και, τέλος,

●

ο βαθμός που εσείς, ως εκπαιδευτές, είστε εξοικειωμένοι με τις κατάλληλες, για το
γνωστικό αντικείμενο, εκπαιδευτικές τεχνικές και το πρόσφορο εκπαιδευτικό υλικό.

5.2.8 Εκπαιδευτικά μέσα
Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ή εποπτικών μέσων διδασκαλίας μπορεί να αυξήσει τις προοπτικές αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διεργασίας. Σε προηγούμενη ενότητα, ως
μέσα ορίσαμε τα «υλικά» εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Χαρακτηρίζονται και ως εποπτικά, καθόσον δημιουργούν εποπτεία, ενεργοποιώντας τη σύμπραξη της νόησης με τις αισθήσεις. Ο Βαλάκας59 (2006) ορίζει την εποπτεία στη διδασκαλία ως τη «σχεδιασμένη κωδικοποίηση του περιεχομένου ενός μηνύματος και την επιλογή ενός παραστατικού τρόπου μετάδοσής του, με στόχο τη διευκόλυνση
της διεργασίας της μάθησης».
Έργο του εκπαιδευτή είναι η επιλογή εκείνων των εποπτικών μέσων που θα υποστηρίξουν
αποτελεσματικά το συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος. Η επιλογή γίνεται με βάση τους
στόχους της εκπαιδευτικής ενότητας και τη μέθοδο ή τις μεθόδους που έχει ο ίδιος εντάξει στο σχεδιασμό του για να τους επιτύχει. Κριτήρια για την επιλογή τους είναι η δυνατότητά τους να:
●

ε νεργοποιούν (εκτός από την ακοή) ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις,

●

 υμβάλλουν στην αποσαφήνιση εννοιών, σχέσεων και φαινομένων,
σ

●

 ροσελκύουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και προκαλούν την ενεργό συμμεπ
τοχή τους,

●

 ροσφέρουν ευκαιρίες εξάσκησης και ενεργητικής ενασχόλησης με αυτό, και, τέλος,
π

●

 ναπαριστούν την πραγματικότητα.
α

Ο ίδιος συγγραφέας, επιχειρώντας να επισημάνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
κάθε μέσου και να δώσει οδηγίες ορθολογικής και αποτελεσματικής αξιοποίησής τους,
κατηγοριοποιεί αυτά τα μέσα σε:
●

 Μέσα παρουσίασης», τα οποία χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής όταν επιδιώκει να μετα«
δώσει, να διατηρήσει ή να επαναλάβει πληροφορίες (π.χ. χρήση διαφανειών κατά τη
διδασκαλία). Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει:
❍

 αραστάσεις (χάρτες, σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, αφίσες),
π

❍

έντυπα (ασκήσεων, εργασίας, άρθρα, σημειώσεις διδασκαλίας),

❍

αντικείμενα προς επίδειξη (μοντέλα, πρότυπα, δείγματα, όργανα, εργαλεία),

59. Βαλάκας Γ. (2006). Διαθέσιμο και στη διεύθυνση: http://www.adulteduc.gr/001/pdfs/ekpaideutikestexnikes/ekpaideftika_mesa_kai_ekpaideftikos_horos.pdf?phpMyAdmin=IzNLY94N6L9IIuqEdeWo
YPqSsG2&phpMyAdmin=db53c3e110bfbcb398c933c5b448fcb6 (τελευταία επίσκεψη: 30/1/2012).
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❍

 ροβολείς εικόνων [διαφανειών (overhead), εικόνων (slides), δεδομένων ηλεκτροπ
νικού υπολογιστή (LCD – Liquid Crystal Display)],

❍

κ ασέτες (ήχου, video), ψηφιακούς δίσκους (CDs), ψηφιακούς πολυμορφικούς
δίσκους (DVDs),

❍

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και

❍

 ίνακες (κιμωλίας, μαρκαδόρου, ανακοινώσεων), χαρτοπίνακες (flipcharts). Εδώ
π
εμείς θα προσθέταμε και τους διαδραστικούς πίνακες60 (smartboards, interactive
whiteboards).

«Μέσα-συνεργάτες διδασκαλίας», όταν αυτά αποτελούν ανεξάρτητη πηγή μετάδοσης
γνώσεων και, λειτουργώντας παράλληλα και συμπληρωματικά με τον εκπαιδευτή,
επεκτείνουν τη διδασκαλία του χωρίς να τον υποκαθιστούν. Μεταξύ αυτών, η προβολή ταινίας είναι ιδιαίτερα ισχυρό μέσο, καθόσον το μήνυμα ενεργοποιεί αισθήσεις
και φαντασία, προκαλώντας συναισθήματα και έχει τη δυνατότητα να αναπαριστά την
πραγματικότητα, διεισδύοντας στο χώρο και το χρόνο, παρουσιάζοντας σχέσεις, γεγονότα και συμπεριφορές που θα ήταν δύσκολο να αποδοθούν με άλλα μέσα. Η ισχύς
του μέσου υποχρεώνει τον εκπαιδευτή σε προσεκτικό σχεδιασμό της χρήσης του και
σε αρμονική ένταξή του στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε να μην μετατρέπεται
η διδασκαλία σε θέαμα. Επιπλέον, ο συγγραφέας επισημαίνει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη, κατά την επιλογή της ταινίας, τα ακόλουθα κριτήρια:
❍

 ταινία να τελεί σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος («εύστοχη»),
η

❍

τ ο μήνυμά της να αντιστοιχεί στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και τις εμπειρίες
των εκπαιδευομένων («συμβατή»),

❍

ν α συμβάλλει στη δημιουργία εποπτείας, διαθέτοντας δραματοποιημένα στοιχεία,
δράση, χιούμορ κ.λπ. («παραστατική»),

❍

ν α έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές (π.χ. η ξένη ταινία να είναι μεταγλωττισμένη)
και διάρκεια.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η χρήση βιντεοκάμερας που υποστηρίζει,
όπως είδαμε, διάφορες τεχνικές (π.χ. παιχνίδι ρόλων ή βιντεοσκόπηση εκπαιδευτικών
περιστατικών). Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής επιλέξει τη χρήση της, θα πρέπει αφενός να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό αφετέρου να έχει καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην εκπαιδευτική ομάδα.
Επίσης, θα πρέπει να έχει προσδιορίσει με απόλυτη σαφήνεια τους όρους διεξαγωγής της
60. Ψηφιακές συσκευές αφής που συνδέονται με έναν Η/Υ και ένα μηχάνημα προβολής το οποίο προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα χρησιμοποιώντας την αφή. Πρόκειται για νεοεισαχθέν
στην εκπαίδευση εποπτικό μέσο που συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα του πίνακα και της λειτουργίας
σε περιβάλλον Η/Υ [για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www2.e-yliko.gr/htmls/arctles/smartboard.pdf
και http://www.edweek.org/dd/articles/2007/09/12/02board.h01.html?print=1].
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δραστηριότητας, οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν αποδοχής από τους συμμετέχοντες, στο
πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συμβολαίου για τη δραστηριότητα αυτή.
●

«Μέσα δημιουργικής εφαρμογής», τα οποία χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο παρουσίασης των εργασιών τους ή ως μέσα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής.

●

Τέλος, ο Βαλάκας αναφέρεται στον όρο «διδασκαλία ‘θέαμα’». Πρόκειται για τη διδασκαλία εκείνη η οποία υλοποιείται με βάση το μέσο και όχι τους εκπαιδευτικούς
στόχους. Συνιστάται η αποφυγή της, καθόσον το «θέαμα επισκιάζει το εκπαιδευτικό
μήνυμα», προκαλώντας εντυπώσεις και σύγχυση.

Συμπερασματικά, ο συγγραφέας δεν παραλείπει να τονίσει πως μέριμνα του εκπαιδευτή
ενηλίκων θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση, πρωτίστως, των ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών, η δε επιλογή των εποπτικών μέσων θα πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά, για
να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική παρέμβαση.

5.2.9 Εκπαιδευτικό υλικό
Στην περίπτωση των προγραμμάτων που θα συντονίσετε ως εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό
υλικό έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές61, ως πολλαπλασιαστική δράση της
Πράξης στην οποία εντάσσονται και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με κάθε μορφής εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. έντυπο,
όπως άρθρα, δημοσιεύματα, σημειώσεις, ασκήσεις, διαφάνειες ή οπτικοακουστικό υλικό).
Στην περίπτωση που επιλέξετε να εμπλουτίσετε το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, θα
πρέπει να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες επισημάνσεις:
Το υλικό θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση με το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος και της ενότητας την οποία υποστηρίζει και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων καθώς και στο βαθμό εξοικείωσής τους με αυτό.
Θα πρέπει να είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον και να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να
ασκηθούν και να εμπεδώσουν την ύλη της ενότητας ή να τους προσφέρει επικαιροποιημένες πληροφορίες και πηγές μάθησης.
Ως εκπαιδευτές, θα πρέπει να αποφεύγετε να υπερφορτώνετε τους εκπαιδευόμενους με
υλικό που διανέμεται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού υπάρχει ο κίνδυνος αποπροσανατολισμού και απόσπασής τους από τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διεργασία. Όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα πρέπει να εξηγείτε το λόγο για τον
οποίο δίνετε το πρόσθετο υλικό.
Επιπλέον, για την επιλογή του υλικού θα πρέπει να συνεκτιμήσετε το βαθμό της δικής σας
εξοικείωσης με το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που επιλέγετε καθώς και με τις τεχνικές που αυτό θα υποστηρίξει.

61. Καραλής Θ. (2011).
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Τέλος, θα πρέπει να σταθμίσετε τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και τους περιορισμούς που θέτει ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Δραστηριότητα 5.2.9
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις παραγράφους που προηγήθηκαν, σχεδιάστε και προετοιμάστε την ενότητα ή τις ενότητες που θα συντονίσετε στο πλαίσιο του προγράμματος. Ζητήστε την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτή σας για την εργασία σας ή συζητήστε την μαζί του στην επόμενη συνάντησή σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΝΩΣΕΩΝ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν…

ΣΤΟΧΟΙ

§…
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μπορούν
να…
§…

ΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει
(αξίες, προδιαθέσεις, προτιμήσεις), ώστε να (επηρεαστεί η συμπεριφορά τους απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις) …
§…

Θέματα (Υποενότητες)

Χρονική διάρκεια κάθε
θέματος (σε
λεπτά)

Εκπαιδευτικές τεχνικές
για κάθε θέμα

Εποπτικά μέσα διδασκαλίας – εκπαιδευτικό
υλικό για κάθε θέμα

1.
2.

3.
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5.2.10 Εκπαιδευτικός χώρος
Ο Βαλάκας (2006) τονίζει την καταλυτική επίδραση του χώρου στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού κλίματος. Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
αποτελεί μέριμνα των οργανωτών οι οποίοι υποχρεούνται στον έλεγχο συγκεκριμένων
προδιαγραφών, διαδικασία που διευκολύνεται από το σύστημα πιστοποίησης των εκπαιδευτικών κέντρων.
Η μέριμνα του εκπαιδευτή ενηλίκων εστιάζει σε θέματα εσωτερικής διευθέτησης του
χώρου, ώστε η διαμόρφωση της αίθουσας και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός να σχετίζονται
και να υποστηρίζουν τους στόχους της εκπαίδευσης και τη μέθοδο που θα αξιοποιηθεί για
την επίτευξή τους. Και τούτο γιατί η διάταξη του χώρου μπορεί να διευκολύνει ή παρεμποδίζει την επικοινωνία και τη συναλλαγή όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Είναι, συνεπώς, καθοριστικός παράγοντας για
την αξιοποίηση ενεργητικών και συμμετοχικών τεχνικών. Οι επιλογές που έχει στη διάθεσή
του ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι η διάταξη σχολικής τάξης, η θεατρική διάταξη, η διάταξη συμβουλίου (ή συσκέψεων), η διάταξη ανοιχτού κύκλου, η διάταξη ομαδικής συνεργασίας, η διάταξη παραλληλογράμμου–σχήματος «Π» καθώς και συνδυασμός και παράλληλη χρήση εναλλακτικών ή βοηθητικών αιθουσών όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
αποσυρθούν για να εκπονήσουν ασκήσεις ή εργασίες.
Τα μέσα, εξάλλου, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην καλύπτουν υπερβολικά το χώρο, να εξασφαλίζουν ορατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες και να διευκολύνουν τον εκπαιδευτή στη χρήση τους.
Τέλος, ο συγγραφέας δεν παραλείπει να τονίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλου
χώρου αναψυχής κατά την ώρα του διαλείμματος, όπου τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας
έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν προσωπικές σχέσεις.

5.2.11 Η οργάνωση του χρόνου
Ήδη, από τις έρευνες–μελέτες που αφορούσαν στην ομάδα των απασχολουμένων στις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις διαπιστώσαμε ότι βασικός παρεμποδιστικός παράγοντας στη συμμετοχή των δυνητικών εκπαιδευομένων είναι ο χρόνος («έλλειψη χρόνου
λόγω επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων», «μετά το ωράριο εργασίας», «προγράμματα μικρής διάρκειας εντός της ημέρας» κ.λπ.). Σε αυτά θα πρέπει να
συμπεριληφθούν πρόσθετοι περιορισμοί που αφορούν στους ρυθμούς των εκπαιδευομένων62. Τους περιορισμούς αυτούς θα πρέπει να λάβετε υπόψη ως εκπαιδευτές, ώστε να
62. Πολλές φορές η χρονική κατανομή του προγράμματος επιβάλλεται να λαμβάνει υπόψη τους εκπαιδευτικούς όρους του συστήματος διαχείρισης που διέπει τη δράση καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας (π.χ. κανονισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης) του εκπαιδευτικού φορέα που έχει
την ευθύνη υλοποίησής του. Αυτό δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια ευελιξίας και ανασχεδιασμού.
Ωστόσο, ιδίως σε αυτή την περίπτωση, οι περιορισμοί που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων καθώς και των τεχνικών που θα τις
υποστηρίξουν.
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οργανώσετε αποτελεσματικά τη χρονική κατανομή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η
Courau (2000), λαμβάνοντας υπόψη μελέτες αναφορικά με τη συσχέτιση της παραγωγικότητας και της ικανότητας συγκέντρωσης των ατόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας, επισημαίνει τα ακόλουθα για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα:
●

τ ο πρωινό είναι περισσότερο κατάλληλο για διανοητική εργασία. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής θα πρέπει, σε εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιείται κατά τις πρωινές
ώρες, να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του δραστηριότητες επίδειξης. Αντίστοιχα, κατά
τις απογευματινές ώρες, προτείνονται ασκήσεις εφαρμογής (παιχνίδια ρόλων, τεστ, χειρισμοί).

●

 εταξύ 11:30 π.μ. – 12:30 μ.μ. και 17:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ. περίπου, οι εκπαιδευόμενοι
Μ
πιθανόν να νιώσουν κόπωση ή εκνευρισμό, λόγω υπογλυκαιμίας. Κατά τις περιόδους
αυτές, συνιστάται να αποφεύγονται τεχνικές διερεύνησης που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε κατάσταση συνειδητής ανικανότητας και αυτoαμφισβήτησης. Αντίθετα,
προτείνεται να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε δράσεις ομαδικές (ασκήσεις ανά δύο
ή άλλες ομαδικές δραστηριότητες), στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εφαρμογής.

●

 εταξύ 14:00 μ.μ. – 15:30 μ.μ. περίπου, μετά το γεύμα, ευνοείται η παθητικότητα, η
Μ
υπνηλία και η απεμπλοκή των εκπαιδευομένων. Συνεπώς, δεν συνιστώνται δραστηριότητες επίδειξης (παρουσίαση, ταινία κ.λπ.) στην αρχή του απογεύματος. Αντίθετα, προτείνεται η ώρα αυτή να αξιοποιηθεί για ασκήσεις εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που παρουσιάστηκαν το πρωί ή το προηγούμενο απόγευμα καθώς και για ασκήσεις ανακάλυψης, στο πλαίσιο προετοιμασίας της απογευματινής επίδειξης.

●

 μέγιστη συνιστώμενη διάρκεια ενός προγράμματος πρέπει να είναι μέχρι 7 ώρες
Η
ημερησίως. Σ’ αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται το γεύμα και τα διαλείμματα τα οποία
επιβάλλονται αφού δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολλή ώρα η συγκέντρωση που απαιτεί η μαθησιακή κατάσταση. Στην περίπτωση, βέβαια, της ομάδας-στόχου, η ημερήσια
διάρκεια προτείνεται να περιορίζεται ακόμα περισσότερο, όπως διαπιστώσαμε σε προηγούμενες ενότητες ότι επιβάλλεται, αξιολογώντας ευρήματα σχετικών μελετών.

●

 συνιστώμενη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας μεταξύ των διαλειμμάτων
Η
προτείνεται το σαρανταπεντάλεπτο, δεδομένου ότι στον ενήλικα, μετά την παρέλευση
αυτού του χρονικού διαστήματος, σταδιακά μειώνονται τα κίνητρα και η αποτελεσματικότητά του και επαναδραστηριοποιούνται με την έναρξη διαφορετικής εργασίας. Συνεπώς, κάθε δραστηριότητα διερεύνησης ή εφαρμογής πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια
45 λεπτών. Ένα παράδειγμα κατανομής του χρόνου 90 λεπτών μιας διδακτικής ενότητας είναι:
●

2 5 λεπτά – άσκηση ανακάλυψης63,

63. Πρόκειται για δραστηριότητες ανακάλυψης της γνώσης μέσα από τεχνικές όπως εργασία σε υπο
ομάδες, ατομικό τεστ ή ερωτηματολόγιο με πολλαπλές απαντήσεις, προβληματισμό ανά δύο, ομαδική
συζήτηση κ.λπ.
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●

1 0 λεπτά – σύνθεση64,

●

1 5 λεπτά – παρουσίαση,

●

3 0 λεπτά – άσκηση εφαρμογής65, και

●

1 0 λεπτά – σύνθεση.

●

 διάλειμμα είναι επιβεβλημένο, γιατί, πέρα από την ευκαιρία διακοπής και ανάΤο
παυλας για τους εκπαιδευόμενους, ευνοεί τις άτυπες επαφές μέσα στην ομάδα και
την αλληλογνωριμία. Επιπλέον, προσφέρει ευκαιρίες για διατύπωση ερωτήσεων,
απαντήσεων ακόμα κι αντιρρήσεων, που πολλές φορές οι εκπαιδευόμενοι δεν
εκφράζουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Έτσι, εξασφαλίζεται η παροχή διευκρινίσεων και επεξηγήσεων και επιτυγχάνεται αποδραματοποίηση, γεγονός που προάγει τη διεργασία της μάθησης. Προτείνεται διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών, ενώ για το μεσημεριανό γεύμα, η διάρκειά του θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη. Επίσης, θεωρείται σκόπιμο να μην απομακρύνονται οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, γιατί υπονομεύεται η συνέργεια της ομάδας
και υπάρχει κίνδυνος απώλειας ενέργειας, γεγονός που θα αναγκάσει τον εκπαιδευτή και την ομάδα να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανασύνταξη
των απαραίτητων για τη μαθησιακή διεργασία δυνάμεών τους.

Δραστηριότητα 5.2.11
Την εργασία που ξεκινήσατε στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, η οποία
αφορούσε στο σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας και την προετοιμασία του εκπαιδευτή, επιχειρήστε τώρα να την εντάξετε χρονικά στο πλαίσιο μιας εργάσιμης εβδομάδας. Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη τους περιοριστικούς παράγοντες που ανέδειξαν
έρευνες οι οποίες εστίαζαν στην ομάδα-στόχο και αφορούσαν στον παράγοντα χρόνο.
Ζητήστε την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτή σας για την εργασία σας ή συζητήστε την
μαζί του στην επόμενη συνάντησή σας.

5.3 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής παρέμβασης
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής παρέμβασης, και ανεξάρτητα από τις διαδικασίες του
εκπαιδευτικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος,
είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτής να συντονίσει μια διαδικασία αξιολόγησης για την ενό64. Προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, αρχικά, να αυτοαξιολογηθούν και, στη συνέχεια,
να αξιοποιήσουν την αξιολόγηση τόσο των λοιπών μελών της ομάδας όσο και του ίδιου του εκπαιδευτή.
65. Δραστηριότητες που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στη πράξη
αυτά που έμαθαν, με τεχνικές όπως τεστ, χρήση εργαλείων και μηχανημάτων, προσομοιώσεις κ.λπ.
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τητα ή τις ενότητες που είχε στην ευθύνη του. Ο δημιουργικός πειραματισμός για την αξιοποίηση κάθε μορφής συμμετοχικής και ενεργητικής εκπαιδευτικής τεχνικής καθιστά την
πρωτοβουλία αυτή ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου τα συμπεράσματα να αξιοποιηθούν
όχι μόνο σε μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αλλά και για την πραγματοποίηση
όλων των απαραίτητων βελτιώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.

5.3.1 Το σύστημα εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Ο Μακράκης (1998,1999) ορίζει την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως τη «συστηματική διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένα αντικείμενα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια», επιδιώκοντας τον προσδιορισμό του βαθμού «υλοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών του μερών», π.χ.
μιας διδακτικής μεθόδου, ώστε να εξασφαλιστεί ανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες ή
τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για το σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Η ανατροφοδότηση, με τη σειρά της, συμπληρώνει ο Μαυρογιώργος (2006), αξιοποιείται για
την «επανεξέταση, αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό» όλων εκείνων των παραγόντων
που ενεπλάκησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, η φάση της ανατροφοδότησης
νοηματοδοτεί την αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, διαδικασία από τη φύση της δυναμική, ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση που συντονίζει ο εκπαιδευτικός φορέας με ευθύνη του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Με κριτήριο το σκοπό, η αξιολόγηση μπορεί να είναι:
●

α ρχική ή διαγνωστική, όταν πραγματοποιείται πριν την έναρξη του προγράμματος, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι σχεδιασμού του και οι επιδιωκόμενοι στόχοι του,

●

ε νδιάμεση ή διαμορφωτική, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, για την εισαγωγή διορθωτικών παρεμβάσεων,

●

α πολογιστική ή συνολική, όταν υλοποιείται κατά το τέλος του προγράμματος και αποσκοπεί στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Στην
ελληνική βιβλιογραφία, αυτή η αξιολόγηση απαντάται και ως τελική. Όπως, όμως, επισημαίνει ο Καραλής (2006)66, ο όρος αυτός δεν αποδίδει το εννοιολογικό περιεχόμενο
της απολογιστικής αξιολόγησης ούτε συναντάται στην διεθνή βιβλιογραφία, απλώς
προσδιορίζει τη φάση κατά την οποία συλλέγονται τα ερευνητικά δεδομένα για την διεξαγωγή της αξιολόγησης.

66. Διαθέσιμο και στον ιστότοπο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων:
http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=50
(τελευταία επίσκεψη: 5/2/2012).
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5.3.1.1 Δομικά στοιχεία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Αντικείμενα της αξιολόγησης (τι αξιολογείται)67 μπορούν να είναι όλες οι παράμετροι εκπαιδευτικού σχεδιασμού και, ιδίως:
ü οβαθμός επίτευξης των γνωστικών στόχων, των στόχων–ικανοτήτων καθώς επίσης
και των στόχων που αφορούν στις επιθυμητές στάσεις, από την πλευρά των εκπαιδευομένων,
ü οβαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από το περιεχόμενο του προγράμματος,
τις τεχνικές και τα μέσα που αξιοποιήθηκαν, το κλίμα που διαμορφώθηκε, ο βαθμός
συμμετοχής και ενεργοποίησής τους κ.ά., και
ü οβαθμός συμπλήρωσης του γνωστικού εξοπλισμού των συμμετεχόντων, ώστε η
μάθηση να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Για τα αντικείμενα αξιολόγησης προσδιορίζονται οι άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί η αξιολόγηση. Συνήθως, αναφέρει ο Μαυρογιώργος (2006), οι άξονες είναι τέσσερις και αφορούν:
●

 το σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας,
σ

●

 τις εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται,
σ

●

 τις σχέσεις των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, και
σ

●

 το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
σ

Τα κριτήρια που θα αξιοποιηθούν (ως ποσοτικοί ή ποιοτικοί δείκτες με τους οποίους βαθμολογούνται οι επιμέρους άξονες) προσδιορίζονται ανάλογα με το αντικείμενο αξιολόγησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του άξονα που αφορά στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, τέτοια κριτήρια μπορούν να είναι ο αριθμός των απουσιών των εκπαιδευομένων
(μέσος όρος ανά τμήμα) ή η ποιότητα των εργασιών που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.
Ως Μέσα για τη συλλογή στοιχείων μπορούν να αξιοποιηθούν:
●

ε ρωτηματολόγια, με ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις,

●

τ εστ διαπίστωσης (ασκήσεις αξιολόγησης) γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων,

●

κ λίμακες συστημικής παρατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

●

ε ργασίες που εκπονούν οι εκπαιδευόμενοι (μάλιστα είναι χρήσιμο να αξιολογούνται οι
επιδόσεις τους διαχρονικά, με σύγκριση της εργασίας που εκπονήθηκε στην αρχή της
διδακτικής ενότητας με εκείνη ή εκείνες που εκπονήθηκαν κατά το τέλος της),

67. Η περιγραφή που ακολουθεί έλαβε ως βάση το κείμενο «Μεθοδολογία για το Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Ενότητας» της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αποτέλεσε μέρος του διδακτικού υλικού του προγράμματος «E-MODE Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτές στη Δημιουργία Θεματικών Ενοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Μάιος–Ιούλιος 2010.
Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 263

11/6/12 10:17 PM

264

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

●

δ ομημένες συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες,

●

 νάλυση βιντεοσκοπημένων ή μαγνητοφωνημένων εκπαιδευτικών συναντήσεων ή
α
στιγμιότυπων της εκπαιδευτικής παρέμβασης, και

●

 λλα, κατά περίπτωση, μέσα.
ά

Για την επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνονται αξιοποιούνται οι κατάλληλες
τεχνικές, ποσοτικές (στατιστικές) ή ποιοτικές. Όμως, «η βελτίωση του προσφερόμενου
εκπαιδευτικού έργου δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα εφαρμογής της κατάλληλης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας». Προϋποθέτει τη συνεχή επανεξέταση, από τους εκπαιδευτές,
των βαθύτερων διαστάσεων των αντικειμένων που διδάσκουν και τον ανακαθορισμό των
θεωρητικών και πρακτικών επιλογών τους.

5.3.1.2	Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης – αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή
Ανεξάρτητα από το είδος της αξιολόγησης και τη μέριμνα του εκπαιδευτικού φορέα για τη
διαδικασία αυτή, στο τέλος της εκπαιδευτικής του παρέμβασης ή ενδιάμεσα, είναι χρήσιμο
ο εκπαιδευτής να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια διαδικασία αξιολόγησης για την ενότητα
ή τις ενότητες που συντόνισε.
Η διαδικασία αυτή, εκτός των άλλων, δίνει πρόσβαση στους εκπαιδευόμενους για μια
ακόμα συμμετοχική δράση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, ιδίως αν η
αξιολόγηση είναι διαμορφωτική. Αν, μάλιστα, ο εκπαιδευτής πειραματίστηκε με εκπαιδευτικές τεχνικές με τις οποίες δεν είχε μεγάλη εξοικείωση, η αξιολόγηση μπορεί να του προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε, καθώς θα
του επιτρέψει όχι μόνο να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εκπαιδευτικού σχεδιασμού για
την ίδια την παρέμβασή του (αν η ενότητα δεν έχει ολοκληρωθεί) αλλά και να αξιοποιήσει
μελλοντικά την εμπειρία που αποκόμισε από τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

5.3.1.3 Μέθοδοι και τεχνικές
Σε μια παρέμβαση μικρής διάρκειας, το ζητούμενο δεν είναι να εφαρμοστούν εξαντλητικά
και συστηματικά οι μέθοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης που θα πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (2006), θα πρέπει να επιλέγονται οι τεχνικές μέσω των οποίων θα συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες
που θα προσφέρουν ανατροφοδοτική αξιολόγηση στον εκπαιδευτή, ώστε να βελτιώσει τις
εκπαιδευτικές πρακτικές του. Οι τεχνικές που προσφέρονται για το σκοπό αυτό είναι:
●

 παρατήρηση «επεισοδίων» εκπαιδευτικής συνάντησης, η οποία επιτρέπει στον εκπαιη
δευτή να συγκεντρώνει σταδιακά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο ‘Φύλλο Παρατήρησης’,
τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τον εαυτό του, σχόλια που καλύπτουν από
έναν έως τέσσερις άξονες αξιολόγησης,

●

 μαγνητοφώνηση εκπαιδευτικής συνάντησης,
η

●

 βιντεοσκόπηση εκπαιδευτικής συνάντησης,
η
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●

 συνέντευξη από τους εκπαιδευόμενους,
η

●

τ ο ερωτηματολόγιο (κλειστών ή ανοικτών ερωτήσεων) για τους εκπαιδευόμενους,

●

τ ο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτή,

●

τ α επιτεύγματα των εκπαιδευομένων, και

●

τ α τεστ.

265

Επισημαίνεται ότι η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα ώστε να
μην έρχονται σε δύσκολη θέση οι εκπαιδευόμενοι.

5.3.1.4	Κρίσιμοι παράγοντες ορθολογικής αξιοποίησης και αποτελεσματικότητας
των μεθόδων και τεχνικών
Αξιοποιώντας πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο Μαυρογιώργος (2006: 288) διερεύνησε τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που ο εκπαιδευτής αξιοποιεί στο πλαίσιο της ανατροφοδοτικής (αυτό)αξιολόγησης της
εκπαιδευτικής παρέμβασής του. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
●

 νάγκη κατοχύρωσης της συναίνεσης των εκπαιδευομένων για τη χρήση τους.
Α

●

 ξασφάλιση – ποσοτικά και ποιοτικά – της απαραίτητης πληροφόρησης.
Ε

●

 υνατότητα αποτελεσματικής ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων που συγκεΔ
ντρώνονται.

●

 ροσαρμογή των τεχνικών στις «διατιθέμενες δυνατότητες».
Π

●

 υνατότητα των τεχνικών να αξιοποιούν τα διαθέσιμα υλικά και μέσα.
Δ

●

 ποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών εντός του προδιαγεγραμμένου χρονοδιαΑ
γράμματος.

●

 ρήση τεχνικών που δεν προκαλούν άγχος ούτε απαιτούν κοπιαστική εργασία.
Χ

5.3.2 Α
 ξιολόγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών – Μικροδιδασκαλία
Ο όρος «μικροδιδασκαλία» αναφέρεται στην εργαστηριακή άσκηση που πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες εκπαιδευόμενων υποψήφιων εκπαιδευτών, με την παρουσία και το
συντονισμό εκπαιδευτή-συμβούλου. Πρόκειται για προσομοιωτική τεχνική η οποία, σύμφωνα με τους Καψάλη και Βρεττό (2002), συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη της διδασκαλίας και έχει ως στόχο, την ανάπτυξη επιθυμητής διδακτικής συμπεριφοράς του υποψήφιου εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχοντας διαδοχικά σε ρόλους εκπαιδευτών–εκπαιδευομένων, μέσω της βιωματικής προσέγγισης και της ανατροφοδότησης που
δέχονται από την εκπαιδευτική ομάδα, έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις διδακτικές αδυναμίες ή ελλείψεις τους και, τελικά, να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους.
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Σύμφωνα με τη Γιαννακοπούλου, η τεχνική αυτή στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές:
Ο αναστοχασμός της δικής μας διδακτικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με το ρόλο μας
στη θέση του εκπαιδευομένου και την ανάλυση των δύο διαφορετικών αυτών εμπειριών,
ενισχύουν τη δυνατότητα μάθησης.
Επιπλέον, ως εκπαιδευτές μπορούμε να βελτιώσουμε τις διδακτικές επιδόσεις μας μέσω
της παρατήρησης διδακτικών δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους και το
προσωπικό ύφος ή την εμπειρία του διδάσκοντος.
Η μικροδιδασκαλία – ως συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη της διδασκαλίας, με στόχο
την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτών – περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση μιας διδακτικής ενότητας χρονικής διάρκειας 15-20 λεπτών. Η
παρουσίαση, συνήθως, βιντεοσκοπείται, ώστε, εκτός από τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής
ομάδας, να έχει και ο «διδάσκων-εκπαιδευόμενος» την εικόνα της παρουσίας του. Έτσι θα
εντοπίσει τους τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η εκπαιδευτική παρέμβασή του.
Η ωφέλεια από αυτή τη διαδικασία μεγιστοποιείται με την παρακολούθηση και το σχολιασμό βιντεοσκοπημένων υποδειγματικών διδασκαλιών.

5.3.2.1 Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
Για τη μικροδιδασκαλία απαιτείται αναλυτικός σχεδιασμός, του οποίου το περιεχόμενο και
οι προδιαγραφές έχουν ως εξής:
ü 
Σαφής διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων της μικροδιδασκαλίας σε τρία επίπεδα:
●

γ νώσεων που πρέπει να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες,

●

ι κανοτήτων που πρέπει να ενισχύσουν, και

●

 τάσεων (διαθέσεων, συμπεριφορών) που πρέπει να υιοθετήσουν.
σ

ü Ο
ι στόχοι θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους της διδακτικής ενότητας, η δε επίτευξή τους να είναι δυνατή εντός του χρόνου των 15-20 λεπτών που διαρκεί η μικροδιδασκαλία. Είναι χρήσιμος και ο προσδιορισμός των κριτηρίων με τα οποία
θα κριθεί ως αποτελεσματική η επίτευξη των στόχων.
ü Κ
ατανομή της διδακτέας ύλης σε υποενότητες (θέματα), διαρθρωμένα με λογική και
χρονική αλληλουχία και σε αντιστοιχία με τους στόχους και το περιεχόμενο της ενότητας.
ü Ο
ργάνωση και κατανομή του χρόνου, ώστε να καλύπτεται με επάρκεια το περιεχόμενο
κάθε υποενότητας, με βάση, πάντα, τους εκπαιδευτικούς στόχους.
ü Ε
πιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και αιτιολόγησή τους σε σχέση με το
περιεχόμενο και τους εκπαιδευτικούς στόχους.
ü Ε
πιλογή των κατάλληλων μέσων που θα αξιοποιηθούν, στο πλαίσιο των τεχνικών που
έχουν ήδη επιλεχθεί και αιτιολόγησή τους.
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5.3.2.2 Υλοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας
Η μικροδιδασκαλία παρουσιάζεται, συνήθως, κατά την τελευταία συνάντηση (ή κατά τις
τελευταίες συναντήσεις, αν το επιβάλλει ο αριθμός των συμμετεχόντων). Μπορεί, ωστόσο,
να εφαρμόζεται η μικροδιδασκαλία και κατά το μέσο του προγράμματος, ανάλογα, βέβαια,
με τη διάρκεια και τη στοχοθεσία του. Στην περίπτωση αυτή, η μικροδιδασκαλία είναι
μικρότερης διάρκειας και περισσότερο εστιασμένη. Κατά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας είναι απαραίτητο:
1.	να ακολουθείται η διάρθρωση της διδακτικής ύλης που έχει αποτυπωθεί στο σχέδιο,
2. να τηρείται η χρονική κατανομή για τα θέματα της μικροδιδασκαλίας,
3. να ακολουθούνται οι προδιαγραφές των τεχνικών που έχουν επιλεχθεί,
4. να χρησιμοποιούνται τα ενδεδειγμένα εκπαιδευτικά μέσα, και
5.	να αναπτύσσεται με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτική επικοινωνία που χαρακτηρίζεται
από θετικό κλίμα, παρακίνηση της συμμετοχής και ενθάρρυνση του διαλόγου.
Σε αυτά, αντίστοιχα, εστιάζει και η αξιολόγησή της, της οποίας ο κατάλογος ελέγχου, σύμφωνα με τον Κόκκο (2006), γ΄ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
●

τ ην εισαγωγή, όπου διερευνάται αν:
❍

έ γινε παρουσίαση των στόχων,

❍

 πήρξαν οι κατάλληλες εισαγωγικές παρατηρήσεις,
υ

❍

ε νεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

●

τ ο περιεχόμενο και, ειδικότερα, αν:
❍ ή
 ταν εναρμονισμένο με το επίπεδο των συμμετεχόντων,
❍ υ
 πήρξε η κατάλληλη αλληλουχία νοημάτων και η απαραίτητη τεκμηρίωση των επιχειρημάτων,
❍ η
 ύλη κατανεμήθηκε χρονικά με κατάλληλο τρόπο.

●

τ η χρήση του προφορικού λόγου, ως προς:
❍ τ η σαφήνεια των νοημάτων, τη παροχή διευκρινίσεων καθώς και την ανάλυση των
εννοιών,
❍ τ ην άνεση που τη χαρακτήρισε,
❍ τ ην ευκρίνεια της εκφοράς του λόγου,
❍ τ ο βαθμό ανεξαρτητοποίησης του «εκπαιδευόμενου εκπαιδευτή» από τις σημειώσεις.

●

τ η χρήση της γλώσσας σώματος ως προς:
❍ τ η φυσικότητα της παρουσίας του,
❍ τ ην κατάλληλη εμφάνιση και στάση του σώματος,
❍ τ ην οπτική επαφή με τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας,
❍ τ ην αξιοποίηση του χώρου.
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●

τ ις εκπαιδευτικές τεχνικές, και, ειδικότερα, αν:
❍ έ
 γινε επιλογή συμμετοχικών τεχνικών σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας,
❍ υ
 πήρξε εναλλαγή και πλουραλισμός,
❍ τ ηρήθηκαν οι προδιαγραφές των τεχνικών,
❍ ε
 πιλέχθηκαν οι καταλληλότερες για το γνωστικό αντικείμενο τεχνικές,
❍ υ
 πήρξε μέριμνα διασύνδεσης των τεχνικών.

●

τ η σχέση του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, διερευνώντας αν:
❍ υ
 πήρχε οικειότητα, ειλικρίνεια, προσήνεια,
❍ ο
 ίδιος ενθάρρυνε τη συμμετοχή.

●

τ ην αξιοποίηση των εποπτικών μέσων και, ειδικότερα, αν:
❍ υ
 πήρξε κατάλληλη προετοιμασία τους και αν εξασφάλιζαν δυνατότητα παρακολούθησης από όλους τους συμμετέχοντες,
❍ υ
 ποστήριξαν τις τεχνικές και τους διδακτικούς στόχους,
❍ έ
 γινε λογική χρήση τους.

●

τ ον επίλογο, ελέγχοντας αν:
❍ έ
 γινε υπενθύμιση των στόχων και των βασικών σημείων,
❍ έ
 γινε ανακεφαλαίωση και διατυπώθηκαν συμπεράσματα,
❍ ε
 πιχειρήθηκε διασύνδεση με την ενότητα ή τις ενότητες που ακολουθούν.

5.3.2.3	Η μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης της μικρής επιχείρησης
Δραστηριότητα 5.3
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα που παρακολουθείτε, σας ζητείται να σχεδιάσετε τη
δική σας μικροδιδασκαλία διάρκειας 20 λεπτών. Την εργασία σας θα την παρουσιάσετε
στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Το γνωστικό της αντικείμενο θα πρέπει να εμπίπτει στο θεματικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείστε ως εκπαιδευτής. Το ζητούμενο, πέρα από τον άρτιο σχεδιασμό και την προετοιμασία, είναι η προσαρμοσμένη εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Αφού επιλέξετε μεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν συμβατότητα τόσο με τη φύση του
γνωστικού αντικειμένου όσο και με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες
της ομάδας-στόχου στην οποία απευθύνονται τα προγράμματα, θυμηθείτε αφενός να
αιτιολογήσετε τις επιλογές σας και αφετέρου να τηρήσετε τις προδιαγραφές που εγγυώνται την αποτελεσματικότητά τους.
Καλή επιτυχία!
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Σύνοψη
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών, η υφή του γνωστικού αντικειμένου υπαγορεύει επιλογές και προσαρμογή ακόμα και εκείνων των τεχνικών που
είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά, την εμπειρία, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες της
ομάδας-στόχου.
Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
●

 πιχειρηματικότητα στη Μικρή Επιχείρηση,
Ε

●

Υ γιεινή και Ασφάλεια,

●

 εριβαλλοντική Εκπαίδευση,
Π

●

 ξειδικευμένη Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση Επιχειρηματική και Επαγγελματική ΟροΕ
λογία για Μικρές Επιχειρήσεις,

●

Τ εχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Εφαρμογές Διαδικτύου,

είναι πρόσφορες τεχνικές όπως η εργασία σε ομάδες, η εργασία με ερωτήσεις–απαντήσεις, ο διάλογος, το παιχνίδι ρόλων, η μελέτη περίπτωσης, η συζήτηση, η προσομοίωση, η
προσομοίωση κρίσης, ο καταιγισμός ιδεών, η επίλυση προβλήματος και η ανάλυση συνέντευξης, αρκεί, βέβαια, να έχουν σταθμιστεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους,
να έχει προσδιοριστεί ο σκοπός, η στόχευση και η διάρκεια του προγράμματος ή της ενότητας εντός της οποίας θα αξιοποιηθούν και να έχουν διερευνηθεί οι προτιμήσεις των
υποψήφιων εκπαιδευομένων. Κυρίως, επιβάλλεται να έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές
σχεδιασμού και υλοποίησής τους και να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ο εκπαιδευτής για
να τις συντονίσει.
Η προετοιμασία περιλαμβάνει και το σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας που καταγράφεται στο σχέδιο (παρουσίασης) διδασκαλίας, στο οποίο αποτυπώνεται η εκπαιδευτική στρατηγική, για κάθε ενότητα (συνήθως 45 λεπτών), συμπεριλαμβάνοντας και τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές καθώς και τα μέσα και το εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθούν.
Ο σχεδιασμός δεν είναι στατικός αλλά, πολλές φορές, επιβάλλεται ετοιμότητα για αναπροσαρμογή και ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Μια συνολική προσέγγιση για
το σύνολο των συναντήσεων επενεργεί θετικά στο έργο και την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτή, καθόσον του επιτρέπει να σχηματίσει, εκ των προτέρων, εικόνα των απαιτήσεων του προγράμματος. Έτσι, είναι σε θέση να ανταποκριθεί, αν ζητηθούν αλλαγές ή τροποποιήσεις.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης και εξασφαλίζει ανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες ή τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 269

11/6/12 10:17 PM

270

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

Η υλοποίηση από τον εκπαιδευτή διαδικασίας ανατροφοδοτικής αυτοαξιολόγησης – στο
τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασής του ή ενδιάμεσα – για την ενότητα ή τις ενότητες που
είχε στην ευθύνη του, αποτελεί χρήσιμο μηχανισμό διαρκούς βελτίωσής του.
«Μικροδιδασκαλία», τέλος, είναι η εργαστηριακή άσκηση που πραγματοποιείται σε μικρές
ομάδες εκπαιδευομένων, υποψήφιων εκπαιδευτών, με την παρουσία και το συντονισμό
εκπαιδευτή-συμβούλου. Συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη της διδασκαλίας και έχει ως
στόχο την ανάπτυξη επιθυμητής διδακτικής συμπεριφοράς του υποψήφιου εκπαιδευτή.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
(Πολλαπλής επιλογής)
1.	Η ενότητα «Τα στάδια της πώλησης και οι τεχνικές διαπραγμάτευσης» (πρόγραμμα
«Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών»), στους εκπαιδευτικούς στόχους της
οποίας συμπεριλαμβάνονται στάσεις και συμπεριφορές, μπορεί να υποστηριχθεί βέλτιστα με την τεχνική… (επιλέξτε)…
α. του καταιγισμού ιδεών (brainstorming).
β. του παιχνιδιού ρόλων.
γ. της επίδειξης.
2.	Στο πρόγραμμα «Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης» μια μελέτη περίπτωσης (επιλέξτε)…
α.	θα μπορούσε αποτελεσματικά να αξιοποιηθεί, για να καλύψει περιεκτικά μεγάλο
μέρος του γνωστικού αντικειμένου, προσφέροντας ευκαιρίες για βαθύτερη κατανόησή του.
β.	στην αρχή του προγράμματος θα κινητοποιούσε τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον το πρόγραμμα.
γ. δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί το πρόγραμμα είναι μικρής διάρκειας.
3.	Στο πρόγραμμα «Διαχείριση ποιότητας», η πρόσκληση ειδικού σε συνέντευξη από τους
εκπαιδευόμενους στο τέλος του προγράμματος (επιλέξτε την πρόταση που δεν θεωρείτε σωστή)…
α.	δεν προσφέρεται, γιατί το πρόγραμμα έχει θεωρητικό προσανατολισμό (γνώσεις).
β.	θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους σε τομείς του ενδιαφέροντός τους.
γ.	μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα, αν, προηγουμένως, μέσω του διαλόγου, της εργασίας σε ομάδες, του καταιγισμού ιδεών κ.λπ., οι εκπαιδευόμενοι διαμορφώσουν οι ίδιοι τις ερωτήσεις και επιλέξουν εκείνες που θα διατυπωθούν στο
πλαίσιο της ωριαίας συνάντησης.
4.	Στο πρόγραμμα «Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών», τους
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στόχους για ανάπτυξη της δημιουργικότητας των εκπαιδευομένων και συμμετοχή υποστηρίζει αποτελεσματικότερα η τεχνική (επιλέξτε)…
α. του καταιγισμού ιδεών (brainstorming).
β. της εμπλουτισμένης εισήγησης.
γ. της επίδειξης.
5.	Σε όλα τα προγράμματα προσφέρεται η τεχνική του διαλόγου …(επιλέξτε την πρόταση
που δεν θεωρείτε σωστή)…
α. για να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
β.	για να συγκεντρώσουν οι εκπαιδευόμενοι περισσότερες πληροφορίες και να
μάθουν περισσότερα.
γ.	για να καλλιεργηθεί ο σεβασμός για τις απόψεις των άλλων και την ενεργητική
ακρόαση.
δ. για να εξερευνηθούν οι απόψεις των μελών της ομάδας.
ε.	για να επιβάλει ο εκπαιδευτής τις απόψεις του που συναρτώνται με τους επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους.
6.	Με δεδομένες τις αναμενόμενες διαφορετικές εμπειρίες και την ανομοιογένεια της
εκπαιδευτικής ομάδας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αντιμετώπιση ανταγωνισμού», η
ενότητα που αφορά στις ανταγωνιστικές δυνάμεις που επηρεάζουν το περιβάλλον της
επιχείρησης είναι προτιμότερο (επιλέξτε)…
α.	να παρουσιαστεί με μια μακροσκελή εισήγηση που καλύπτει και τις πέντε (5) ομάδες παραγόντων που διαμορφώνουν την ένταση του ανταγωνισμού.
β. να παρουσιαστεί με μια εκτενή μελέτη περίπτωσης.
γ.	να παρουσιαστεί με μια γρήγορη συλλογή και ομαδοποίηση απόψεων μέσω της
τεχνικής του καταιγισμού ιδεών και να γίνει σύνθεση αυτών των απόψεων, αφού
προηγηθεί μικρή εισήγηση που θα υποστηριχθεί από διαφάνειες, ερωτήσεις και
συζήτηση.
7.	Στα προγράμματα «Πολιτικές και πρακτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και
εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση» και «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για
τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενούς τομέα», την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και
προβληματισμού για τις ίδιες απόψεις και ιδέες των συμμετεχόντων, που σχετίζονται
με περιβαλλοντικά ζητήματα, υποστηρίζει αποτελεσματικότερα η τεχνική (επιλέξτε)…
α. του καταιγισμού ιδεών (brainstorming).
β. των ερωτήσεων-απαντήσεων.
γ. της επίδειξης.
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8.	Στα προγράμματα «Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για
ξενόγλωσσους απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις» και «Εκπαίδευση Ελλήνων
απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία»,
κατά τη διεξαγωγή της τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων ο εκπαιδευτής (επιλέξτε)…
α.	οφείλει να διορθώνει άμεσα τα γλωσσικά λάθη, ώστε να υποβοηθούνται οι εκπαιδευόμενοι να βελτιώσουν την επικοινωνιακή ικανότητά τους.
β.	κρατά σημειώσεις, ώστε κατά τη φάση της ανατροφοδότησης, εκτός των άλλων, να
έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επανάληψη ή εξάσκηση, προκειμένου να
βελτιωθεί η επικοινωνιακή ικανότητα των εκπαιδευομένων.
γ. αγνοεί πλήρως τα γλωσσικά λάθη.
9.	Η τεχνική (επιλέξτε)… μπορεί αποτελεσματικά να αξιοποιήσει την αναμενόμενη ανομοιογένεια της εκπαιδευτικής ομάδας στα προγράμματα πληροφορικής. Η ανομοιογένεια αυτή σχετίζεται με το βαθμό εξοικείωσης με το γνωστικό αντικείμενο.
α. της επίδειξης
β. των ερωτήσεων–απαντήσεων
γ. της εργασίας σε ομάδες και, ιδιαίτερα, σε δυάδες εκπαιδευομένων
10.	Ο στόχος της ανάπτυξης δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα «Πρώτες
βοήθειες στο χώρο εργασίας» για την παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί αποτελεσματικότερα να επιδιωχθεί με (επιλέξτε)…
α. επίδειξη (π.χ. προβολή ταινίας με δραματοποιημένα περιστατικά).
β. προσομοιωτικές ασκήσεις.
γ. συνέντευξη με ειδικό.

Ασκήσεις (Σωστού – Λάθους)
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασμένες:
11.	Η διδακτική ενότητα διαρκεί πάντα 45 λεπτά.
Σωστό

Λάθος

12.	Δεν είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας, αν το περιεχόμενο του
προγράμματος χαρακτηρίζεται από συνέπεια και πληρότητα.
Σωστό

Λάθος

13.	Στο σχέδιο διδασκαλίας αποτυπώνεται η στρατηγική του εκπαιδευτή.
Σωστό
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14.	Στο σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, οι στόχοι που θα πρέπει
να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ενότητας, οι τεχνικές που θα αξιοποιηθούν καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για το
σκοπό αυτό.
Σωστό

Λάθος

15.	Η οργάνωση και σύνθεση του εκπαιδευτικού υλικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα
του εκπαιδευτικού φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα.
Σωστό

Λάθος

16.	Δεν είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης από τον εκπαιδευτή, γιατί αυτό αποτελεί μέριμνα και αποκλειστική αρμοδιότητα
του εκπαιδευτικού φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα.
Σωστό

Λάθος

17.	Η διαδικασία της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής ενότητας που συντονίζει ο εκπαιδευτής δίνει μια πρόσθετη ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους για ενεργητική συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
Σωστό

Λάθος

18.	Θα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση των εκπαιδευομένων για τη χρήση των τεχνικών
που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής για την αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής
παρέμβασής του.
Σωστό

Λάθος

19.	Για την αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης του εκπαιδευτή, η οποία αποτελεί μορφή ερευνητικής εργασίας, επιβάλλεται να εφαρμοστούν εξαντλητικά και συστηματικά οι μέθοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης που θα πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας.
Σωστό

Λάθος

20.	Η μικροδιδασκαλία είναι εργαστηριακή άσκηση που εφαρμόζεται στα προγράμματα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών, προσφέροντάς τους ευκαιρίες να συνειδητοποιήσουν και
να διορθώσουν τις διδακτικές αδυναμίες τους.
Σωστό

Λάθος

21.	Ανεξάρτητα από τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος, η διαμόρφωση του
χώρου θα πρέπει να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν.
Σωστό
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22.	Όταν ο εκπαιδευτής δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, μπορεί να αξιοποιεί εντυπωσιακά εκπαιδευτικά μέσα τα οποία θα αναπληρώσουν την έλλειψη προετοιμασίας.
Σωστό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Μ.indd 275

Λάθος

11/6/12 10:17 PM

276

IME ΓΣΕΒΕΕ - Α
 Ρ Χ Ε Σ & Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν προσαρμοσμένες σ τ ις
ιδιαι τ ερό τ η τ ες τ ων μικρών επιχειρήσεων

Παράρτημα
Απαντήσεις ασκήσεων
(Πολλαπλής επιλογής)
1–β, 2–α, 3–α, 4–α, 5–ε, 6–γ, 7–β, 8–β, 9–γ, 10–β.

(Σωστού – Λάθους)
11.–Λ, 12.–Λ, 13.–Σ, 14.–Σ. 15.–Λ, 16.–Λ, 17.–Σ, 18.–Σ, 19.–Λ, 20.–Σ, 21.–Λ, 22.–Λ.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
●

Βασάλα Π. (2006). «Το debate ως εκπαιδευτική τεχνική στην Περιβαλ-

λοντική Εκπαίδευση», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 7, σ. 23-30.

●

Γιαννακοπούλου Ε. (2008). «Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση

εκπαιδευτών ενηλίκων: από την ανατροφοδότηση στον αναστοχασμό», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 14, σ. 11-16.

●

Καραλής Θ. (2006). «Τυπολογίες αξιολόγησης: Θεωρητικές προσεγ-

γίσεις και προϋποθέσεις εφαρμογής», στο Νέα Παιδεία τεύχ. 120,
σελ.98-108.

●

Μπρίνια Β. (2011). «Management και εκπαίδευση ανθρώπινου δυνα-

μικού με τη μέθοδο Project», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 23, σ. 11-17.

●

Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. (2005). «Εκπαίδευση ενηλίκων και εκμά-

θηση της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: η περίπτωση των
παλιννοστούντων–μεταναστών–προσφύγων», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 4, σ. 26-32.

●

Σηφάκις Ν. «‘Εκλεκτικές συγγένειες’: Η διδασκαλία ξένων γλωσσών

συναντά την Εκπαίδευση Ενηλίκων», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 1,
σ. 29-35.

●

Καψάλης Α., Βρεττός Ι. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτι-

κών δεξιοτήτων. Αθήνα: Ατραπός

●

Κόκκος Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι

συντελεστές. Πάτρα: ΕΑΠ
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Κόκκος Α., Βεργίδης Δ. κ.ά. (2008). Μελέτη εξωτερικής αξιολόγησης

προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας
και πληροφορικής. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

●

Κόκκος Α. κ.ά. (2006). Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρη-

τικής και Πρακτικής Κατάρτισης, (τόμ. I-VIII. Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ

●

Κόκκος Α., Λιοναράκης Α. (1999). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση. Σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων. Πάτρα: ΕΑΠ

●

Λιοναράκης Α. (2001). (επιμ.). Απόψεις και προβληματισμοί για την Ανοι-

κτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα: Προπομπός

●

Μπαμπανέλου Δ., Μπέτζιου Ν. (1999). Διαστάσεις και Προοπτικές της

Συμμετοχικής Μεθοδολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: ΙΝ.Ε./
Γ.Σ.Ε.Ε.

●

Μπρίνια Β. (2011). «Management και εκπαίδευση ανθρώπινου δυνα-

μικού με τη μέθοδο Project», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 23, σ. 11-17.

●

Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής και Πρακτικής

Κατάρτισης, τόμ. I-VIII. Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
(2006). Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ

●

Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. (2005). «Εκπαίδευση ενηλίκων και εκμά-

θηση της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: η περίπτωση των
παλιννοστούντων–μεταναστών–προσφύγων», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 4, σ. 26-32.

●

Σηφάκις Ν. «‘Εκλεκτικές συγγένειες’: Η διδασκαλία ξένων γλωσσών

συναντά την Εκπαίδευση Ενηλίκων», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 1,
σ. 29-35.

●

Τσεκούρας Κ. κ.ά. (2008). Μελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης

πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

●

Χατζηευσταθίου Ε. (2010). «Εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών

τεχνικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
(ξένης) σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Ένα παράδειγμα εφαρμογής
του κύκλου της μάθησης KOLB», στο Εκπαίδευση Ενηλίκων 20, σ. 5-11.

●

Courau S. (2000). Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Goleman D. (1996). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά

Γράμματα

●

Goleman D. (1999). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας.

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
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●

Jaques D. (2003). Μάθηση σε ομάδες. Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν

ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων. Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Keegan D. (2001). Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Noyé D., Piveteau J. (2002). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή, 2η έκδ.

Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Race Ph. (2001). 500 πρακτικές συμβουλές για την ανοικτή και ευέλικτη

εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο

●

Race Ph. (1999). Το εγχειρίδιο της ανοικτής εκπαίδευσης. Αθήνα:

Μεταίχμιο

●
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Προτεινόμενες ιστοσελίδες
(προσβάσιμες κατά την περίοδο συγγραφής του εγχειριδίου)
●

http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=ca

tegory&id=86&Itemid=291

●

h t t p : / / w w w . i m e g s e v e e . g r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=110:2010-04-29-10-20-31&catid=86:ekpaid
eusi&Itemid=295

■ Επισυναπτόμενα: Παραδείγματα εκπαιδευτικών τεχνικών
●

h ttp://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/meleti_

efarmogi_ekpanagkwn.pdf

■ Έντυπα Ασκήσεων:
●

 ttp://www.imegsevee.gr/attachments/article/110/entupa_
h
askisewn.pdf

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=35&Itemid=50

●

h ttp://events.cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2011/

images/stories/files/CREATIVITY%20IN%20ADULT%20EDUCATION.pdf)

●

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&vi
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ΑΡΧΕΣ και ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων
• Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Ορισμοί,
χαρακτηριστικά, ρόλος, συνδικαλιστική εκπροσώπηση, εκπαιδευτικές ανάγκες
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης με βάση τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων
• Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές προσαρμοσμένες στα προγράμματα
εκπαίδευσης για τους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις
• Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
• Προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
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