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Ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου 

είναι Εκπαιδευτής Οδήγησης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής με πολυετή 

εμπειρία στην εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση Οδηγών και Εκπαιδευτών 

Οδήγησης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική 

Μεθοδολογία. Είναι εξειδικευμένος 

Παιδαγωγός Κυκλοφορίας, 

πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και 

πιστοποιημένος εκπαιδευτής Εκπαιδευτών 

για ecodriving. Σε συνεργασία με την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών 

Οδήγησης έχει συμμετάσχει σε επιτροπές 

αναβάθμισης του ρόλου του Εκπαιδευτή 

Οδήγησης σε θέματα Οδικής Ασφάλειας 

και το 2009 συμμετείχε στη συγγραφική 

ομάδα ανάπτυξης του επαγγελματικού 

περιγράμματος με τίτλο «Εκπαιδευτής 

Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης 
μελετών και ερευνών και αποτελεί 
τον επιστημονικό σύμβουλο της 
ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών 
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αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις 
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ανάπτυξης, χρηματοδότησης 
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επαγγελματικής κατάρτισης με 
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού των 
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επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν 
την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία και προωθούν την 
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων.
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περιλήΨή
Ο σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης και η συγγραφή του παρόντος εγχει-

ριδίου εκπονήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 «προετοιμασία πιλοτικών 
προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης στις μικρές επιχειρήσεις με την ανάπτυξη εκπαι-
δευτικών σχεδίων, περιεχομένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των 
πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων», της πράξης «δράσεις προσαρμο-
γής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη γσεΒεε στα δεδομένα της οικονο-
μικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής– 
υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων».

σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι, αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης που παρέχουν οι εκπαιδευτές Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγω-
γής και, αφετέρου, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού τους έργου 
στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου 
εκπαίδευσης. Το εγχειρίδιο ξεκινά με μια εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων (κεφ. 
1), όπου γίνεται μία αναφορά στις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου, στις θεωρίες της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και στη διερεύνηση του ρόλου του εκπαιδευτή. Το κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει 
το σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη θεωρητική 
(ή/και πρακτική) εκπαίδευση των Οδηγών1 και αποτελεί βασικό μέρος της εκπαίδευ-
σης που παρέχουν οι εκπαιδευτές Οδήγησης. ειδικότερα μελετώνται τα κύρια στοιχεία 
που αφορούν το σχεδιασμό και τη δόμηση εκπαιδευτικών ενοτήτων, παρουσιάζονται 
οι βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τα εποπτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε ένα πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης Οδηγών και προτείνονται κριτήρια 
επιλογής για την αποτελεσματικότερη χρήση τους. στη συνέχεια, εισάγεται το θέμα 
της εκπαίδευσης μαθητών ειδικών κατηγοριών (κεφ. 3) και παρουσιάζονται θέματα 
μαθησιακών δυσκολιών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. στο κεφάλαιο 4 παρουσιά-
ζονται οι βασικές γνωστικές λειτουργίες και οι διαδικασίες επεξεργασίας των πληρο-
φοριών. επόμενο κεφάλαιο αποτελεί η Οικονομική και ασφαλής Οδήγηση (κεφ. 5). 
στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου θα περιγραφούν βασικές έννοιες της φυσικής 
που εμπλέκονται στην οδήγηση και τη λειτουργία του αυτοκινήτου.2 Ο στόχος είναι να 
διασαφηνιστούν βασικές έννοιες της φυσικής ώστε οι εκπαιδευτές να τις συνδέουν με 
αποτελεσματικότερο τρόπο στην εκπαίδευση των Οδηγών. στη δεύτερη ενότητα ανα-
πτύσσονται οι βασικοί κανόνες της οικονομικής – οικολογικής οδήγησης (eco-driving) 
και η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση των Οδηγών. ή τελευταία ενότητα του 5ου 
κεφαλαίου αναφέρεται στην πρακτική εκπαίδευση των Οδηγών. Το τελευταίο κεφά-

1. από εδώ και πέρα, στο κείμενο, όπου αναφέρεται ο όρος «Οδηγός», θα εννοούμε τον υποψήφιο ή εν 
ενεργεία Οδηγό, εκτός αν διευκρινίζεται αλλιώς. 

2. Ο όρος «αυτοκίνητο» χρησιμοποιείται με την έννοια του αυτοκινούμενου οχήματος κάθε κατηγορίας.
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λαιο (κεφ. 6) περιλαμβάνει τρεις ενότητες: ή πρώτη ενότητα παρουσιάζει θέματα 
Οδικής ασφάλειας (υπάρχουσα κατάσταση, τάσεις και πολιτικές), η δεύτερη ενότητα 
μελετά την πρόσφατη νομοθεσία του επαγγέλματος και η τρίτη ενότητα έχει στόχο να 
παρουσιάσει εναλλακτικές δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης του εκπαιδευ-
τή Οδήγησης. 

ή σύνδεση της θεωρίας του εγχειριδίου με την εκπαιδευτική σας εμπειρία αποτελεί 
βασική προϋπόθεση επιτυχίας των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμ-
μετέχετε. ή μελέτη του εγχειριδίου, το θετικό κλίμα στις εκπαιδευτικές συναντήσεις 
του προγράμματος και η αμφίδρομη σχέση με τους εκπαιδευτές θα συμβάλουν σε αυτή 
την κατεύθυνση. 

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

=ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Summary
The purpose of the Technical Training Program is on the one hand to upgrade the 

quality of education provided by the driving and traffic behaviour instructors and on the 
other hand to enhance the effectiveness of their teaching work in the framework of their 
personal and professional growth, through lifelong education. The manual begins with an 
introduction to adult education (Chapter 1), which presents the basic concepts of adult 
education, the special characteristics of adult learners, the theories of adult learning and 
the role of the instructor. Chapter 2 includes the planning of teaching modules, which 
are very important for theoretical (and / or practical) training of drivers and constitute a 
basic part of the training offered by driving instructors. Specifically, the main elements 
related to the design and structure of educational modules, as well as the basic educa-
tional techniques and teaching aids that can be used in a theoretical education program 
are presented. Moreover, selection criteria for their effective use are proposed. The topic 
of special categories candidate drivers is introduced in Chapter 3 and issues regarding 
the learning difficulties and intercultural education are presented. Chapter 4 outlines 
the basic cognitive processes and the procedures for information processing. The next 
chapter refers to eco-driving (Chapter 5). The first section of the chapter describes the 
basic concepts of physics related to the operating principles of a vehicle and how they 
are involved in driving. The aim is to clarify these concepts in a way that instructors will 
be able to explain to candidate drivers more effectively their application in driving. In the 
second section the basic rules of eco-driving and their integration in driver education are 
presented. The last section of chapter 5 refers to the practical training of drivers. The 
last Chapter (Chapter 6) includes three sections: The first section deals with road safety 
issues (existing situation, trends and policies), the second section examines the recent 
legislation governing the profession and the third section aims to present alternative 
career opportunities for driving instructors.
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κεφαλαιΟ

ΕΙΣΑΓωΓή ΣΤήν ΕκΠΑΙΔΕυΣή ΕνήλΙκων 

1

 Εισαγωγή
Το επάγγελμα του εκπαιδευτή Οδήγησης εξ ορισμού συνδέεται με την εκπαίδευση 
και τη μάθηση. ή σχολή οδήγησης, το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφί-
ων οδηγών και το κέντρο περιοδικής κατάρτισης οδηγών είναι οργανωμένες δο-
μές εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε ενήλικους, κατά κανόνα, 
εκπαιδευόμενους οδηγούς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επαγγελματική 
διεύρυνση και αναβάθμιση που προτείνεται στο επαγγελματικό περίγραμμα, κα-
θιστούν σημαντική τη μελέτη της εκπαίδευσης ενηλίκων. στο κεφάλαιο αυτό θα 
επιχειρήσουμε μια συνοπτική εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο 
της οποίας εντάσσεται και η εκπαίδευση των οδηγών και των εκπαιδευτών τους. 

 Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα 
σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας εισαγάγει στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, να περιγράψει τις βασικές θεωρίες και τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 
εκπαιδευομένων, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων. Όταν θα έχετε 
ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα μπορείτε:
• να γνωρίζετε τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων και το θεσμικό 

πλαίσιο της δια Βίου μάθησης. 
• να γνωρίζετε τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
• να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικής μάθησης.
• να γνωρίζετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου. 
• να κατανοείτε τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων.

  Έννοιες – λέξεις κλειδιά
• εκπαίδευση
• δια βίου μάθηση
• εκπαίδευση ενηλίκων
• ενήλικες εκπαιδευόμενοι
• εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• ποιότητα στη δια Βίου εκπαίδευση
• χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων
• εκπαιδευτικές ανάγκες



14

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

• κίνητρα
• Ομάδες στην εκπαίδευση ενηλίκων
• ρόλος εκπαιδευτή ενηλίκων

1.1 Βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων
Οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες μαθαίνουμε εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα. μα-
θαίνουμε παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια, κάνοντας πρακτική 
άσκηση μέσα σε επιχειρήσεις ή μελετώντας μόνοι μας εκπαιδευτικά βιβλία. μαθαίνουμε, 
ακόμα, αναζητώντας πηγές στο διαδίκτυο, συζητώντας με συναδέλφους, παρακολουθώ-
ντας τηλεόραση, συνέδρια, επισκεπτόμενοι βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κ.α.. 
ώς ενήλικοι μπορεί να είμαστε εργαζόμενοι ή άνεργοι, μέλη επαγγελματικών ή επιστημο-
νικών ενώσεων, φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε κάποιο κέντρο εκπαίδευσης 
κ.ο.κ. ή, απλώς, πολίτες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις ή τις δεξιότητές τους 
σε κάποιο θεματικό αντικείμενο. κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται στο 
πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και κάποιες, ενδεχομένως, στα πεδία της διά βίου μά-
θησης, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της άτυπης μάθησης κ.λπ. ή διασαφήνιση των 
όρων και εννοιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί βασικό στόχο 
αυτής της ενότητας.

δραστηριότητα 1
πριν προχωρήσετε στην ανάγνωση αυτής της πρώτης ενότητας, προσπαθή-
στε να δώσετε σε 50 – 80 λέξεις τον ορισμό για κάθε μια από τις παρακάτω 
έννοιες: «εκπαίδευση ενηλίκων», «δια βίου μάθηση», «μη τυπική εκπαίδευση» 
και «Άτυπη μάθηση». Όταν ολοκληρώσετε την ενότητα, επιστρέψτε πάλι στους 
ορισμούς που δώσατε και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
ή μάθηση και η εκπαίδευση είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. είναι δύσκολο να ορίσουμε τη 
μάθηση χωρίς να τη συνδέσουμε με την εκπαίδευση, και το αντίστροφο. στην οριοθέτηση 
των εννοιών που θα επιχειρήσουμε, θα ξεκινήσουμε από τη μάθηση. υπάρχει μια ποικιλία 
θεωρητικών απόψεων που επικρατούν γύρω από τη μάθηση, κάτι που αντικατοπτρίζεται 
και στους ορισμούς που της δίνονται. Άλλοι από αυτούς αναφέρονται στις ενέργειες που 
κάνει κάποιος για να μάθει, άλλοι στα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών, άλλοι κάνουν 
λόγο για πολύπλοκη ψυχοβιολογική λειτουργία, ενώ άλλοι μιλούν για μηχανικές συνδέσεις 
μεταξύ ερεθισμάτων και αντιδράσεων. ή παλαιότερη και πιο παραδοσιακή θεωρητική 
προσέγγιση, ο συμπεριφορισμός, θεωρεί ότι:

«Μάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθά τους οργανισμούς να τρο-
ποποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διά-
στημα και µε ένα μόνιμο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια η τροποποίηση ή αλλα-
γή να µη χρειαστεί να συμβεί κατ’ επανάληψη σε κάθε νέα περίπτωση. 
Η αλλαγή ή τροποποίηση αυτή γίνεται αντιληπτή από το ίδιο το πρόσωπο 
που μαθαίνει, αφού από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί η μάθηση, 
θα είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες πράξεις που δεν θα µμπορούσε 
να κάνει προηγουμένως» (Gagné, 1975). 
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από την άλλη πλευρά, μια σειρά σημαντικών μελετητών, ανάμεσα στους οποίους συ-
γκαταλέγονται αρκετοί από τους θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Kolb, Mezirow, 
Jarvis κ.ά.) θεωρούν ότι η μάθηση δεν τελειώνει με ένα αποτέλεσμα, αλλά αποτελεί μια συ-
νεχή διεργασία, η οποία έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την επεξεργασία των εμπειριών 
και εμπεριέχει την αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κοινωνικό περίγυρο. 
ανεξάρτητα, όμως, από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετούν οι μελετητές σχετικά 
με τη φύση της μάθησης, παρατηρείται ευρύτατη σύμπτωση των απόψεών τους σχετικά 
με το ότι η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης. μέσω της 
μάθησης μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε παλιούς και νέους επαγγελματικούς ή κοι-
νωνικούς ρόλους, να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα και να δίνουμε απάντηση στις ανα-
ζητήσεις μας ή στα προσωπικά μας ενδιαφέροντα. σε πολλές περιπτώσεις μαθαίνουμε 
κατά φυσικό τρόπο, μέσα από την καθημερινή εμπειρία, την εκτέλεση ενός έργου, την 
παρατήρηση μιας δραστηριότητας, την αλληλεπίδραση με άλλους κ.λπ. αυτή η μάθηση 
είναι άτυπη, περιστασιακή. σε άλλες περιπτώσεις, όμως, η μάθηση είναι συνειδητή, ξεκινά 
από την πρόθεσή μας και σχετίζεται με ορισμένους στόχους μας. Τότε αναζητούμε να 
συμμετάσχουμε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο επιμόρφωσης. αυτές οι 
δραστηριότητες, όπου η μάθηση είναι συνειδητή από την πλευρά των συμμετεχόντων και 
οργανωμένη από κάποιον φορέα παροχής μάθησης, αποτελούν εκπαίδευση.3 

δραστηριότητα 2
Θεωρείτε ότι διαφέρει η εκπαίδευση από την κατάρτιση; δικαιολογήστε την 
απάντησή σας, με λίγα λόγια.

ή εκπαίδευση, με τη στενή της σημασία και όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στην 
επιστήμη της παιδαγωγικής, σημαίνει τη συστηματική και την οργανωμένη διαδικασία της 
αγωγής και της μάθησης, που αφενός προγραμματίζεται από την πολιτεία ή από οποιονδή-
ποτε άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφετέρου υλοποιείται από τους φορείς αυτούς. συ-
νεπώς, η εκπαίδευση εμπεριέχει πάντοτε μάθηση, όμως η μάθηση αποτελεί έννοια ευρύ-
τερη της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι μορφές μάθησης εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα. Οι σκοποί της εκπαίδευσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από εποχή σε 
εποχή. Βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των σκοπών της εκπαίδευσης 
και του περιεχόμενου της είναι πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτιστικοί. 

ΜΑΘΗΣΗ

Εκπαίδευση

Η κατάρτιση είναι ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει το 
είδος της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει γενικά όλες τις οργανωμένες και διαρθρωμένες 
δραστηριότητες, είτε αυτές οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων είτε όχι, 
που παρέχουν στα άτομα δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες και επαρκείς για την εκτέ-

3. ή λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική 
ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ.
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λεση μιας εργασίας. ή έννοια «κατάρτιση» υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποιος ειδικός τρό-
πος εκτέλεσης ενός έργου ή ρόλου που πρέπει να γίνει αντικείμενο μάθησης. κατευθύνει 
τους ενήλικους εκπαιδευομένους σε ένα συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής των γνώσεων 
και δεξιοτήτων που θεωρεί «σωστό», δίνοντας λίγη έμφαση στη λογική (θεωρητική κατα-
νόηση) που υπάρχει πίσω από αυτό. με τον όρο «αρχική επαγγελματική κατάρτιση» ανα-
φερόμαστε στον πρώτο κύκλο κατάρτισης ενός επαγγέλματος, ο οποίος καλύπτει κυρίως 
τις αρχικές ανάγκες των καταρτιζομένων μέσω της απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων για την ανάληψη μιας μελλοντικής εργασίας. ή «συνεχιζόμενη κατάρτιση», 
μέσα από μια διαρκή εκπαιδευτική διαδικασία, αφορά την επικαιροποίηση και την ανανέ-
ωση των προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. παρόλη τη διασαφήνιση των όρων «εκπαίδευση» και «κατάρτιση» που 
επιχειρήσαμε, αρκετές φορές είναι δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ τους. αυτή τη δυσκολία 
διαφοροποίησης των δύο όρων εκφράζουν οι περισσότεροι θεωρητικοί της εκπαίδευσης, 
τεκμηριώνοντάς τη με επιχειρήματα όπως τα παρακάτω:

• ή κατάρτιση σήμερα έχει στόχο τη συστηματική εκμάθηση όχι μόνο δεξιοτήτων, 
κανόνων και εννοιών αλλά και στάσεων και συμπεριφορών. με αυτή την έννοια 
είναι αναπόφευκτο, σε ένα βαθμό, να ασχολείται με τη βαθύτερη κατανόηση των 
ζητημάτων. 

• Ένας σημαντικός αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης έχει ως αντικείμενο τη 
σχέση των καταρτιζομένων με ανθρώπους (π.χ. αρχική κατάρτιση υποψήφιων εκ-
παιδευτών οδήγησης, περιοδική κατάρτιση οδηγών λεωφορείων κ.α.). σε αυτό το 
πλαίσιο οι επικαλύψεις της λειτουργίας της κατάρτισης με εκείνες της εκπαίδευσης 
γίνονται σημαντικές.

• ακόμα και αν το αντικείμενο της κατάρτισης σχετίζεται με το χειρισμό αντικειμένων 
(π.χ. αυτοκινήτων, συσκευών, εργαλείων κ.α.) και πάλι είναι σκόπιμο, προκειμένου οι 
καταρτιζόμενοι να εντάσσονται λειτουργικά στο πλαίσιο της εργασιακής τους θέσης, 
να μπορούν, όχι μόνο να κατανοούν τους τεχνικούς κανόνες χειρισμού των αντικει-
μένων, αλλά και άλλα ευρύτερα ζητήματα, όπως η υγιεινή και η ασφάλεια (π.χ. τα 
θέματα της υγείας, της οδικής ασφάλειας και της εξυπηρέτησης περιλαμβάνονται 
στην κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών).

• Οι τυχόν διαφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν οφείλονται στη διαφορετική 
υφή των αντίστοιχων προγραμμάτων αλλά στους διαφορετικούς στόχους των συμ-
μετεχόντων (π.χ. όταν ένας νεαρός άνεργος και ένας εργαζόμενος παρακολουθούν 
την ίδια θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, μπορεί αυτή να λειτουργεί για 
τον πρώτο ως κατάρτιση, ενώ για τον δεύτερο ως εκπαίδευση).

μέσα από αυτά τα επιχειρήματα (και όχι μόνο) γίνεται αντιληπτό ότι είναι δυσδιάκριτες 
οι διαφορές μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι διαφωνίες των θεωρητικών για το δια-
χωρισμό της εκπαίδευσης από την κατάρτιση δεν έχουν λήξει. αξίζει να μείνουμε στη θέση 
του κόκκου (μελετητής της εκπαίδευσης ενηλίκων) σύμφωνα με τον οποίο: «υπάρχουν 
[…] πολλά πραγματολογικά και ερευνητικά δεδομένα, καθώς και θεωρητικές προσεγγίσεις 
που δείχνουν ότι δεν είναι δόκιμη η εννοιολογική διχοτόμηση μεταξύ εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. αντίθετα, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιείται η γενική έννοια της «εκπαίδευσης 
ενηλίκων», για να αποδίδονται όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες μετέχουν 
ενήλικοι, θεωρούμενης της κατάρτισης ως υποκατηγορίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
δηλαδή ως σχεδιασμένης μαθησιακής δραστηριότητας που εμπεριέχει πάντοτε, άλλοτε 
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, στοιχεία εκπαίδευσης, όπως είναι η απόκτηση βασικών 
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ικανοτήτων, κοινωνικών ικανοτήτων, καθώς και η βαθύτερη κατανόηση διαστάσεων του 
μαθησιακού αντικειμένου» (κόκκος, 2005).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΣΗ

Κατάρτηση

στις δραστηριότητες της εκπαίδευσης εντάσσονται επίσης η τυπική εκπαίδευση, η άτυ-
πη εκπαίδευση και η μη-τυπική εκπαίδευση, έννοιες τις οποίες θα ορίσουμε στη συνέχεια. 
Όλοι αυτοί οι τύποι εκπαίδευσης συνθέτουν τη διά Βίου μάθηση.

διά βίου Μάθηση
Ο όρος «διά βίου μάθηση» είναι ευρύτερος από τον όρο εκπαίδευση» και υποδηλώνει 
τον απεριόριστο και συνεχή χαρακτήρα της μάθησης. ή διά βίου μάθηση πραγματοποι-
είται καθ› όλη τη διάρκεια της ζωής, σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και χρόνους. Οι 
αναφορές στα επίσημα εθνικά και διεθνή κείμενα συνεχώς πληθαίνουν για τη διά βίου 
μάθηση αναδεικνύοντας το ρόλο και τη σημασία της στις σύγχρονες κοινωνίες. ή ευρω-
παϊκή Ένωση ανακηρύχθηκε το έτος 1996 σε «ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης και διά 
Βίου μάθησης». Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε τη λευκή Βίβλο με θέμα Διδασκαλία και Μά-
θηση προς την Κοινωνία της Γνώσης. εκεί καταγράφονταν οι νέες προοπτικές σύμφωνα 
με τις οποίες: «ή εκπαίδευση και η κατάρτιση, περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν, θα 
αποτελέσουν τις κύριες συνιστώσες της ταυτότητας καθενός, της κοινωνικής προόδου 
και της προσωπικής ανάπτυξης (…) Το μέλλον της ευρωπαϊκής Ένωσης, η ακτινοβολία 
της, θα προκύψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να παρακολουθήσει 
την κίνηση προς την κοινωνία της γνώσης. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μέσα για να 
αναπτυχθεί στο πλαίσιό της η διάθεση για διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση». Το έκτα-
κτο ευρωπαϊκό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά στο λουξεμβούργο 
(1997) εισήγαγε στις κατευθυντήριες γραμμές του για την απασχόληση, ως πρωταρχι-
κής σημασίας ζητήματα, την αυξημένη απασχολησιμότητα και την ικανότητα προσαρ-
μογής μέσω της κατάρτισης, και, έκτοτε, η διά βίου μάθηση έχει καταστεί οριζόντιος 
στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. είναι φανερό ότι η διά βίου 
μάθηση συνδέεται άμεσα με την οικονομία και την προοπτική εργασίας γιατί παρέχει τη 
δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς. σε επίπεδο διακηρύξεων 
η διά βίου μάθηση δεν περιορίζεται στην επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζο-
μένων αλλά αφορά το σύνολο των πολιτών, καθώς στοχεύει στη διαμόρφωση ενεργών 
και ενημερωμένων πολιτών. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων
στο πεδίο της «διά βίου μάθησης» εντάσσεται η «εκπαίδευση ενηλίκων» και αποτελεί 
ένα μέσο μεγάλης σημασίας για την εύρεση επαγγέλματος, για την εξέλιξη μέσα στο 
επάγγελμα, για την αλλαγή επαγγέλματος, αλλά και για την προσωπική ανάπτυξη, την 
τροποποίηση της συμπεριφοράς και τον αυτοκαθορισμό του ατόμου. Ουσιαστικά, με 
τον όρο «εκπαίδευση ενηλίκων» εννοούμε την οποιαδήποτε συστηματική μάθηση που 
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πραγματοποιούν οι ενήλικοι, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξή τους ως άτομα, είτε με 
τη μορφή συμπλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είτε με τη μορφή περαιτέρω 
κατάρτισης. για την «εκπαίδευση ενηλίκων» έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί από 
την UNESCO, από το NIACE (εθνικό ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων αγγλίας και 
Ουαλίας), τον ΟΟσα, όπως και από αρκετούς θεωρητικούς και ερευνητές. ακολουθούν 
με χρονολογικοί σειρά οι ορισμοί που προτάθηκαν.

«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης για 
ανθρώπους που έχουν την ηλικία που τους επιτρέπει να κατέχουν θέση 
εργασίας, να ψηφίζουν, να στρατεύονται και να συνάπτουν γάμο, και που 
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της συνεχούς εκπαίδευσης που ξεκίνησε 
από την παιδική τους ηλικία. Μπορεί να θέλουν να αντισταθμίσουν την 
περιορισμένη σχολική εκπαίδευση που είχαν λάβει, να δώσουν εξετάσεις, 
να αποκτήσουν βασικές τεχνικές ή επαγγελματικές δεξιότητες ή να 
μάθουν καλά νέες λειτουργικές διεργασίες. Μπορεί να στρέφονται 
στην εκπαίδευση, επειδή επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό 
τους και τον κόσμο και να δρουν με βάση αυτή τη γνώση, ή μπορεί να 
συμμετέχουν σε προγράμματα μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση που 
αντλούν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους –είτε 
αυτές είναι πνευματικές, είτε αισθητικές, είτε φυσικές, είτε πρακτικές. 
Μπορεί ακόμα και να μη συμμετέχουν σε οργανωμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Μπορεί να βρίσκουν αυτό που θέλουν σε βιβλία ή σε 
εκπομπές ή να καθοδηγούνται μέσω αλληλογραφίας από κάποιον 
επιβλέποντα που ποτέ δεν συνάντησαν. Μπορεί να εκπαιδεύονται 
τελείως άτυπα, με το να συμμετέχουν σε κοινές αναζητήσεις με 
ανθρώπους παρόμοιων ενδιαφερόντων».

(NIACE, 1970)

σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η UNESCO το 1976:

«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική εργασία, κάθε περιεχο-
μένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε 
όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική 
εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθη-
τεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ανήλικα από την κοινωνία 
στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις 
γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και τα επαγγελματικά τους προσό-
ντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλα-
γές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλή-
ρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη 
και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».

Ένα χρόνο μετά ο ΟΟσα οριοθέτησε την εκπαίδευση ενηλίκων ως ακολούθως:

 «Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηρι-
ότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό 
φορέα για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδια-
φέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής 
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εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαί-
δευση. Το πλαίσιό της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελ-
ματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την 
εκπαίδευση που έχει συλλογικό, κοινωνικό σκοπό».

(ΟΟΣΑ, 1977)

σύμφωνα με τον κόκκο οι ορισμοί της UNESCO και του ΟΟσα είναι ιδιαίτερα διευρυμέ-
νοι και συνεπώς καλύπτουν το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι ο όρος «εκπαίδευση 
ενηλίκων» σηματοδοτεί το οργανωμένο μέρος της διά βίου μάθησης που αφορά ενηλίκους 
και ταυτόχρονα υποδηλώνει την ανθρωπιστική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. στη χώρα μας, οι δραστηριότητες της 
εκπαίδευσης ενηλίκων εντάσσονται σε ορισμένες στρατηγικές οι οποίες σηματοδοτούν συ-
γκεκριμένες χρονικές περιόδους στην ιστορία του τόπου. Οι στρατηγικές αυτές είναι:

α) η πολιτικό-ιδεολογική,
β)  αυτή της συμπληρωματικής κατάρτισης,
γ)  της επιστημονικής εξειδίκευσης,
δ)  της κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού,
ε)  της κοινωνικό-πολιτιστικής ανάπτυξης και
στ)  της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης

Ενήλικος Εκπαιδευόμενος (ενηλικιότητα)
στους ορισμούς «εκπαίδευσης ενηλίκων» που είδαμε παραπάνω φάνηκε ξεκάθαρα η προ-
σπάθεια των συντακτών τους να ορίσουν συγχρόνως την έννοια του «ενήλικου». υπάρχουν 
ασάφειες, καθώς χρησιμοποιούνται όροι όπως: συνεχιζόμενη, εναλλασσόμενη, διαρκής, 
αδιάκοπη εκπαίδευση ή μάθηση ή μόρφωση. αυτή η εννοιολογική ποικιλία οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται αντιπροσωπεύουν και εξυπηρετούν δι-
αφορετικές ιδεολογίες, όπως επίσης και στο γεγονός ότι οι έννοιες και τα αξιολογικά συστή-
ματα που αυτές υποδηλώνουν μετεξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. ανατρέχοντας 
στη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι η ενήλικη κατάσταση δεν προσδιορίζεται με 
βάση το τυπικό κριτήριο της ηλικίας ενηλικίωσης. αυτό ποικίλει άλλωστε σε διαφορετικές 
εποχές και κοινωνίες. ακόμα και μέσα σε μία κοινωνία η νομική και κοινωνική υπόσταση 
διαφοροποιείται με την ηλικία (το ελάχιστο όριο για απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέ-
τας ή φορτηγού, η αμοιβή στην εργασία κ.α. είναι παραδείγματα που δείχνουν διαφορο-
ποιήσεις ή περιορισμούς παρά την τυπική ενηλικίωση στα 18 έτη). ή UNESCO προσδιόρισε 
ότι ενήλικος είναι αυτός που θεωρείται ενήλικος στην κοινωνία που ζει. Άλλοι ερευνητές 
(π.χ. Jarvis, 1983) δηλώνουν ότι ενήλικος είναι αυτός που αναγνωρίζει τον εαυτό του σαν 
ενήλικο και αναγνωρίζεται επίσης από τους άλλους σαν τέτοιος. Άλλες απόψεις υποστη-
ρίζουν ότι η ενηλικιότητα είναι η αποδοχή συγκεκριμένων «ενήλικων» ρόλων μέσα στην 
κοινότητα, όπως αυτοί του εργαζόμενου, του συζύγου ή του συντρόφου, του γονέα, ρόλοι 
που διαφοροποιούν καλύτερα τους ενήλικους από τα παιδιά, απ’ ότι η χρονολογική ηλικία. 
ερευνητές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers,1999, Knowles, 1990, κόκκος, 1999) συ-
γκλίνουν στην άποψη ότι τα χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας είναι:

• Η ωριμότητα, η ικανότητα δηλαδή για κρίση, για αυτοπροσδιορισμό στην κοινωνία 
και υπευθυνότητα στις πράξεις του. Ο ενήλικος έχει αναπτύξει το δυναμικό του σε 
πληρέστερο βαθμό από τα παιδιά.
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• Η αίσθηση προοπτικής, η ικανότητα δηλαδή για λήψη αποφάσεων, καθορισμό πο-
ρείας και η εκτέλεση των σχετικών ενεργειών. Ο ενήλικος έχει μεγαλύτερη αίσθηση 
προοπτικής σε σχέση με τον εαυτό του. δε νιώθει ότι είναι το κέντρο του κόσμου, 
όπως αισθάνονται πολλά παιδιά. από την άλλη δεν νιώθει και ασήμαντη ύπαρξη, 
αλλά αντιμετωπίζει τον εαυτό του με ισορροπημένο τρόπο μέσα στον κόσμο που ζει.

• Η αυτονομία (του ατόμου), η επιδίωξη δηλαδή εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπί-
ας, η προσαρμοστική ικανότητα και η εκούσια συμπεριφορά. Ο ενήλικος έχει μεγα-
λύτερη ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους και δικαιούται 
ελευθερία όσον αφορά τον τρόπο ζωής. είναι δηλαδή ανεξάρτητος, κάτι το οποίο 
δεν ισχύει για τα παιδιά.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
ή παραδοσιακή εκπαίδευση είναι αυτή που εφαρμόζεται στο παραδοσιακό σύστημα εκ-
παίδευσης και έχει ως βασική προϋπόθεση τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στην 
αίθουσα διδασκαλίας. στο πλαίσιο της παραδοσιακής εκπαίδευσης γίνονται κατά κανόνα 
και οι εκπαιδεύσεις των οδηγών από τους εκπαιδευτές οδήγησης. εντούτοις υπάρχουν δύο 
λόγοι για τους οποίους κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε αναφορά στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια, με την είσοδο των υπολογιστών και 
του διαδικτύου στην εκπαίδευση των οδηγών, έχουν αναπτυχθεί «online» εφαρμογές εκ-
παίδευσης και αυτοαξιολόγησης για εκπαιδευόμενους οδηγούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επεκτείνεται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση ενηλίκων 
και είναι αναμενόμενο να επιλεγεί ως μέθοδος εκπαίδευσης σε επόμενα προγράμματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτών οδήγησης.

ή «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» αποτελεί μια νεώτερη θεώρηση στη φιλοσοφία της 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων 
και γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να την απολαμβάνουν σε ολόκληρη τη 
διάρκεια της ζωής τους. ή άρση της απαίτησης για καθημερινή φυσική παρουσία στην 
αίθουσα διδασκαλίας είναι βασικό στοιχείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμβάλει 
στην αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα σύστημα, μια μέθοδος εκπαίδευσης. ή βασική 
διαφορά από τις άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους, είναι ότι ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται 
και μαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλί-
ας. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν ατομικά και ανεξάρτητα από τον εκπαιδευτή ως προς το 
χώρο και το χρόνο. είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 
ταυτίζεται με την ανοικτή εκπαίδευση. Ο επιθετικός προσδιορισμός «ανοικτή» αναφέρεται 
στην φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενώ το «εξ αποστάσεως» αναφέρεται στη μέθοδο και τις 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται. σύμφωνα με τον Rogers (1998) η εκπαίδευση προϋποθέ-
τει τη συμμετοχή δύο τουλάχιστον μερών: του εκπαιδευτικού φορέα, και πιο συγκεκριμένα 
των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών, και των εκπαιδευόμενων. 
ή δραστηριότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού που παρέχει σπουδές από απόσταση 
ονομάζεται «διδασκαλία από απόσταση» (distance teaching), ενώ η συνολική δραστηριό-
τητα του σπουδαστή, ο οποίος εκπαιδεύεται και μαθαίνει ενώ βρίσκεται σε απόσταση από 
τον εκπαιδευτή του, ονομάζεται «μελέτη από απόσταση» (distance study).

παρακάτω θα παρουσιάσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και ταυτόχρονα θα εντοπίσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη 
συμβατική και της εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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• Ο εκπαιδευόμενος υπάρχει και στις δυο περιπτώσεις. ή διαφορά είναι ότι στην πε-
ρίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος είναι μόνος και αυ-
τοδιδασκόμενος. αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη ωριμότητα και υπευθυνότητα στη 
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του και γενικότερα στον τρόπο μελέτης του. 

• Ο εκπαιδευτής, στη συμβατική εκπαίδευση, επιτελεί τις εξής λειτουργίες: θέτει το 
σκοπό και τους ειδικούς στόχους του μαθήματος και φροντίζει για την επίτευξή 
τους, φροντίζει οι διδασκόμενοι να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν τη διδακτέα 
ύλη, οργανώνοντάς την σε ενότητες και συντονίζοντας το ρυθμό πρόσβασης σε αυ-
τές και υποκινεί την ενεργή συμμετοχή των διδασκόμενων. Τέλος, συνδέει τις υπάρ-
χουσες γνώσεις και εμπειρίες τους με το αντικείμενο της μάθησης και βοηθά στην 
εμπέδωση της γνώσης. Οι παραπάνω λειτουργίες πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εκ-
παιδευτική διαδικασία. ή βασική διαφορά είναι ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
αυτές οι λειτουργίες επιδιώκεται να εκπληρώνονται μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό. 
Όσο καλά σχεδιασμένο, βέβαια, και να είναι το εκπαιδευτικό υλικό, οι περισσότεροι 
εκπαιδευόμενοι χρειάζονται κάποια ανθρώπινη βοήθεια. επομένως, ο ρόλος του εκ-
παιδευτή αλλάζει και γίνεται περισσότερο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. 

• ή μάθηση είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. σύμ-
φωνα την ευρύτερα διαδεδομένη άποψη, μάθηση είναι η έξωθεν απόκτηση γνώ-
σεων και δεξιοτήτων. ή άποψη αυτή είναι συνεπής με το παραδοσιακό πλαίσιο της 
εκπαίδευσης. στην εξ αποστάσεως η μάθηση διαφοροποιείται και αποκτά πολύ με-
γαλύτερη αυτονομία στα χέρια του εκπαιδευομένου, ο οποίος λειτουργεί περισσότε-
ρο ανεξάρτητα απ’ ότι στο παρελθόν. ή μάθηση είναι ατομική και προκύπτει ως το 
αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης του εκπαιδευόμενου. 

• ή διδασκαλία στη συμβατική εκπαίδευση γίνεται ομαδικά με κύρια στοιχεία τον δι-
δάσκοντα και τον προφορικό λόγο. Ο μέσος όρος της απόδοσης της ομάδας κα-
θορίζει το ύφος4 και το ρυθμό της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι επηρεάζονται 
θετικά ή αρνητικά από τον εκπαιδευτή και τις επιδόσεις των υπολοίπων. στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζεται ως μονάδα και η διδα-
σκαλία είναι εξατομικευμένη. ή απαιτούμενη ανατροφοδότηση επιτυγχάνεται από 
την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το εκπαιδευτικό υλικό. 

• Το διδακτικό υλικό στην συμβατική εκπαίδευση είναι κατά κανόνα ένα ή περισσό-
τερα βιβλία. Τα βιβλία αυτά περιέχουν την απαιτούμενη ύλη που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο μάθημα. ή βασική απαίτηση που καλύπτουν είναι η πληρότητα του 
περιεχομένου. συνήθως αποτελούνται από συνεχές κείμενο χωρισμένο σε μεγάλες 
ενότητες, χωρίς να είναι σαφώς διατυπωμένοι οι στόχοι και τα προσδοκώμενα απο-
τελέσματα για κάθε ενότητα. Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη με-
λέτη του και ενισχύει την αλληλεπίδραση του με το μαθησιακό υλικό. στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση το διδακτικό υλικό διαφοροποιείται και ο ρόλος του διευρύνεται. 

• στην συμβατική εκπαίδευση ο τόπος και ο χρόνος που συντελείται η εκπαιδευτική δι-
αδικασία είναι κοινοί για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. αυτό αποτελεί έναν 
βασικό περιορισμό των παραδοσιακών συστημάτων εκπαίδευσης, αφού πολλές φο-
ρές η προσβασιμότητα των εκπαιδευομένων στον συγκεκριμένο τόπο διδασκαλίας 
είναι από δύσκολη έως αδύνατη. στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

4. αναφερόμαστε στο βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιεί ο 
εκπαιδευτής.
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αίρεται αυτός ο περιορισμός αφού δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαι-
δευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει στο χώρο και στο χρόνο που έχει επιλέξει 
ο ίδιος. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλο και 
περισσότερους ανθρώπους.

• ή αξιολόγηση διαδραματίζει σπουδαιότατο ρόλο στην εκπαίδευση και αποτελεί ανα-
πόσπαστο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. είναι η σημαντικότερη ανατρο-
φοδότηση του σπουδαστή και δείχνει το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων. 
στη συμβατική εκπαίδευση η αξιολόγηση στηρίζεται συνήθως στο αποτέλεσμα μιας 
και μόνο δοκιμασίας που πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχουν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Οι ασκήσεις 
αυτές προάγουν τη σημαντική για τη μάθηση αλληλεπίδρασή του με το εκπαιδευτικό 
υλικό και του επιτρέπουν να γνωρίζει συνεχώς την πρόοδό του. 

συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η απόσταση του εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτή 
είναι εξ ορισμού η βασική διαφορά της παραδοσιακής εκπαίδευσης από την εξ αποστάσε-
ως. ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του σπουδαστή στην 
αίθουσα διδασκαλίας και έτσι αίρεται ο σημαντικότερος περιορισμός που έχουν τα παρα-
δοσιακά συστήματα εκπαίδευσης. 

Οι βασικές έννοιες της εκπαίδευσης όπως ορίζονται στη νομοθεσία
από όσα παρατάθηκαν μέχρι τώρα γίνεται εμφανές ότι, οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
όσων εμπλάκηκαν διαχρονικά στη μελέτη των εννοιών της εκπαίδευσης, της δια βίου μά-
θησης, της κατάρτισης κ.λπ. οδήγησαν σε μια ποικιλία ορισμών. αποτέλεσμα αυτού είναι 
να εμφανίζονται επικαλύψεις στις έννοιες, που μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή, την 
κοινωνία, την οικονομία και τη νομοθεσία. με δεδομένο το γεγονός ότι ο σκοπός αυτής 
της ενότητας είναι να συμβάλλει στη λειτουργική διασαφήνιση των σχετικών εννοιών πα-
ραθέτουμε το επόμενο σχεδιάγραμμα που ενσωματώνει την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
δια Βίου μάθηση. 

δραστηριότητα 3
σε ποια δομή εκπαίδευσης/μάθησης κρίνετε ότι ανήκει το κεΘευΟ με βάση 
το παρακάτω σχεδιάγραμμα; αναπτύξτε τα επιχειρήματα σας πριν και μετά τη 
μελέτη των παρακάτω και κάντε μια συζήτηση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
συνάντησης.

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση

∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση

Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση

ΑΡΧΙΚΗ 
Επαγγελµατική
Κατάρτιση

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
Επαγγελµατική
Κατάρτιση

ΓΕΝΙΚΗ
Επαγγελµατική
Κατάρτιση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ&
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ 
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Δια βίου μάθηση είναι όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της 
ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προ-
σωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνο-
χή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική 
εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. 

Τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαι-
δευτικού συστήματος (της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης), οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο 
από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. 

Μη τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην 
απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. περιλαμβάνει την αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαί-
δευση ενηλίκων. 

• αρχική επαγγελματική κατάρτιση είναι η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές 
επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις 
με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του αν-
θρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προ-
σωπική ανάπτυξη. 

• συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυνα-
μικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο 
την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την 
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

• γενική εκπαίδευση ενηλίκων είναι η εκπαίδευση που περιλαμβάνει όλες τις οργανω-
μένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν 
στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτή-
των, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού 
πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. πα-
ρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαί-
δευσης. 

Άτυπη μάθηση είναι οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργα-
νωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο 
του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με 
έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαι-
δευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτο-
μο από την επαγγελματική εμπειρία του. 

φορείς άτυπης μάθησης είναι:
• υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα (ή δημόσιοι φορείς), που λειτουργούν με 

τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
• φορείς του κοινωνικού τομέα (ή κοινωνικοί φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή 

σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προσώπων.
• φορείς του ιδιωτικού τομέα (ή ιδιωτικοί φορείς), με οποιαδήποτε νομική μορφή.



24

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

Ποιότητα στη Δια Βίου Εκπαίδευση
σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής, η επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής, 
όσον αφορά την εκπαίδευση προϋποθέτει το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων ως 
προς την εφαρμογή βασικών κοινών αρχών ποιότητας στο σχεδιασμό, στην παροχή και 
στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και προδιαγεγραμμένες διαδικασίες και 
μηχανισμούς για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας. Το εθνικό πλαίσιο για τη δι-
ασφάλιση της ποιότητας στη διά βίου μάθηση ορίζει τρεις βασικούς άξονες που αφορούν 
όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• ποιότητα στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (δομές, διδακτικό υλικό, 
προγράμματα, εκπαιδευτικοί - εκπαιδευτές)

• ποιότητα στις διαδικασίες (διδακτικές μέθοδοι και εφαρμογή τους)
• ποιότητα στις εκροές, δηλαδή στα αποτελέσματα της μάθησης, στις γνώσεις, τις δε-

ξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται στο τέλος μιας μαθησιακής διαδρομής 
από τον εκπαιδευόμενο.

Οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη πλαισίου ποιότητας στη διά βίου 
μάθηση καθορίζονται από το υπουργείο παιδείας και είναι:5

• ή επέκταση της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε χώρους οι οποίοι μέχρι πρό-
τινος δεν ελέγχονταν από κάποια εθνική αρχή. 

• ή συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευομένων ότι έχουν λόγο στη διαμόρφωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και δικαίωμα να απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας.

• ή συνειδητοποίηση από πλευράς των φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθη-
σης ότι η διασφάλιση στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουν αποτελούν συ-
γκριτικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται.

• ή νομιμοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη βάση της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητάς της (ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης). 

στο εθνικό πρόγραμμα διά Βίου μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δράσεις 
εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης, καθορίζονται οι εξής στρατηγικοί 
στόχοι:

1. καθολική συμμετοχή
2. ποιότητα παντού
3. αλλαγή στις παιδαγωγικές μεθόδους
4. αξία και διαφάνεια στην απόκτηση προσόντων 
5. εξυπηρέτηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου
6. απελευθέρωση από εκπαιδευτικά στεγανά

Ορθολογική κατανομή, συντονισμός και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων

δραστηριότητα 4
συσχετίστε τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους (και γενικότερα όλη την ενό-
τητα που αναφέρεται στην ποιότητα) με το επάγγελμα του εκπαιδευτή Οδή-
γησης και καταγράψτε τα θετικά ή τα αρνητικά που εντοπίζετε. στη συνέχεια 
κάντε μια συζήτηση για το θέμα στην εκπαιδευτική συνάντηση. 

5. υπουργείο παιδείας 2011
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κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να αξιολογηθεί ως προς την ποιότητά της 
αναλύεται σε τρεις βασικές συνιστώσες: στις εισροές, στις διαδικασίες και στις εκροές, 
όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

εισροές είναι οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη 
μαθησιακή διαδικασία (δομές, επαγγελματικά περιγράμματα, τα προγράμματα και οι εκ-
παιδευτές). στις εισροές συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποτελούν 
τον τελικό αποδέκτη των υπηρεσιών δια βίου μάθησης. διαδικασίες είναι όλες οι δραστηρι-
ότητες που λαμβάνουν χώρα για να προσθέσουν αξία στις εισροές και να τις μετατρέψουν 
σε αποτελέσματα που καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αποδεκτών των υπη-
ρεσιών δια βίου μάθησης (επιλογή εκπαιδευτών και μεθόδων διδασκαλίας, η υλοποίηση 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων). εκροές είναι τα άμεσα αποτελέσματα της μαθησια-
κής δραστηριότητας (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο).

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

κυκλώστε τη σωστή απάντηση.

1. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
α. Ο ρόλος του εκπαιδευτή δεν αλλάζει. 
Β. ή διδασκαλία είναι εξατομικευμένη.
γ. δεν υπάρχουν ασκήσεις αξιολόγησης.
δ. Ο εκπαιδευόμενος έχει λιγότερες ευκαιρίες αυτονομίας.

2. ή μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει:
α. την αρχική επαγγελματική κατάρτιση
Β. τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
γ. τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων
δ. όλα τα παραπάνω

3. σύμφωνα με τους ερευνητές, ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή;
α.  Ο ενήλικας έχει αναπτύξει το δυναμικό του σε πληρέστερο βαθμό  από τα 

παιδιά.
Β.  ή ενηλικιότητα προσδιορίζεται με βάση το τυπικό κριτήριο της  ηλικίας 

ενηλικίωσης.
γ. ενήλικος είναι αυτός που θεωρείται ενήλικος στην κοινωνία που ζει.
δ.  ενηλικιότητα είναι η αποδοχή συγκεκριμένων «ενήλικων» ρόλων  μέσα στην 

κοινότητα.



26

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

1.2 Θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
σημαντικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι αποτέλε-
σμα της αλληλεπίδρασης που συντελείται ανάμεσα σε εκπαιδευομένους και εκπαιδευτές 
και της αξιοποίησης της εμπειρίας των εκπαιδευομένων. Οι ρίζες αυτής της θέσης βρίσκο-
νται στο κίνημα της νέας αγωγής (New Education), το οποίο εκφράζεται μέσα από τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις του John Dewey.

Το κίνημα της νέας αγωγής, που άνθισε την εποχή του μεσοπολέμου, συνέδεσε την 
εκπαίδευση με τις τότε ριζοσπαστικές θεωρίες της εξελικτικής ψυχολογίας και της ψυχα-
νάλυσης. Βασικές αρχές της νέας αγωγής στη Βρετανία είναι οι αρχές του αυτοκαθορι-
σμού, της συμμετοχικής ευθύνης και της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτών με την ομάδα 
των εκπαιδευομένων. O Dewey, ως εκφραστής της νέας ριζοσπαστικής προσέγγισης, στο 
βιβλίο του Εμπειρία και Εκπαίδευση (1938), ανέδειξε τον κυρίαρχο ρόλο της προσωπικής 
εμπειρίας των εκπαιδευομένων στην επίτευξη της μάθησης. Τότε, για πρώτη φορά, ο εκ-
παιδευόμενος αντιμετωπίστηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα ως ένα σύνολο σκέψεων, 
συναισθημάτων, συμπεριφορών και επιθυμιών.

σε αντιστοιχία με αυτές τις θέσεις, η ανθρωπιστική ψυχολογία, στη δεκαετία του 1960, 
με κύριο εκφραστή της τον Carl Rogers συνδέθηκε με την αναβίωση του κινήματος της 
νέας αγωγής. ή ανθρωπιστική ψυχολογία, με τη σειρά της, υποστήριξε ότι η πραγματι-
κή εκπαίδευση προέρχεται μέσα από την εμπειρία των εκπαιδευομένων. Ο Carl Rogers, 
πατέρας της προσωποκεντρικής προσέγγισης, έδωσε έμφαση στη συνεχή αλληλεπίδραση 
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών και ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης της εμπειρίας 
των ενήλικων εκπαιδευομένων στην επίτευξη της μάθησης. Οι θέσεις του συνδέθηκαν με 
τη θεωρία της ανδραγωγικής, την οποία ανάπτυξε στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
ο Malcolm Knowles.

Η θεωρία της Ανδραγωγικής
ή ανδραγωγική, η οποία αναπτύχθηκε ως θεωρία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 
επικράτησε περίπου έως το τέλος της δεκαετίας του 1980, ορίστηκε ως η τέχνη και η 
επιστήμη που βοηθά τους ενηλίκους να μαθαίνουν, σε αντίθεση με την παιδαγωγική επι-
στήμη και τέχνη που αφορά μόνο τα παιδιά. αναπτύχθηκε από τον Malcolm Knowles, ο 
οποίος τη θεωρεί «ολοκληρωμένη θεωρία της μάθησης των ενηλίκων» και την κατατάσσει 
στη σφαίρα των ανθρωπιστικών προσεγγίσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Βασικές θέσεις
ή θεωρία της ανδραγωγικής θεωρεί ότι η μάθηση είναι μία δια-δραστική διαδικασία, η 
οποία οδηγεί στον διαρκή μετασχηματισμό των βιωμάτων των ενήλικων εκπαιδευομένων. 
καθώς ο άνθρωπος, στην πορεία προς την ωρίμανσή του, συσσωρεύει ένα σημαντικό 
αριθμό εμπειριών, οι εμπειρίες αυτές αποκτούν νόημα μέσω της διεργασίας της μάθησης. 
επομένως, η ανδραγωγική τονίζει την ανάγκη των ενήλικων εκπαιδευομένων για αυτο-
πραγμάτωση (για αναγνώριση, δηλαδή, και ανάπτυξη όλου του δυναμικού τους) και δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές μπορούν να διευκολύνουν τους 
εκπαιδευομένους, ώστε να επιτύχουν αυτόν το στόχο. 

σύμφωνα με τη θεωρία της ανδραγωγικής, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τα παιδιά. συνεπώς, χρειάζονται διαφορε-
τικού τύπου εκπαίδευση από αυτή των παιδιών και των εφήβων. για αυτό, η ανδραγωγική 
θεωρεί ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι:
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1. έχουν ανάγκη να γνωρίζουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι, πριν εμπλακούν στη διερ-
γασία της μάθησης,

2. έχουν ανάγκη να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, και να 
αντιμετωπίζονται από τους άλλους ως αυτόνομα πρόσωπα,

3. έχουν συσσωρευμένες, πολλαπλές και πολυσύνθετες εμπειρίες που αποτελούν πη-
γές μάθησης,

4. θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν ορισμέ-
νες από τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν,

5. θέλουν να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις κι όχι αφηρημένες και ακαδημαϊκές 
έννοιες και

6. έχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για μάθηση.
αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι δεν είναι απολύτως σαφής ο διαχωρισμός ανά-

μεσα στην «ανδραγωγική» και στην «παιδαγωγική». Οι διαφορές, όμως, που προτείνει η 
θεωρία της ανδραγωγικής είναι διακριτές, καθώς δίνει έμφαση:

• στα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, και ιδιαίτερα στην τάση τους 
για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (δηλαδή για μία υποκειμενική διεργασία μάθησης) 
και αυτοβελτίωση και 

• στην ανάδειξη του διευκολυντικού ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων. 
Ο Allen Tough, στην προσπάθειά του να επιβεβαιώσει ερευνητικά τη θέση της ανδρα-

γωγικής για την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, κατέγραψε 24 είδη προσωπικών αλλαγών 
που ενδέχεται να επιζητά ένας ενήλικος εκπαιδευόμενος μέσα από τη συμμετοχή του σε 
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. στις αλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 α) αυτές που αφορούν τη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού (πνευματικές αναζητή-
σεις, κατανόηση των συναισθημάτων, ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κ.ά.) και 

β) αυτές που συνδέονται με την καθημερινή συμπεριφορά (αλλαγή του τρόπου ζωής, 
διακοπή του καπνίσματος, αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη χρόνια χρήση ψυχο-
τρόπων ουσιών, θεραπεία για τη διακοπή της σωματικής κακοποίησης παιδιών κ.ά.).

Ο Tough κατέληξε σε οκτώ κύρια σημεία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης των ενή-
λικων εκπαιδευομένων, τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά της θεωρίας του Knowles. Τα 
σημεία αυτά είναι:

• γνώση και ικανότητα εφαρμογής των βασικών διεργασιών σχεδιασμού, συντονισμού 
και αξιολόγησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

• ικανότητα εντοπισμού των προσωπικών μαθησιακών στόχων.
• ικανότητα επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής σχεδιασμού και ειδίκευσης στο 

σχεδιασμό.
• ικανότητα κατεύθυνσης του προσωπικού σχεδιασμού προς την κατάλληλη πορεία 

δράσης.
• ικανότητα λήψης απόφασης για το πλαίσιο και τη διαχείριση του χρόνου της μαθη-

σιακής διεργασίας.
• ικανότητα απόκτησης γνώσεων ή δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των πηγών.
• ικανότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης προσωπικών ή περιβαλλοντικών εμποδίων 

της μάθησης.
• ικανότητα ανανέωσης της κινητοποίησης.
Ο Tough, ωστόσο, θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και η 

αλλαγή των ενήλικων εκπαιδευομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αλλάξουν πρώτα οι 



28

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

εκπαιδευτές μέσα από τη δική τους εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές, σύμφωνα με τον παρα-
πάνω επιστήμονα, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να λειτουργούν ως εκπαιδευόμενοι, 
ώστε να προωθούν την ισοτιμία στη διεργασία της μάθησης. παράλληλα, χρειάζεται να 
προσφέρουν στους ενήλικους εκπαιδευομένους περισσότερες επιλογές ως προς τους τρό-
πους μάθησης και μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή του περιεχομένου της μάθησης. 
επομένως, έργο των εκπαιδευτών ενηλίκων είναι η επιλογή ενεργητικών, συμμετοχικών, 
εκπαιδευτικών μεθόδων οι οποίες να προάγουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων–εκ-
παιδευτών και την αυτενέργεια των εκπαιδευομένων.
κριτική στη θεωρία της Ανδραγωγικής
ή πιο σημαντική κριτική στη θεωρία του Knowles υποστηρίζει ότι τάσεις αυτοκαθορισμού 
δεν έχουν μόνο οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά και οι έφηβοι, των οποίων η εμπειρία, επί-
σης, μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευσή τους. Άρα, το χαρακτηριστικό του αυτοκαθο-
ρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των ενήλικων εκπαιδευομένων, ώστε να αρκεί 
να στηριχθεί σε αυτό μία διαφορετική προσέγγιση για την εκπαίδευσή τους (Rogers, 2004: 
110). μάλιστα, ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι δεν είναι όλοι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
αυτοκατευθυνόμενοι και ούτε είναι εύκολο να εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν.

κριτική έχει ασκηθεί στον Knowles και για τον όρο «ανδραγωγική», ο οποίος δε χρη-
σιμοποιεί το «ανήρ» με την έννοια «άνθρωπος – άτομο» που είχε στους αρχαίους, καθώς, 
όπως φαίνεται, δεν λαμβάνει υπόψη του το ρόλο των γυναικών στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
εκτός αυτού, δίνει υπερβολική έμφαση στο άτομο, το οποίο το απομονώνει από τις συγκε-
κριμένες ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες.

Τέλος, αρκετοί μελετητές επισημαίνουν ότι η θεωρία της ανδραγωγικής δε θεμελιώνε-
ται επαρκώς με ερευνητικά δεδομένα, και ότι αποτελεί περισσότερο μία σειρά από αξι-
ώματα παρά μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρητική προσέγγιση. Ο Jarvis, μάλιστα, 
υποστηρίζει ότι η ανδραγωγική εμπεριέχει μία ιδεολογική και ανθρωπιστική θεώρηση της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί θεωρία ή μέθοδο διδασκαλίας των ενη-
λίκων.

δραστηριότητα 5
διαμορφώστε έναν κατάλογο με τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι οι 
εκπαιδευόμενοί σας έρχονται στα προγράμματα εκπαίδευσης. πιστεύετε ότι 
κάποιοι από αυτούς αφορούν σε προσωπικές αλλαγές; εάν ναι, σε ποιες; μπο-
ρείτε να εντοπίσετε προσωπικές αλλαγές, όπως αυτές που αναφέρει ο Allen 
Tough; στη συνέχεια συζητήστε τον κατάλογο που κάνατε με έναν άλλο εκπαι-
δευτή. υπάρχουν κοινά σημεία;

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης
ή μετασχηματίζουσα μάθηση, που αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, 
θεωρείται η πιο σημαντική και ολοκληρωμένη επιστημονικά θεωρία ανάμεσα στις σύγχρο-
νες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. ώς θεωρία αξιοποιεί αρχές, πορίσματα και ερευ-
νητικά δεδομένα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ψυχολογικών και κοινωνιολογικών 
θεωριών που ανέπτυξαν οι Dewey, Freire, Knowles, Kegan, Habermas, Goleman κ.ά.. 

ή μετασχηματίζουσα μάθηση, όπως και η ανδραγωγική, αναγνωρίζει και ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ατόμου για θετική προσωπική αλλαγή και δίνει ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην αξιοποίηση των εμπειριών των ενήλικων εκπαιδευομένων.
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Βασικές Θέσεις
Ο Jack Mezirow, κύριος εκφραστής της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης, υπο-
στηρίζει ότι η μάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων, οι οποίες προστί-
θενται σε παλαιότερες, αλλά μία διεργασία κατά την οποία αρκετές βασικές αξίες και 
παραδοχές του ατόμου αλλάζουν. Οι παραδοχές, οι αντιλήψεις δηλαδή των ενήλικων εκ-
παιδευομένων για τον κόσμο, οι οποίες έχουν αφομοιωθεί ασυνείδητα από τους ενήλικους 
εκπαιδευομένους μέσω της κοινωνικοποίησης, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες:

1. τις επιστημολογικές,
2. τις ηθικές,
3. τις πολιτικές,
4. τις κοινωνικο-ιδεολογικές και
5. τις φιλοσοφικές.
σύμφωνα με τον Mezirow, στις παραδοχές περιλαμβάνονται οι προθέσεις, οι προϋ-

πάρχουσες αντιλήψεις, τα βιώματα, μία συγκεκριμένη θρησκευτική κοσμοθεωρία, ο χα-
ρακτήρας και οι ιδιότητες του ατόμου που επικοινωνεί, η σχετικότητα και ο χρόνος της 
επικοινωνίας, το πλαίσιο –βιογραφικό, ιστορικό, πολιτισμικό– μέσω του οποίου η επικοι-
νωνία αποκτά νόημα κ.ά. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ερμηνεύουν την πραγματικότητα 
βάσει των παραδοχών τους, ορισμένες όμως από τις παραδοχές αυτές μπορεί να είναι 
εσφαλμένες ή δυσλειτουργικές. συνεπώς, η μάθηση δεν είναι απλώς η προσθήκη νέων 
γνώσεων σε όσα ήδη γνωρίζουμε, αλλά ο μετασχηματισμός της υπάρχουσας γνώσης ώστε 
να επιτευχθεί μία νέα οπτική (μετασχηματίζουσα οπτική). Ο μετασχηματισμός της οπτικής 
μπορεί να συμβεί όταν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, μέσω της κριτικής αυτόνομης σκέψης, 
συνειδητοποιήσουν πώς και γιατί οι παραδοχές που έχουν περιορίζουν τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται, κατανοούν και αισθάνονται τον κόσμο γύρω τους. για το λόγο 
αυτό, η μετασχηματίζουσα μάθηση απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο:

• περισσότερο στοχασμό και κριτική σκέψη,
• μεγαλύτερη αποδοχή των απόψεων των άλλων,
• λιγότερη αντίσταση και μεγαλύτερη αποδοχή στις νέες ιδέες.
Ο Mezirow περιγράφει τη διεργασία της μετασχηματίζουσας μάθησης ως αποτέλε-

σμα μιας κρίσης, την οποία βιώνει ο ενήλικος εκπαιδευόμενος εξαιτίας ορισμένων απο-
προσανατολιστικών διλημμάτων. Όταν ο ενήλικος εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να επιλύσει 
τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζει στηριζόμενος σε προηγούμενες στρατηγικές επίλυ-
σης, τότε βιώνει μία διεργασία αυτοεξέτασης που συχνά συνοδεύεται από συναισθήματα 
ενοχής ή ντροπής. ή αυτοεξέταση περιλαμβάνει την κριτική αξιολόγηση των παραδοχών 
και την διαπίστωση ότι και άλλα άτομα έχουν βιώσει παρόμοιες διεργασίες. ή διαπίστωση 
αυτή οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στη διερεύνηση εναλλακτικών ρόλων, σχέσεων ή πρά-
ξεων, ικανών να καθορίσουν το μελλοντικό πλάνο δράσης τους. Ένα τέτοιο πλάνο δράσης 
μπορεί να περιλαμβάνει την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, τη δοκιμή νέων ρό-
λων, τη διαπραγμάτευση των σχέσεων και τη δημιουργία νέων, καθώς και την δημιουργία 
θετικής αυτοεικόνας και νέων ικανοτήτων. Τελικά το άτομο επανεντάσσεται στη ζωή του, 
έχοντας όμως μια νέα μετασχηματισμένη οπτική. 

συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως, για να επιτύχει τη μετασχηματίζουσα μάθηση, ο εκπαι-
δευόμενος περνά από τα ακόλουθα στάδια:

• Ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα.
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• αυτοεξέταση (συνοδευόμενη από ανάλογα συναισθήματα, π.χ. ντροπή).
• κριτική αξιολόγηση των παραδοχών.
• αναγνώριση από το άτομο της πηγής της δυσαρέσκειάς του και μοίρασμα της διερ-

γασίας του μετασχηματισμού με άλλους.
• αναζήτηση νέων ρόλων, σχέσεων, τρόπων δράσης.
• σχεδιασμός ενός νέου πλάνου δράσης.
• απόκτηση γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του πλάνου δράσης.
• δοκιμή των νέων ρόλων.
• Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και ικανοτήτων για ανταπόκριση στους νέους ρόλους 

και στις νέες σχέσεις.
• επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με τις συνθήκες οι οποίες έχουν πλέον οριστεί από 

τις νέες προοπτικές.
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Mezirow: «ή θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης εστιά-

ζει στο πώς μαθαίνουμε να διαπραγματευόμαστε και να δρούμε σύμφωνα με τους δικούς 
μας σκοπούς, τις αξίες μας, τα αισθήματά μας και τις ερμηνείες μας, παρά με βάση όσα 
έχουμε αφομοιώσει άκριτα από τους άλλους…». ή μετασχηματίζουσα μάθηση υποστηρίζει 
ότι ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να κατανοήσουμε «πως είμαστε παγιδευμένοι 
στην προσωπική μας ιστορία και την ξαναζούμε» (Mezirow, 1978). 

σκοπός και μέσο της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι να βοηθήσει τους ενήλικους 
εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν αυτόνομη σκέψη. ή αυτόνομη σκέψη προϋποθέτει 
την αλληλεπίδραση προσωπικών και κοινωνικών δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα την 
απόκτηση ικανοτήτων ερμηνείας των εμπειριών. 

Ο Mezirow (1990) προτείνει δεκαπέντε τρόπους για την ενεργοποίηση της μετασχη-
ματίζουσας μάθησης. μέσα στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται οι ιστορίες ζωής, η 
ανάλυση των κρίσιμων συμβάντων, η τήρηση ημερολογίου, η αξιοποίηση βιβλιογραφικών 
πηγών, ο διάλογος που ανιχνεύει τις πεποιθήσεις των ατόμων, το παίξιμο ρόλων κτλ.

δραστηριότητα 6
μπορείτε να καταγράψετε 2-3 παραδοχές, τις οποίες έχετε διαμορφώσει για 
την ομάδα εκπαιδευομένων στην οποία διδάσκετε; στη συνέχεια σκεφτείτε τις 
παραδοχές σας και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε πού στηρίζονται (εμπειρία, 
γνώσεις, απόψεις άλλων κ.τ.λ.). χρειάζονται επανεξέταση; εάν ναι, γιατί; εάν 
όχι, γιατί; Τεκμηριώστε την απάντηση σας σε 30- 50 λέξεις.

κριτική στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης
ή άποψη του Mezirow για την αλληλεπίδραση προσωπικών και κοινωνικών δεδομένων 
και, κατ’ επέκταση την ατομική και κοινωνική αλλαγή, έχει τοποθετήσει τη θεωρία της 
μετασχηματίζουσας μάθησης στο στόχαστρο της κριτικής. Όπως χαρακτηριστικά λέει 
(Mezirow, 1991): «πρέπει να ξεκινήσουμε από το μετασχηματισμό της ατομικής οπτικής, 
πριν επιτύχουμε τον κοινωνικό μετασχηματισμό» γιατί η συμμετοχή του ατόμου σε κινήμα-
τα που προωθούν την κοινωνική αλλαγή μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον έχει επιτευχθεί ο 
ατομικός μετασχηματισμός. σύμφωνα με τους επικριτές του, όμως, ενώ ο Mezirow θεωρεί 
ότι οι κοινωνικές δομές αποτελούν πηγή εμποδίων της μάθησης, δεν λαμβάνει ιδιαίτερα 
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υπόψη τις δυνάμεις της κοινωνικής αλλαγής ούτε τον κυρίαρχο ρόλο της ηγεμονίας στις 
σχέσεις εκπαιδευομένων – εκπαιδευτών.
παρόλα αυτά, ο Mezirow ουδέποτε αρνήθηκε τη σημασία των σχέσεων εξουσίας που 
εμπεριέχονται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. «ή μετασχηματίζουσα μάθηση», 
σύμφωνα με τον ίδιο (Mezirow, 2007), «έχει ατομικές και κοινωνικές διαστάσεις και 
επιδράσεις. απαιτεί να έχουμε ενσυναίσθηση του πώς αποκτούμε τη γνώση μας και 
να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντίληψη για τις αξίες που καθοδηγούν τις 
απόψεις μας. Οι πολιτισμικοί κανόνες, οι κοινωνικοοικονομικές δομές, οι ιδεολογίες και 
οι πεποιθήσεις μας καθώς και οι πρακτικές που υποστηρίζονται από όλα αυτά, συχνά 
συνωμοτούν, ενθαρρύνοντας το συμβιβασμό και παρακωλύοντας την ανάπτυξη της 
αίσθησης για υπεύθυνη δράση».

δραστηριότητα 7
δώστε ένα παράδειγμα διδακτικής ενότητας εκπαίδευσης ενηλίκων (ενότητας 
4-5 ωρών, που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος), στην οποία 
μπορούν να εφαρμοστούν οι απόψεις του Mezirow: σε ποιους απευθύνεται 
αυτή η ενότητα; ποιο είναι το θέμα της; με ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές (ανα-
φέρετε 3-4) θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η ενότητα; Τεκμηριώστε την 
άποψή σας.
ή απάντηση ακολουθεί στο παράρτημα στο τέλος του κεφαλαίου.

Ο Κύκλος Μάθησης του David Kolb.
Όπως είδαμε παραπάνω, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων έγινε γρήγορα κατανοητό 
ότι η πράξη (η επεξεργασία δηλαδή της εμπειρίας) είναι περισσότερο θεμελιώδης σε μια 
μαθησιακή διεργασία από ότι η γνωστική διερεύνηση θεωριών. Ο σαφής και απόλυτος 
ορισμός της εμπειρικής μάθησης ωστόσο, είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει ακόμη 
συναίνεση ιδιαίτερα αναφορικά με τα συστατικά της στοιχεία. μολονότι αρκετοί συγγρα-
φείς ασχολήθηκαν με την εμπειρική μάθηση, το έργο του Kolb ήταν αυτό που ανέδειξε στη 
διεθνή βιβλιογραφία την εμπειρική μάθηση.

Βασικές θέσεις
Ο Kolb υποστηρίζει πως η εμπειρική μάθηση δημιουργείται μέσω του στοχασμού επάνω 
σε συγκεκριμένες εμπειρίες, με σκοπό τη δημιουργία νέων ιδεών και δράσεων, ικανών να 
προσφέρουν εναύσματα για βαθύτερη κατανόηση και ενεργητική συμμετοχή. εν ολίγοις, 
η εμπειρική μάθηση ορίζεται ως μια διεργασία που έχει σκοπό τον μετασχηματισμό της 
εμπειρίας σε γνώση, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές.

Ο Kolb παρουσίασε την προσέγγισή του αυτή μέσα από το μοντέλο του «κύκλου της 
μάθησης»,  το οποίο αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

• την εμπειρία,
• τον στοχασμό,
• τη διαμόρφωση εννοιών και
• τον πειραματισμό.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

∆ΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΝΝΟΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, μάθηση συντελείται όταν ένα άτομο που βιώνει μια 
εμπειρία (διανοητική, χειρωνακτική, αισθητική, κ.λπ.), αντιλαμβάνεται την επίδραση της 
εμπειρίας αυτής. Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα, είναι η κατανόηση 
των επιδράσεων στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βιώθηκε η εμπειρία καθώς και η αναλογική 
μεταφορά των επιδράσεων αυτών σε άλλα πλαίσια ή καταστάσεις. ακολουθεί η διαμόρφω-
ση κανόνων που περιγράφουν τη γενική αρχή στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη δράση. 
Τέλος όταν εξαχθούν συμπεράσματα, το τελευταίο βήμα, σύμφωνα με τον Kolb, είναι η 
εφαρμογή, δηλαδή η νέα δράση σε νέες καταστάσεις.

ή άποψη του Kolb για την εμπειρική μαθησιακή διεργασία εμπεριέχει δύο πολύ σημα-
ντικά στοιχεία: 

1. το στοιχείο της αξιοποίησης της εμπειρίας και 
2. το στοιχείο της ανατροφοδότησης της εμπειρίας. 
Ο Kolb, μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο κύκλος της μάθησης μπορεί να ξεκινήσει από οποιο-

δήποτε από τα τέσσερα σημεία του και στην ουσία τον θεωρεί ως έναν συνεχόμενο κύκλο 
ή ακόμη και ως μια σπείρα (Jarvis, 2004).

κριτική στον κύκλο της Μάθησης του Kolb
στο μοντέλο του Kolb ασκήθηκε κριτική από διάφορους συγγραφείς. Οι Boud, Keogh και 
Walker σημειώνουν ότι, ενώ το μοντέλο του Kolb είναι χρήσιμο στο σχεδιασμό μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, δεν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό αναφορικά με το στοιχείο του στοχα-
σμού. 

Ο Rogers (1999) σημειώνει ότι: «η μάθηση περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς, προθέσεις, 
επιλογές και λήψη αποφάσεων και δεν είναι διόλου εμφανές με ποιο τρόπο όλα αυτά ται-
ριάζουν στον κύκλο της μάθησης».

 Ο Jarvis (2004) υποστηρίζει ότι «ο κύκλος μάθησης του Kolb φαίνεται μάλλον απλοϊ-
κός για μια τόσο περίπλοκη διεργασία» ενώ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μοιάζει να 
αγνοεί την επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Ο τελευταίος, μάλιστα, πιστεύει ότι η εμπει-
ρία και ο στοχασμός του κύκλου μάθησης του Kolb, με τον τρόπο που παρουσιάζονται, 
μοιάζουν να περιορίζουν τη μάθηση περισσότερο σε ατομικό επίπεδο και λιγότερο σε ένα 
πλαίσιο μαθησιακής διεργασίας όπου το άτομο μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα 
ή και με το περιβάλλον ώστε να ενισχύσει τις λογικές διεργασίες και τα συμπεράσματά του. 
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Τέλος, ο Tennant θεωρεί ότι το μοντέλο του Kolb δε λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικό-
τητα στα γνωστικά και επικοινωνιακά πρότυπα που υπάρχουν στα διάφορα πολιτισμικά 
πλαίσια.

ώστόσο, ο κύκλος της μάθησης αποτελεί ίσως μια από τις πλέον δημοφιλείς αναφορές 
στα κείμενα που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ενηλίκων και μας παρέχει ένα εξαι-
ρετικό πλαίσιο για σχεδιασμό μαθησιακών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.

δραστηριότητα 8
σκεφτείτε μια εκπαιδευτική συνάντηση την οποία συντονίσατε ως εκπαιδευτής 
ενηλίκων και σημειώστε τα βασικά στοιχεία της διάρθρωσής της. προσπαθήστε 
να τοποθετήσετε τα στοιχεία αυτά στον παρακάτω κενό κύκλο μάθησης (προ-
σθέστε στάδια αν είναι απαραίτητο). συγκρίνετε το σχήμα σας με τον κύκλο του 
Kolb. υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές; ποιες είναι αυτές;

Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων
Ο βασικός λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό 
πεδίο, διαφορετικό από εκείνο των επιστημών της αγωγής που ασχολούνται με τα παιδιά 
και τους εφήβους, είναι ότι οι ενήλικες ως εκπαιδευόμενοι, έχουν τα δικά τους χαρακτη-
ριστικά, τις δικές τους ανάγκες και διαθέσεις απέναντι στη μάθηση. κάθε πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ενηλίκων απευθύνεται σε άτομα με σημαντικές πολιτισμικές και ιδεολογικές 
διαφορές, καθώς και διαφορετικά βιώματα. Ο καθένας έχει τη δική του έννοια ταυτότη-
τας, δηλαδή ποιος είναι και ποια η θέση του μέσα στην κοινωνία, μερικοί επιδιώκουν την 
αυτοδυναμία και την υπευθυνότητα και μερικοί όχι. αυτή η προσωπική ταυτότητα επηρε-
άζει τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμα, θα συνδεθεί με 
τον εκπαιδευτή ενηλίκων και σαν αποτέλεσμα θα έχει τον τρόπο με τον οποίο θα μάθει.

δραστηριότητα 9
σε ποια σημεία θεωρείτε ότι διαφέρει ένας ενήλικας εκπαιδευόμενος από έναν 
ανήλικο μαθητή; σημειώστε 4-5 τέτοια στοιχεία με βάση την εμπειρία που έχετε. 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: έρχονται στην εκπαί-
δευση με συγκεκριμένους στόχους, έχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες, έχουν υιο-
θετήσει δικούς τους τρόπους μάθησης και έχουν τη διάθεση να συμμετέχουν ενεργά στις 
μαθησιακές διεργασίες. 



34

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους
Οι ανήλικοι θεωρούν το γεγονός ότι πηγαίνουν στο σχολείο ως αυτονόητο και φυσικό. ή 
μαθητική τους ιδιότητα είναι συνυφασμένη με την ηλικία και τις υποχρεώσεις που σχετίζο-
νται με αυτή. Οι στόχοι που θέτουν σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους είναι συνήθως αόρι-
στοι. για τους ενηλίκους, η ιδιότητα του εκπαιδευομένου έχει διαφορετική διάσταση. Όταν 
αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, το κάνουν συνήθως για 
συγκεκριμένους λόγους, που σχετίζονται με τη φάση ζωής που διανύουν και τις ανάγκες 
που έχουν. εκπαιδεύονται, επειδή διαπιστώνουν ότι χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες 
που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στους στόχους που έχουν θέσει. Οι 
κυριότεροι στόχοι που έχουν οι ενήλικοι όταν ξεκινούν μια εκπαιδευτική διαδικασία είναι:

• Στόχοι επαγγελματικοί: Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι επιδιώκουν να αποκτήσουν εφό-
δια για να βρουν δουλειά ή, αν ήδη εργάζονται, για να προσαρμοστούν στις μετα-
βαλλόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους ή για να αναλάβουν καινούριους 
επαγγελματικούς ρόλους.

• Στόχοι εκπλήρωσης κοινωνικών ρόλων: κάποιοι ενήλικοι αποφασίζουν να εκπαι-
δευτούν για να μπορέσουν να εκπληρώσουν κοινωνικούς ρόλους που έχουν ή πρό-
κειται να αναλάβουν (π.χ. του εισερχομένου σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον, 
του γονιού κ.ά.).

• Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης: Οι ενήλικοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με νέες κα-
ταστάσεις και προκλήσεις, αισθάνονται την ανάγκη να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά 
τους και να ανακαλύψουν νέες διαστάσεις της πραγματικότητας που τους περιβάλ-
λει αλλά και του εαυτού τους. παρακολουθούν, λοιπόν, εκπαιδευτικά προγράμματα 
που έχουν αντικείμενο διάφορα επιστημονικά θέματα, τις τέχνες, τις διανθρώπινες 
σχέσεις, την υγεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τις δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου κ.λπ.

• Στόχοι απόκτησης κύρους: κάποιοι ενήλικοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν, όχι τόσο 
για να χρησιμοποιήσουν στην πράξη όσα θα μάθουν, αλλά περισσότερο για λόγους 
κύρους.

Τις περισσότερες περιπτώσεις η συμμετοχή των ενηλίκων σε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα αποτελεί επιλογή συνειδητή, συνδεδεμένη με σαφείς στόχους. Όταν αποφασίζουν 
να αφιερώσουν χρόνο στην εκπαίδευση, το κάνουν θυσιάζοντας συχνά άλλες προτεραι-
ότητες ή ενδιαφέροντά τους. γι’ αυτό όμως προσδοκούν από την εκπαίδευση να προ-
σφέρει γνώσεις και δεξιότητες που να συνδέονται με τους στόχους τους και μπορούν να 
εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη. σε κάθε περίπτωση είναι επιλογή που τη συνδέουν με τις 
ανάγκες τους.

Έχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες
Οι ενήλικοι διαθέτουν ευρύτερο φάσμα εμπειριών από τους ανηλίκους και μπορούν να αντλή-
σουν από αυτό πολύ περισσότερα στοιχεία. Οι εμπειρίες τους απορρέουν από καταστάσεις 
της ενήλικης ζωής, όπως είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι κοινωνικές ευθύνες, το 
μορφωτικό τους επίπεδο. Έτσι έχουν ανάγκη το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους να συν-
δέεται με τις συγκεκριμένες εμπειρίες τους και να τις αξιοποιεί. προτιμούν εκείνο το είδος της 
μάθησης που αξιοποιεί τα όσα ήδη γνωρίζουν ή εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή. Έτσι, οι 
προηγούμενες εμπειρίες γίνονται αφετηρία για τη νέα μάθηση.
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Έχουν διαμορφώσει τους δικούς τους τρόπους μάθησης
καθένας προτιμά να μαθαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του, τις ικανότητές του, τις εμπειρίες του. Άλλοι προτιμούν να ακούν 
παθητικά τον εκπαιδευτή, άλλοι παρατηρώντας, άλλοι εμπλεκόμενοι ενεργά σε δραστηρι-
ότητες και αντλώντας εμπειρία από αυτές, άλλοι μελετώντας μόνοι τους. Οι ενήλικοι μέσα 
από τις διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει στη ζωή 
τους, έχουν παγιώσει τις αντιλήψεις τους για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή
Οι συμμετέχοντες δεν είναι παθητικά άτομα, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε δυναμική διερ-
γασία. Οι ενήλικοι επιθυμούν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι άνθρωποι. Θέλουν να ζητείται 
η γνώμη τους, να υπάρχει ανοικτός διάλογος και επικοινωνία. Ο μονόλογος του εκπαιδευτή 
τούς απωθεί. συχνά διεκδικούν η διδακτέα ύλη να μην είναι τυποποιημένη, προκατασκευ-
ασμένη, αλλά να προσαρμόζεται στα δικά τους χαρακτηριστικά. Ορισμένες φορές, επειδή 
γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες τους, είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο 
ενός προγράμματος που δεν αντιστοιχεί σε αυτές και να αντιπροτείνουν άλλα θέματα και 
μεθόδους, γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους ανήλικους μαθητές. σε προέκταση των 
παραπάνω, διαφέρει και η σχέση που επιθυμούν να έχουν με τον εκπαιδευτή. Τον αντιμετω-
πίζουν περισσότερο ως συνάδελφο, παρά ως αδιαφιλονίκητη αυθεντία.

Οι Hiemstra & Sisco (1990), σημαντικοί εκπαιδευτές ενηλίκων, υποστηρίζουν ότι στα 
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων μπορούν να προστεθούν τα παρακάτω:

• διακόπτουν την εκπαίδευσή τους, όταν νιώσουν ότι χάνουν το χρόνο τους.
• κάποια επείγουσα ανάγκη ή κίνητρο τους έφερε στην εκπαίδευση.
• δεν αποκαλύπτουν πάντα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους έχουν έρθει 

στην εκπαίδευση. μπορεί να έχουν έρθει γιατί θέλουν να κάνουν φίλους, να γίνουν 
μέρος μιας ομάδας ή για να αποκτήσουν γνώσεις.

• Θέλουν να νιώθουν άνετα.
• Θέλουν να κάνουν κοινωνικές σχέσεις.
• Έχουν ελάχιστο χρόνο για μελέτη στο σπίτι, παρόλο που θα βρουν το χρόνο να το 

κάνουν.
• Τους αρέσει να τους αντιμετωπίζουν ως ώριμους ανθρώπους.
• εκτιμούν το φιλικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτή.
• Θέλουν επιβεβαίωση ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε ό,τι θελήσουν να κάνουν ή 

να μάθουν.
• χρειάζονται επιβράβευση και ενθάρρυνση.
• χρειάζονται την ικανοποίηση της επίτευξης των στόχων.
• κινητοποιούνται από μία έντονη ανάγκη για μάθηση.
• είναι ανυπόμονοι ως εκπαιδευόμενοι και πιέζονται από το χρόνο και τη βιασύνη να 

εφαρμόσουν όσα έμαθαν.
• Έχουν πλούσια εμπειρία να μοιραστούν με την ομάδα.
• μπορούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
• εκτιμούν μία σαφή, καλά σχεδιασμένη μαθησιακή εμπειρία.
• είναι γρήγοροι στην αξιολόγηση και εκτίμηση της καλής διδασκαλίας.
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Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

δραστηριότητα 10
Έχοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, 
προσπαθήστε να διατυπώσετε τουλάχιστον τέσσερις προϋποθέσεις αποτελε-
σματικής μάθησης. 

1. …………………………………………………………………………………………………………
………
2. …………………………………………………………………………………………………………
………
3. …………………………………………………………………………………………………………
………
4. …………………………………………………………………………………………………………
………
στη συνέχεια να εμπλουτίσετε την άποψή σας, συγκρίνοντάς την με τις κυριότε-
ρες προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης του εκπαιδευομένου οδηγού που 
θα διαβάσετε παρακάτω.

σε συνάφεια με τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων εί-
ναι οι προϋποθέσεις που βοηθούν στην αποτελεσματικότητα της μάθησης στους ενή-
λικες. σύμφωνα με αυτές: 

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά 
του, με τις ανάγκες και τις εμπειρίες του. Οι περιπτώσεις, τα παραδείγματα και 
τα προβλήματα που μελετώνται είναι απαραίτητο να συνδέονται με την πραγμα-
τικότητα του εκπαιδευομένου. στην εκπαίδευση οδήγησης, για παράδειγμα, οι 
τεχνικές πρέπει να είναι αναλυτικές και να δίνονται ξεκάθαρες και σαφείς οδη-
γίες. επιπλέον, στην περίπτωση που το μορφωτικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου 
είναι χαμηλό, οι τεχνικές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές και οικείες 
γιατί βασική παράμετρος είναι η αξιοποίηση των εμπειριών των συμμετεχόντων 
στη μαθησιακή διεργασία.

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στό-
χους του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι στόχοι πρέπει, επομένως, να διατυ-
πώνονται με σαφήνεια στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να είναι 
συναφείς, όσο είναι δυνατό, με τις προσδοκίες των διδασκομένων. στην αρχή 
του προγράμματος υποψηφίων οδηγών, θα πρέπει να εξηγηθούν οι δεξιότητες 
που θ’ αναπτυχθούν, το επίπεδο του αυτοματισμού που προσδοκάται, σε ποιους 
δρόμους θα γίνει η εκπαίδευση και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των περιοχών 
αυτών. είναι πολύ σημαντική, ακόμα, τόσο η διάγνωση των εκπαιδευτικών ανα-
γκών όσο και ο διάλογος για τους στόχους του προγράμματος, που πρέπει να 
γίνονται με την έναρξη κάθε προγράμματος εκπαίδευσης. γι’ αυτό και είναι ιδι-
αίτερα σημαντική η εναρκτήρια ή πρώτη συνάντηση. 

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης. 
σύμφωνα με τον P. Mucchielli, εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση:
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• 10% από αυτά που διαβάζουμε,
• 20% από αυτά που ακούμε,
• 30% από αυτά που βλέπουμε,
• 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα,
• 80% από αυτά που λέμε,
• 90% από αυτά που λέμε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέ-

ψη και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά (Courau, 2000). Όσο πιο ενεργητι-
κός είναι ο ενήλικος, τόσο καλύτερα μαθαίνει. επομένως πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται από τον εκπαιδευτή παιδαγωγικές τεχνικές που ευνοούν την ενεργητική 
συμμετοχή, την εξάσκηση και την πρακτική των εκπαιδευομένων. αυτό σημαίνει, 
επίσης, ότι ο ενήλικος πρέπει να κατέχει, στο τέλος της εκπαίδευσης, τα μέσα 
και τον τρόπο για να συνεχίσει μόνος του τη διαδικασία μάθησης (μαθαίνω πώς 
να μαθαίνω).

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν νιώθει ενταγμένος σε μια ομάδα. Ένας ενήλικος λει-
τουργεί καλύτερα ανάμεσα σε άλλους ενήλικους με κοινό στόχο. Όταν περισσό-
τερο η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ομαδική συνέργεια (ασκήσεις 
ανά δύο ή σε υποομάδες), τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση.

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν διερευνώνται τα εμπόδια που συναντά στη μάθηση 
και ανακαλύπτονται τρόποι για το ξεπέρασμά τους. Τα εμπόδια στη μάθηση 
είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση και οφείλονται σε διάφορους παρά-
γοντες. σε έναν υποψήφιο οδηγό, για παράδειγμα, το πιο ισχυρό, ίσως, εμπόδιο 
μάθησης είναι οι λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές που έχει υποσυνείδητα 
υιοθετήσει σε σχέση με τις τεχνικές οδήγησης. είναι σημαντικό να εντοπιστούν 
εμπόδια τέτοιου είδους γιατί έτσι αποδέχεται κανείς την ύπαρξή τους και κάνει 
βήματα για την εξάλειψή τους. στη διαδικασία αυτή ουσιαστική είναι η συνει-
σφορά του εκπαιδευτή που με ευαισθησία και κατανόηση θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσει τους παράγοντες που εμποδίζουν τη μάθηση. 

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικοί τρόποι και ρυθμοί 
μάθησης. είναι ουσιαστικό ο εκπαιδευτής να σέβεται τους διαφορετικούς ρυθ-
μούς και τις στρατηγικές μάθησης των εκπαιδευομένων και να προσπαθεί να 
οργανώσει τη διδασκαλία του λαμβάνοντάς τους υπόψη του.

• Ο ενήλικος μαθαίνει όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα 
της επιτυχίας και της αποτυχίας. Όταν εξηγεί στους εκπαιδευομένους τους στό-
χους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα διάφορα στάδια της μάθησης. Όταν 
προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις ασκήσεις, επισημαίνει τις 
επιτυχίες και εξηγεί με απτά παραδείγματα τις αποτυχίες. Όταν καλλιεργεί το 
ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου για διαρκή αυτοβελτίωση και παρέχει κίνητρα 
για αυτοέλεγχο, αυτογνωσία και αυτοκριτική.

• Ο ενήλικος μαθαίνει μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή. είναι ίσως η βασική 
προϋπόθεση για να λειτουργήσουν όλες οι υπόλοιπες. Ο ενήλικος έχει ανάγκη να 
συμμετέχει μέσα σε ένα μαθησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική 
επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό. 
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Κίνητρα μάθησης ενηλίκων

Τα κίνητρα μάθησης είναι μια πολύπλοκη έννοια, η οποία δεν είναι εύκολο να κατα-
νοηθεί πλήρως. ή ακριβής φύση τους δεν μπορεί επιστημονικά να διαλευκανθεί με 
έγκυρο τρόπο, αφού δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε άμεσα, αλλά τα μελετούμε 
έμμεσα, αξιολογώντας τα αποτελέσματά τους. ώς εκ τούτου είναι λογικό να αναπτυ-
χθούν διάφορες θεωρίες, οι οποίες περιγράφουν και ερμηνεύουν τη δράση και την 
αποτελεσματικότητα των κινήτρων μάθησης. παρόλες τις διαφωνίες, όμως, που υπάρ-
χουν μεταξύ τους ως προς τον ορισμό των κινήτρων, θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα 
κίνητρα μάθησης ως οτιδήποτε παρωθεί τους εκπαιδευόμενους στη μάθηση. 

ή ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της μάθησης, που κυμαί-
νεται από τον στοχασμό μέχρι την πράξη, είναι το ορατό αποτέλεσμα των κινήτρων. 
αν και τα κίνητρα έχουν βασικά μελετηθεί ως ψυχολογική έννοια, ως διαδικασία είναι 
στενά συνδεδεμένα με την κουλτούρα.

ή γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν οι ενήλικοι και οι τρόποι με τους οποίους επι-
κοινωνούν δεν μπορούν να διαχωριστούν από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λαμβά-
νουν χώρα. Τα κίνητρα κυριαρχούνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τα συναισθήματα, 
τα οποία με τη σειρά τους διαμορφώνονται μέσω της κουλτούρας. Τα συναισθήματα 
επηρεάζουν την ενεργό συμμετοχή στις μαθησιακές δραστηριότητες και μπορούν να 
επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τη θρησκεία, τις παραδόσεις, την εθνικότητα, το 
φύλο, τη γεωγραφική περιοχή και τις αξίες της παρέας. 

Ο Wlodkowski (2008) υποστήριξε ότι μπορούμε να περιγράψουμε τα κίνητρα με 
μορφή αριθμητικής προόδου, η οποία αποτελείται από τρία επίπεδα. 

• Το πρώτο είναι προσδοκία για επιτυχία και βούληση. είναι σημαντικό για τον 
εκπαιδευόμενο να θέλει να μάθει αυτό που προσδοκά και να θέλει να το μάθει 
καλά. είναι, λοιπόν, απαραίτητο για τον εκπαιδευτή ενηλίκων να έχει υπόψη του 
ότι ενδέχεται μερικοί εκπαιδευόμενοι να είναι απρόθυμοι ή διστακτικοί, κάτι το 
οποίο πολλές φορές οφείλεται στις κακές εμπειρίες που είχαν στο παρελθόν. 

• Το δεύτερο επίπεδο των κινήτρων μάθησης των ενηλίκων περιλαμβάνει προσδο-
κία για επιτυχία και βούληση και αξία. στο επίπεδο αυτό οι ενήλικοι μαθητές δεν 
βρίσκουν αναγκαστικά ευχάριστη τη μαθησιακή δραστηριότητα, αλλά την αντι-
μετωπίζουν με σοβαρότητα, επειδή πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο να μάθουν. Το 
γεγονός αυτό διαχωρίζει την επιφανειακή μάθηση από την ουσιαστική μάθηση 
και δίνει τη δυνατότητα στη μαθησιακή διαδικασία να βελτιώνει την αυτοεκτίμη-
ση του ατόμου και να δραστηριοποιεί τα εσωτερικά του κίνητρα. 

• Το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο αυτής της προόδου απαρτίζεται από προσ-
δοκία για επιτυχία και βούληση και αξία και ευχαρίστηση. στο επίπεδο αυτό ο 
ενήλικος βιώνει τη μάθηση ως μια ευχάριστη διαδικασία, που προέρχεται από 
εσωτερικά κίνητρα. κύριο έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να βοηθήσει τους 
ενήλικους μαθητές να μαθαίνουν αυτό που θεωρούν ότι έχει αξία και να θέλουν 
με ευχαρίστηση να μάθουν. 

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων

ή διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία για την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς καθορίζει την επιτυχή πορεία ενός 



39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1   •  εισαγώγή σΤήν εκπαιδευσή ενήλικών

προγράμματος εκπαίδευσης. συνεπώς, η διάγνωση των αναγκών τους χρειάζεται να 
καταλαμβάνει τον αντίστοιχο χώρο και χρόνο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις ανάγκες των 
ενήλικων εκπαιδευομένων είναι πολλαπλοί και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να με-
τρηθούν. ώστόσο, ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να διαγνώσει σε τρεις φάσεις εκεί-
νους τους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τις μαθησιακές ανάγκες τους.

Στην πρώτη φάση, πριν από την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης, ο εκπαι-
δευτής μπορεί να ζητήσει από τους ενήλικους εκπαιδευομένους να απαντήσουν σε μία 
σειρά από ανοικτές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές διερευνούν τους λόγους εμπλοκής 
τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και τις προσδοκίες τις οποίες έχουν από αυτό. πα-
ράλληλα, με τον τρόπο αυτό χτίζεται σταδιακά το μαθησιακό συμβόλαιο το οποίο θα 
ολοκληρωθεί στην εναρκτήρια συνάντηση (δες παρακάτω «Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
ενηλίκων στην εναρκτήρια συνάντηση»).

Στη δεύτερη φάση η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται στη διάρκεια 
της εναρκτήριας συνάντησης και αφορά τρεις παραμέτρους:

α)  στη διάγνωση των προσδοκιών των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίες αξιο-
ποιούνται στο μαθησιακό συμβόλαιο,

β)  στη διάγνωση της πρόθεσης των ενήλικων εκπαιδευομένων για ενεργή εμπλοκή 
και δέσμευση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και

γ)  στη διάγνωση των γνώσεων (αυτές που ήδη έχουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
και εκείνες που θα ήθελαν να αποκτήσουν από το πρόγραμμα).

ή διάγνωση των προσδοκιών και της πρόθεσης για δέσμευση των ενήλικων εκ-
παιδευομένων μπορεί να γίνει σε ατομική ή σε ομαδική βάση. ή σύνταξη, ωστόσο, 
του μαθησιακού συμβολαίου αφορά την ομάδα συλλογικά. ή διάγνωση των γνώσεων 
μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση ενός τεστ γνώσεων, το οποίο θα μπορούσαν να συ-
μπληρώσουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι σε δύο φάσεις: α) κατά την έναρξη του προ-
γράμματος και β) κατά τη λήξη του προγράμματος. με τον τρόπο αυτό, δια μέσου της 
σύγκρισης των απαντήσεων, μπορεί να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι κατέκτησαν το γνωστικό αντικείμενο. 

Τέλος, στην τρίτη φάση διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, στη μέση περί-
που του προγράμματος εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής μπορεί να διεξαγάγει μία ομαδική 
συνέντευξη. στόχος του εκπαιδευτή στη διάρκεια αυτής της ομαδικής συνέντευξης 
είναι να διαγνώσει πώς αξιολογούν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι τόσο την πορεία του 
προγράμματος όσο και την προσωπική τους πορεία σε αυτό. Ο εκπαιδευτής χρειάζε-
ται να ανατρέξει στις αρχικές προσδοκίες των εκπαιδευομένων, ώστε να διατυπώσει 
ανάλογες ανοικτές ερωτήσεις. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκπαιδευτής αδυ-
νατεί να διεξάγει ομαδική συνέντευξη, είτε επειδή ο αριθμός των εκπαιδευομένων 
είναι πολύ μεγάλος είτε για άλλους λόγους, τότε μπορεί να ζητήσει από τους ενήλικους 
εκπαιδευομένους να απαντήσουν στις ανοικτές ερωτήσεις γραπτώς και να τις αποστεί-
λουν ακόμη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

κυκλώστε τη σωστή απάντηση.

4. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, ποια από τις παρακάτω 
προτάσεις δεν είναι σωστή;
α.  Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια στην αρχή 

του προγράμματος. 
Β. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης.
γ.  Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αξιοποιεί μόνο τα αποτελέσματα της επιτυχίας και 

ποτέ της αποτυχίας. 
δ.  στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος ο ενήλικος θα πρέπει να γνωρίζει 

πώς να συνεχίσει μόνος του τη διαδικασία μάθησης.

5. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι: 
α.  δεν χρειάζονται επιβεβαίωση για τις προσπάθειές τους.
Β.  αποκαλύπτουν πάντα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους έχουν έρθει 

στην εκπαίδευση.
γ. υιοθετούν δικούς τους τρόπους μάθησης. 
δ. αποφεύγουν να συμμετέχουν ενεργά στις διεργασίες της μάθησης.

6. ή ανδραγωγική δίνει έμφαση:
α. στην τάση των ενήλικων για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 
Β. στη διάθεση των ενηλίκων για αυτοβελτίωση.
γ. στην ανάδειξη του διευκολυντικού ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων.
δ. σε όλα τα παραπάνω.

1.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο της διά Βίου μάθησης, «ως εκπαιδευτής ενηλίκων ορίζε-
ται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση 
του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια6 για τη 
γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της δια Βίου 
μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελμα-
τικό περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλίκων και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαί-
δευσης εκπαιδευτών. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησια-
κών στόχων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικεύει τους στόχους στις 
ανάγκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων. διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους 
στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. επιλέγει τις κα-
τάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων».

6. εκπαιδευτική επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις επαγγελματικές λειτουργίες κα-
θώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως 
αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλί-
κων και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. ή πιστοποίηση της εκπαι-
δευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών 
ενηλίκων για το οποίο θα μιλήσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο.
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Ο ρόλος της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων
ή ομάδα ενηλίκων είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όχι μόνο στους ρόλους, 
στους στόχους, στο διαχωρισμό ευθυνών και στις δραστηριότητες, αλλά και στη διαδικα-
σία της διαμόρφωσής της. αρχικά, οι στόχοι της ομάδας δεν είναι, ακόμη, ξεκάθαροι σε 
όλους τους συμμετέχοντες κι ενώ οι ρόλοι εργασίας έχουν συζητηθεί, δεν έχουν ακόμη 
αφομοιωθεί από την ομάδα. σ’ αυτό το στάδιο οι συμμετέχοντες συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα και τις προσδοκίες της ομάδας, δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα τους στόχους, δεν κα-
τανοούν πλήρως την έννοια της δραστηριότητας και έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία 
στους μηχανισμούς συμμετοχής σε παρόμοια είδη ομαδικής εργασίας. δεν πρέπει να ξε-
χνούμε ότι η εργασία σε μια ομάδα ενηλίκων στη μη τυπική εκπαίδευση είναι διαφορετική 
από την καθιερωμένη σχολική εμπειρία. γι αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε αυτή την 
πρώτη φάση δημιουργίας της ομάδας η έλλειψη γνώσης και η αβεβαιότητα προκαλούν 
ανησυχία στους συμμετέχοντες και, ως εκ τούτου, συμπεριφέρονται λιγότερο ελεύθερα: 

• άλλοτε είναι επιφυλακτικοί, 
• άλλοτε λειτουργούν παθητικά, 
• άλλοτε είναι υπερενθουσιώδεις. 
σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι συνεργάζονται με μέλη 

της ομάδας που γνωρίζουν καλύτερα και δημιουργούν ζευγάρια, για να δημιουργήσουν 
δεσμούς σε ένα ανοίκειο, αρχικά, περιβάλλον. 

με αυτά τα δεδομένα είναι πραγματικά σημαντικό να μπορεί ο εκπαιδευτής να ορ-
γανώνει με επιτυχία τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ομάδας, να διευκρινίζει και να 
προσδιορίζει τους στόχους (ειδικά τους μαθησιακούς) και ταυτόχρονα να δίνει την ευκαι-
ρία στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και να ξεπεράσουν το αίσθημα της 
ανασφάλειας. ή δική μας συμπεριφορά είναι αυτή που θα διαμορφώσει την συμπεριφορά 
που επιθυμούμε να έχουν οι συμμετέχοντες, θα καθορίσει το ρυθμό των συζητήσεων στην 
ομάδα, θα αναδείξει τις αρχές ισότητας μεταξύ των μελών της ομάδας και θα ενθαρρύνει 
την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

Τα μέλη των ομάδων που δημιουργούν οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εργάζονται συλ-
λογικά πάνω στο ίδιο έργο, ώστε να εμπλέκονται ενεργά στη διεργασία της μάθησης, παίρ-
νοντας μέρος σε διαλογικές διαδικασίες. λειτουργώντας μέσα σε ομάδες, τα μέλη μπορούν 
να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια και να αναπτύξουν συλλογικές μορφές σκέψης και 
δράσης, προάγοντας σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία. ή συνεργασία στην ομάδα καλ-
λιεργεί οικειότητα μεταξύ των μελών, η οποία τους επιτρέπει να εκφράζουν συναισθήματα 
και να επεξεργάζονται προσωπικές εμπειρίες. επομένως, όσο περισσότερο η εκπαιδευτική 
διαδικασία βασίζεται στην ομαδική συνέργεια, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση. 

σε μια αποτελεσματική ομάδα οι εκπαιδευόμενοι:
• κατανοούν και μοιράζονται τους στόχους και την αποστολή της ομάδας,
• οικοδομούν ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού,
• αισθάνονται ικανοποίηση και υπερηφάνεια που ανήκουν στην ομάδα,
• συμμετέχουν σε συζητήσεις και, όπου είναι δυνατόν, στη λήψη αποφάσεων,
• διαχειρίζονται σωστά τις πιθανές συγκρούσεις στην ομάδα, χρησιμοποιώντας εποι-

κοδομητικές τεχνικές για την αποφυγή ή τη λύση τους και 
• συνεργάζονται στην ομάδα τους έχοντας το αίσθημα της ελευθερίας.
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας γίνεται στην αρχή 

μιας εκπαιδευτικής συνάντησης. 
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Η αρχή μιας εκπαιδευτικής συνάντησης
ή αρχή μιας εκπαίδευσης είναι μια ευαίσθητη στιγμή. αν δεν γίνει η σωστή αρχή, υπάρχει 
κίνδυνος να μην πάει καλά το σύνολο του προγράμματος. πρέπει, λοιπόν, να καταφέρουμε 
να βάλουμε γερά θεμέλια. Βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι: πώς σχηματίζεται μια 
ομάδα εκπαίδευσης, ποιες είναι οι προσδοκίες, ποιοι οι φόβοι των μελών και πώς πρέπει 
να αντιμετωπιστούν; 

κάθε εκπαιδευτής διαπιστώνει ότι η αρχή μιας συνάντησης αποτελεί στιγμή ανησυχίας. 
Τα μέλη μιας ομάδας όταν ξεκινά μια εκπαιδευτική προσπάθεια έχουν ανησυχίες για την 
αυτό-εικόνα τους, τις σχέσεις που θα αναπτύξουν με τους άλλους εκπαιδευόμενους και τον 
εκπαιδευτή τους, την επάρκεια των ικανοτήτων τους, την αποτελεσματικότητα της προσπά-
θειάς τους κ.ά. επομένως πιθανά ερωτήματα που απασχολούν ένα εκπαιδευόμενο είναι:

• ποιος είναι ο εκπαιδευτής και τι είδους σχέση θα έχουν μαζί του;
• ποια θα είναι η στάση τους στην ομάδα και ποιο το επίπεδο των ικανοτήτων τους;
• ποιος ο στόχος του προγράμματος; εναρμονίζεται με τους στόχους των εκπαιδευο-

μένων και τους δικούς του;
• πόσο χρόνο θα χρειαστεί να αφιερώσει για την επιτυχή παρακολούθηση της διαδι-

κασίας;
• ποια τα αντικείμενα μελέτης, ο ρυθμός και η μέθοδος εργασίας;

 Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εναρκτήρια συνάντηση

Ένας από τους βασικούς στόχους που θα πρέπει να έχει μια εναρκτήρια συνάντηση 
είναι να γνωριστούν οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή. πρέπει, 
ακόμα, να γίνει η ανάλυση των προσδοκιών της ομάδας και το μαθησιακό συμβόλαιο. 
ή γνωριμία της ομάδας είναι το πρώτο στάδιο προκείμενου οι συμμετέχοντες να 
γίνουν ομάδα και να βρουν σημεία επαφής και επικοινωνίας με τους υπόλοιπους. 
ή εκπαιδευτική τεχνική που προτείνουμε είναι οι «συνεντεύξεις». ή τεχνική διαρκεί 
περίπου 30΄-40΄ και έχει τα εξής στάδια: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε δυάδες 
με κριτήριο να μην γνωρίζονται μεταξύ τους και ο ένας παίρνει συνέντευξη από 
τον άλλο. στη συνέχεια το ένα μέλος κάθε δυάδας παρουσιάζει το άλλο στην 
ολομέλεια μέχρι αυτό να γίνει από όλα τα μέλη. είναι σημαντικό σε όλη τη διάρκεια ο 
εκπαιδευτής να ενθαρρύνει τους ομιλούντες και να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις 
και σύντομα σχόλια αναγνωρίζοντας τη σημασία όσων λέγονται. ή διαδικασία 
ολοκληρώνεται με μια σύντομη αυτοπαρουσίαση του εκπαιδευτή. 
στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των προσδοκιών της ομάδας, δεδομένου ότι η σύνδεση 
του περιεχόμενου του προγράμματος με τις προσδοκίες της ομάδας αποτελεί βασική 
προϋπόθεση αποτελεσματικής μάθησης των ενηλίκων. ή εναρκτήρια συνάντηση 
είναι ο κατάλληλος χρόνος προκείμενου ο εκπαιδευτής να ζητήσει από την ομάδα να 
εκφράσει τις προσδοκίες, τους στόχους και τις ανησυχίες που τυχόν έχουν τα μέλη της.
μετά τη γνωριμία και την ανάλυση των προσδοκιών ζητάμε να θέσουμε από κοινού 
με την ομάδα κάποιους κανόνες που θα βοηθήσουν στην καλή λειτουργία της. ή 
δημιουργία του μαθησιακού συμβολαίου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 
(σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή) δεσμεύει τους συμμετέχοντες στην τήρηση των 
κανόνων και συμβάλλει στην άρτια λειτουργία της ομάδας. ενώ είναι σημαντικό να 
δοθεί έμφαση στο σεβασμό για τις απόψεις και τα συναισθήματα όλων των μελών 
της ομάδας, όπως και στην εχεμύθεια για τα προσωπικά τους δεδομένα.
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Ενέργειες πριν από μια εκπαιδευτική συνάντηση:
Ο εκπαιδευτής πριν από κάθε εκπαιδευτική συνάντηση πρέπει να φροντίζει ώστε:
• να υπενθυμίζει την ημερομηνία της επόμενης συνάντησης, να τονίζει την 

αναγκαιότητα της παρουσίας των εκπαιδευομένων, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις 
του εκπαιδευτικού συμβολαίου που διαμόρφωσαν από κοινού κατά την πρώτη 
εκπαιδευτική συνάντηση (π.χ. απουσίες, καθυστερήσεις, δημιουργία ομαδικού 
πνεύματος, κ.ά.) και να ενημερώνει για οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα.

• να διαμορφώνει κατάλληλα το πρόγραμμα της συνάντησης έτσι ώστε να καλύπτει 
τα προκαθορισμένα αντικείμενα αλλά και να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων.

• να ενσωματώνει στο σχεδιασμό απορίες που τυχόν του εξέφρασαν οι εκπαιδευόμενοι 
κατά τις προφορικές τους επαφές, αλλά και συγκεκριμένες επιθυμίες τους για 
θέματα που θα ήθελαν να ενημερωθούν. 

Ρόλοι και αλλαγή ρόλων

δραστηριότητα 11
Ο εκπαιδευτής Οδήγησης, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του, ανα-
λαμβάνει ρόλους που αντανακλούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των εκπαι-
δευόμενων. με βάση την εμπειρία σας γράψτε συνοπτικά τις υποστηρικτικές 
ενέργειες του εκπαιδευτή που απορρέουν από αυτούς τους ρόλους.
ή απάντηση ακολουθεί στο παράρτημα στο τέλος του κεφαλαίου.

στην εποχή μας, όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων καλούνται να αναλάβουν 
νέους ρόλους, εξαιτίας των πολλαπλών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. μέσα σε ένα 
τέτοιο απαιτητικό περιβάλλον, ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται:

• να σχεδιάσει, να οργανώσει και να συστηματοποιήσει μαθησιακές ευκαιρίες για 
τους ενηλίκους εκπαιδευομένους, 

• να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες μάθησης μέσα από μία εκπαιδευτική διαδι-
κασία στην οποία ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι είναι συνεργάτες,

• να ανταποκριθεί στο ρόλο του «αρχηγού της ομάδας», προσφέροντας, αλλά και συν-
διαμορφώνοντας μαζί με τους εκπαιδευομένους τους στόχους της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, 

• να ανταποκριθεί στο ρόλο του «μέλους της ομάδας», με την ενίσχυση της ενσυναί-
σθησης και της κατανόησης στα βιώματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευόμενοι κατά τη μαθησιακή διαδικασία, 

• να ανταποκριθεί στο ρόλο του «αξιολογητή», συμβάλλοντας στη διαδικασία αξιολό-
γησης και αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων,

• να επιτελέσει το ρόλο του διευκολυντή, του καταλύτη, του διαμεσολαβητή, του εμ-
ψυχωτή και του συμβούλου, χρησιμοποιώντας πρακτικές που να υποστηρίζουν την 
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων και την εξατομικευμένη μάθησή τους, 

• να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να αναλάβουν την ευθύνη για την πορεία της 
μάθησής τους και να κατανοήσουν την αξία της συνεχούς μάθησης,

• να ανταποκριθεί στο ρόλο του εκπαιδευτή άλλων εκπαιδευτών,
• να συγγράψει μαθησιακό/διδακτικό υλικό, για να το χρησιμοποιήσει κατά τη μαθη-

σιακή διαδικασία,
• να σχεδιάσει, εάν χρειαστεί, εκπαιδευτικά προγράμματα,
• να ερευνήσει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και να βγάλει 

τα κατάλληλα συμπεράσματα και 
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• να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για την αγορά εργασίας, καλλιεργώντας τους 
δεξιότητες όπως η ευελιξία, η υπευθυνότητα και η προσαρμοστικότητα, ώστε να μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης (συνεχή κατάρτιση, 
επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους). 

επιπλέον, ο εκπαιδευτής διευθετεί, οργανώνει και συντονίζει τις μαθησιακές δραστηριό-
τητες, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες των εκπαιδευομένων. Το 
ενδιαφέρον του θα πρέπει να επικεντρώνεται στην συστηματική, και όχι αθροιστική, παρου-
σίαση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων ενός προγράμματος και στην παροχή πηγών πλη-
ροφόρησης, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να έρχονται σε επαφή με πληθώρα πηγών 
προκειμένου να αναπτύξουν ενεργητικές μεθόδους και στρατηγικές αναζήτησης. 
συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κυριότερος στόχος των εκπαιδευτών είναι να μάθουν στους 
εκπαιδευομένους πώς να μαθαίνουν, πώς να προσαρμόζονται στις αλλαγές και πώς να 
αναζητούν τη γνώση. για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να ανταποκριθούν με επιτυχία στο 
παραπάνω έργο, χρειάζεται και οι ίδιοι να έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων και να έχουν συνείδηση του ρόλους τους στην κοινωνία της γνώσης, αποτε-
λώντας πρότυπα συνεχούς μάθησης.

 Συζήτηση

σχετικά με την εκπαίδευση στις σχολές οδήγησης, μια πρόσφατη έκθεση του κοινού 
ερευνητικού κέντρου μεταφορών Οασα/εδυμ (ευρωπαϊκή διάσκεψη υπουργών 
μεταφορών, «νέοι οδηγοί: ο δρόμος για την ασφάλεια «2006) που αφορούσε τους 
νέους οδηγούς πρότεινε: 

• να διευρυνθεί η παραδοσιακή μέθοδος εκμάθησης βάσει δεξιοτήτων 
ώστε ο εκπαιδευτής να εφιστά την προσοχή του υποψηφίου στο τι είναι 
σωστό και τι λάθος με τρόπο που ο υποψήφιος να δεσμεύεται σε προ-
σωπικό και συναισθηματικό επίπεδο και να αναλαμβάνει με περισσότερη 
σοβαρότητα τις ευθύνες του. αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά 
την αυτογνωσία του υποψήφιου ως προς τις δυσκολίες που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει, τις αντιδράσεις, κ.λπ. κατά την οδήγηση.

• να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές οδήγησης έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες να καθοδηγήσουν και 
να βοηθήσουν τον υποψήφιο να οδηγεί με περισσότερη ασφάλεια.

ή παράγραφος στο κείμενο κλείνει με την προτροπή: «Οι εκπαιδευτές οδήγησης 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπαιδεύουν και όχι απλά να δίνουν οδηγίες».
με αφορμή το παραπάνω κείμενο κάντε μια συζήτηση για το σύγχρονο ρόλο του 
εκπαιδευτή Οδήγησης.

 Ανακεφαλαίωση
σε αυτό κεφάλαιο επιχειρήσαμε μια συνοπτική εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων. πα-
ρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαίδευση, κατάρτιση, δια 
βίου μάθηση κ.τ.λ.), οι σημαντικότερες θεωρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων (θεωρία της 
ανδραγωγικής, μετασχηματίζουσα μάθηση, κύκλος της μάθησης), τα χαρακτηριστικά 
των ενήλικων εκπαιδευομένων και ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων. 
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 Παράρτημα 

απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:
1Β 2δ 3Β 4δ 5γ 6γ 7 8 9

Απάντηση δραστηριότητας 11/κεφ.1:
ή απάντηση συνθέτει την τρίτη κύρια λειτουργία (κελ3) του επαγγελματικού περιγράμμα-
τος σύμφωνα με την οποία: ο εκπαιδευτής ανιχνεύει ιδιαιτερότητες του εκπαιδευομένου 
που επηρεάζουν την εκπαίδευση του, εμψυχώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει, διερευνά 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων, πραγματοποιεί ατομι-
κές συναντήσεις με σκοπό τον εντοπισμό συναισθηματικών παραγόντων, κινήτρων και εν-
δεχομένων μαθησιακών δυσκολιών, κάνει ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών στο πλαίσιο 
των ομαδικών εκπαιδευτικών συναντήσεων με σκοπό την άρση των μαθησιακών εμποδίων 
και την ενίσχυση των δυνατοτήτων, αξιοποιεί ευκαιρίες και δυνατότητες του κοινωνικο-
πολιτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευμένων, 
δημιουργεί κίνητρα και επιβραβεύει την μαθησιακή εξέλιξη των εκπαιδευομένων.

Απάντηση της δραστηριότητας 7/κεφ1:
παράδειγμα διδακτικής ενότητας εκπαίδευσης ενηλίκων στην οποία μπορούν να εφαρμο-
στούν οι απόψεις του Mezirow

ή διδακτική ενότητα που προτείνουμε αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμμα-
τος με τίτλο «κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών» και απευθύνεται σε άνεργους, κατόχους 
επαγγελματικού διπλώματος, απόφοιτους Β/βάθμιας εκπαίδευσης που είναι μεταξύ 25-
35 ετών. Οι εκπαιδευόμενοι είναι κυρίως άντρες, άνεργοι, με μικρή ή καθόλου επαγγελμα-
τική εμπειρία οδηγού. Ο τίτλος της διδακτικής ενότητας είναι «προτεραιότητα σε ισόπεδο 
οδικό κόμβο». Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της διδακτικής ενότητας αφορούν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και κυρίως τις στάσεις των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει: 

• να μάθουν τους κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία σε έναν ισόπεδο κόμβο (γνώ-
σεις). 

• να ιεραρχήσουν τους κανόνες και να κατασκευάσουν το διάγραμμα προτεραιότη-
τας (ικανότητες).

• να ελέγχουν την προτεραιότητα των οχημάτων βασιζόμενοι στους παραπάνω κανό-
νες και όχι σε διαισθητικές προσεγγίσεις (στάσεις). 

στην αλλαγή των στάσεων εντοπίζεται και η μεγαλύτερη δυσκολία αφού οι εκπαιδευό-
μενοι έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό σύστημα άτυπων κανόνων προτεραιότητας με το οποίο 
οδηγούν μέχρι σήμερα. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν την προϋπάρχουσα γνώση των εκπαι-
δευομένων και καθορίζουν το σύστημα αντιλήψεων τους με το οποίο συμμετέχουν στην 
οδική κυκλοφορία γενικότερα. ή αναθεώρηση εσφαλμένων αντιλήψεων αποτελεί το σημα-
ντικότερο στόχο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας.

για την εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης στην πράξη, υπάρχουν 
τρία βασικά στοιχεία που προτείνει ο Mezirow: την εμπειρία, τον κριτικό στοχασμό και την 
ορθολογική συζήτηση. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε για να εφαρ-
μόσουμε τα παραπάνω είναι: η συζήτηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις οι ομάδες εργασίας 
και η μελέτη περίπτωσης. 
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κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν οι ιδέες των εκπαιδευομένων πάνω στο θέμα της προτε-
ραιότητας, γιατί αυτές καθορίζουν και την στάση τους μέχρι τη στιγμή που έρχονται στη 
διδασκαλία. ή συζήτηση και οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα διευκολύνουν τη διερεύνηση των 
προηγούμενων γνώσεων και ιδεών αλλά και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμμε-
τεχόντων. ή δημιουργία ομάδων εργασίας θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μελε-
τήσουν τις φωτογραφίες που εικονίζουν ζητήματα προτεραιότητας σε ισόπεδο κόμβο και 
η ορθολογική συζήτηση που θα προκύψει, με αφετηρία τις επιλεγμένες φωτογραφίες, θα 
προκαλέσει τον κριτικό στοχασμό των συμμετεχόντων και την αναπλαισίωση των προηγού-
μενων αντιλήψεων. ή μελέτη περίπτωσης θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναλύ-
σουν μια πολύπλοκη περίπτωση που εμφανίζεται σε μια φωτογραφία, η οποία απεικονίζει 
μια πραγματική κατάσταση που απαιτεί την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων. 

μετά από την τοποθέτηση των ομάδων (μέσα από ερωτοπαντήσεις) και την αξιολόγηση 
των επιχειρημάτων θα καταλήξουμε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Το διάγραμμα 
προτεραιότητας που αποτελεί έγκυρο κριτήριο προτεραιότητας θα προκύψει μέσα από 
διάλογο και ορθολογική συναίνεση των συμμετεχόντων. 
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2

 Εισαγωγή
Ο πυρήνας του επαγγέλματος του εκπαιδευτή Οδήγησης είναι αναμφίβολα η εκ-
παίδευση των υποψήφιων ή/και κατόχων άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών. 
σύμφωνα με την κύρια επαγγελματική λειτουργία (κελ2) του επαγγελματικού πε-
ριγράμματος, ο εκπαιδευτής Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής:
• εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους Οδηγούς όλων των κατηγο-

ριών.
• εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά Οδηγούς μεταφοράς προσώπων και υλι-

κών για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας 
(πει) ή την περιοδική κατάρτιση τους.

• εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά όλες τις κατηγορίες των Οδηγών με σκοπό 
την ανάπτυξη και βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αφο-
ρούν την ασφαλή και οικολογική οδήγηση.

• εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά άτομα όλων των κατηγοριών (άτομα με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλοδαπούς, παραβάτες του κΟκ κ.α.).

• εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους εκπαιδευτές Οδήγησης.
• διδάσκει κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης (κεκ, ιεκ, 

πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής κ.α.).
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί προϋπόθεση και μέσο για κάθε μορφή εκ-
παίδευσης που περιγράφεται παραπάνω και αποτελεί βασικό στοιχείο της κύριας 
επαγγελματικής λειτουργίας (κελ 2) του επαγγελματικού περιγράμματος. Έχο-
ντας υπόψη μας αυτό το δεδομένο, σκοπός του κεφαλαίου είναι να μελετηθεί 
ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών στόχων ενός προγράμματος ή μιας ενότητας, 
να παρουσιαστούν οι βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τα εκπαιδευτικά μέσα 
που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του και να προταθούν κριτήρια για την απο-
τελεσματικότερη χρήση τους. ή μελέτη του κεφαλαίου και η πρακτική που προ-
βλέπεται στις εκπαιδευτικές συναντήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος θα 
αποτελέσουν τη σύνδεση της θεωρίας και της εκπαιδευτικής σας εμπειρίας. από 
τη σύνδεση αυτή εξαρτάται η επιμορφωτική αξία αυτού του κεφαλαίου (όπως και 
των υπόλοιπων). Βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας θα είναι ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση μικροδιδασκαλιών.
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 Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα 
σκοπός του δεύτερου κεφαλαίου είναι να μελετηθούν τα κύρια στοιχεία που αφο-
ρούν στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών στόχων ενός προγράμματος, να παρουσι-
αστούν οι βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα που μπορούν να εφαρμο-
στούν σε ένα πρόγραμμα ενεργητικής φύσεως και να προταθούν κριτήρια επιλο-
γής για την αποτελεσματικότερη χρήση τους.
Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα μπορείτε να:
• να γνωρίζετε τα βασικά βήματα που αφορούν στο σχεδιασμό των εκπαιδευτι-

κών στόχων ενός προγράμματος ή μιας ενότητας.
• να απαριθμείτε τις εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκ-

παιδευτής κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής συνάντησης.
• να περιγράφετε τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα κάθε εκπαιδευτικής τε-

χνικής.
• να περιγράφετε τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής κάθε εκπαιδευτικής 

τεχνικής.
• να επιλέγετε και εφαρμόζετε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, ανάλογα 

με το διδασκόμενο αντικείμενο.
• να επιλέγετε και χρησιμοποιείτε τα ενδεδειγμένα εποπτικά μέσα που προσδίδουν 

τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Έννοιες κλειδιά
• εκπαιδευτικοί στόχοι
• γνώσεις
• δεξιότητες
• στάσεις
• εκπαιδευτικές τεχνικές
• εμπλουτισμένη εισήγηση
• ερωτήσεις - απαντήσεις
• εργασία σε ομάδες
• καταιγισμός ιδεών
• χαρτογράφηση εννοιών
• μελέτη περίπτωσης
• παιχνίδι ρόλων
• επίδειξη 
• προσομοίωση
• εποπτικά μέσα
• επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών

2.1 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών στόχων
με βάση το περιεχόμενο αλλά και το σκοπό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πρέπει 
να διατυπώνονται αναλυτικά και µε σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι κάθε ενότητας. στους 
στόχους, δηλαδή, θα πρέπει να αποτυπώνονται τα αποτελέσματα που προσδοκούμε από 
τη διδασκαλία των μαθημάτων κάθε ενότητας. Οι στόχοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες που το πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει και ταυτόχρονα να αντι-
στοιχούν στις πραγματικές δυνατότητες των εκπαιδευομένων.
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είναι βασικό, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, να γνωρίζουμε με ακρί-
βεια τι επιθυμούμε να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο 
της ενότητας που ετοιμάζουμε. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθορίζουν τόσο τις διδακτικές 
ενότητες και την αλληλουχία τους, όσο και την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και 
μέσων. επομένως, εάν οι στόχοι δεν είναι ξεκάθαροι, ενδέχεται να παραμεληθούν σημα-
ντικά στοιχεία του προγράμματος και, ενδεχομένως, βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
συμμετεχόντων σε αυτό. 

ή ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στόχων ενός προγράμματος είναι βασισμένη στις 
αρχές της ψυχολογίας της συμπεριφοράς και διατυπώθηκε από τον B. Bloom και τους 
συνεργάτες του. σύμφωνα με τους παραπάνω επιστήμονες, οι στόχοι ενός προγράμματος 
μπορεί να είναι: 

1. στόχοι που αφορούν τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι από το πρό-
γραμμα, 

2. στόχοι που αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι μετά τη 
λήξη του προγράμματος και 

3. στόχοι που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν για το αντικείμενο στο οποίο 
εκπαιδεύονται. 

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

Οι στόχοι που αφορούν τις γνώσεις σχετίζονται με τις πληροφορίες που θα λάβει 
ο εκπαιδευόμενος από το πρόγραμμα και που θα καταχωρήσει στη μνήμη του για 
μελλοντική χρήση. Οι στόχοι που αφορούν τις ικανότητες συνδέονται με τις δυνατότητες 
που θα αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος μετά τη λήξη του προγράμματος, ώστε να μπορεί να 
αξιοποιεί αποτελεσματικά όσα έμαθε στο πρόγραμμα και να διαχειρίζεται με επιτυχία τόσο 
τις οικείες όσο και τις νέες επαγγελματικές καταστάσεις και απαιτήσεις του περιβάλλοντός 
του. Οι στόχοι, τέλος, που αφορούν τις στάσεις σχετίζονται με τις αξίες και τις προδιαθέσεις 
που θα αναπτύξει ή θα αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος σχετικά τις προτιμήσεις και τη 
συμπεριφορά του για ορισμένα πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις. 
ή διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφής ώστε να μπο-
ρέσει ο εκπαιδευτής να οργανώσει τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και να 
εμπλέξει τους εκπαιδευομένους στην εκπαιδευτική διεργασία. για την εξασφάλιση της 
σαφήνειας κατά τη δημιουργία των εκπαιδευτικών στόχων η Courau προτείνει τη χρήση 
κατάλληλων ρημάτων για κάθε κατηγορία στόχων, ενώ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη εκπαι-
δευτικών στόχων και στα τρία επίπεδα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ένα πρόγραμμα 
να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. παραδείγματα τέτοιων ρημάτων παρατίθενται στον πίνακα 
που ακολουθεί:
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Γνώσεις Ικανότητες Στάσεις

γνωρίζω διορθώνω προσαρμόζομαι
καταλαβαίνω ελέγχω αισθάνομαι
Ορίζω χρησιμοποιώ απομυθοποιώ
προσδιορίζω ενεργοποιώ εντάσσομαι
συγκρατώ κάνω κινητοποιούμαι
Ονομάζω αλλάζω
αναγνωρίζω πληκτρολογώ
απομνημονεύω διαβάζω
απαριθμώ συντάσσω

εφαρμόζω
πραγματοποιώ

δραστηριότητα 1
προκειμένου να εξασκηθείτε στη δημιουργία εκπαιδευτικών στόχων, χρησιμο-
ποιήστε τα παραπάνω ρήματα για να φτιάξετε στόχους (και από τις τρεις κα-
τηγορίες) για μια εκπαιδευτική ενότητα που θα αφορά θεωρητική εκπαίδευση 
υποψηφίων οδηγών.

2.2 Εκπαιδευτικές τεχνικές
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές αφορούν τις δραστηριότητες εκείνες που βοηθούν τον εκπαι-
δευτή να επιτύχει τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους ενός προγράμματος ή μιας 
διδακτικής ενότητας. Ορισμένες από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές στα προ-
γράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι παρακάτω:

• η εμπλουτισμένη εισήγηση,
• ο καταιγισμός ιδεών,
• η εργασία σε Ομάδες, 
• η μελέτη περίπτωσης,
• το παιχνίδι ρόλων,
• η επίδειξη και 
• η προσομοίωση.
ή ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή στη διδασκαλία καθορίζει και τη χρήση των ανά-

λογων εκπαιδευτικών τεχνικών. αν η ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία 
θεωρείται σημαντική για την αποτελεσματική μάθηση, αυτό μεταφράζεται στο επίπεδο 
της διδακτικής, σε περιορισμό του παραδοσιακού μοντέλου της μετωπικής διδασκαλίας 
και στη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων 
που θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα μιας ενότητας ή ενός προγράμμα-
τος είναι τα εξής: το είδος των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (απόκτηση γνώσεων, ανά-
πτυξη ικανοτήτων, διαμόρφωση στάσεων), τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, το 
περιεχόμενο και οι στόχοι της ενότητας, ο διαθέσιμος εκπαιδευτικός χρόνος, οι διαθέσιμες 
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υποδομές για την εφαρμογή τους, και, τέλος, η ευχέρεια και η εξοικείωση των εκπαιδευ-
τών με τις αντίστοιχες τεχνικές. 

δραστηριότητα 2
φτιάξτε μια λίστα με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιείτε στην θεω-
ρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών και μια λίστα με τις τεχνικές που χρη-
σιμοποιείτε στην πρακτική εκπαίδευση. Όταν ολοκληρώσετε την ενότητα, συμ-
βουλευτείτε τις σημειώσεις σας και συμπληρώστε τις τεχνικές.

Εμπλουτισμένη Εισήγηση
ή συνηθέστερη και πιο πολυσυζητημένη εκπαιδευτική τεχνική που εφαρμόζεται στην εκ-
παίδευση ενηλίκων, σήμερα στην ελλάδα, είναι η εισήγηση. Όμως, η εισαγωγή και χρήση 
καινούριων, κυρίως πιο συμμετοχικών τεχνικών, είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση κριτι-
κής διεθνώς στην τεχνική της εισήγησης, αλλά και τον εντοπισμό της αναγκαιότητας να 
εμπλουτιστεί –στην περίπτωση που κρίνεται η χρήση της ως απαραίτητη– με συμμετοχικές 
δραστηριότητες.

Μειονεκτήματα της Εισήγησης
μερικά από τα μειονεκτήματα που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί για την τεχνική της 

εισήγησης είναι τα εξής:
• Ο εισηγητής, λόγω της μονόδρομης επικοινωνίας και της έλλειψης ανατροφοδότη-

σης, αγνοεί την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του.
• Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου είναι παθητικός.
• ή συγκέντρωση και η προσοχή των ακροατών μειώνεται ύστερα από 15-20 λεπτά 

αδιάλειπτης εισήγησης.
• ή διατήρηση των νέων γνώσεων είναι μικρής χρονικής διάρκειας.
• ή τεχνική της εισήγησης δεν λαμβάνει υπόψη της τον διαφορετικό ρυθμό μάθησης 

των εκπαιδευομένων.
• δεν ενδείκνυται για την επίτευξη στόχων στο επίπεδο των στάσεων και την ανάπτυξη 

νοητικών διεργασιών, όπως η ανάλυση, ο στοχασμός, η σύνθεση, η αξιολόγηση κτλ.
• μειώνει την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα του εκπαιδευομένου.
• δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα μαθησιακά πρότυπα.
• ενέχει τον κίνδυνο της «φτωχής» οργάνωσης και μετάδοσης γνώσεων.
ώστόσο, παρά τα μειονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, η εισήγηση αποτελεί ακόμη 

και σήμερα μία από τις βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενη-
λίκων και αυτό γιατί, αν χρησιμοποιηθεί ακολουθώντας τις βασικές προϋποθέσεις μιας 
καλής εισήγησης, μπορεί να έχει πλήθος θετικών αποτελεσμάτων. επομένως, το ζητούμε-
νο δεν είναι να καταργήσουμε ολοκληρωτικά την εισήγηση, αλλά να γνωρίζουμε σε ποιες 
περιπτώσεις θεωρείται καταλληλότερη και κυρίως, πώς μπορεί να βελτιωθεί η χρήση της.

Σε ποιες περιπτώσεις ταιριάζει η τεχνική της Εισήγησης
μερικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να επιλέξει τη χρήση της εισήγησης έναντι 
κάποιας άλλης, περισσότερο ενεργητικής, τεχνικής, είναι οι παρακάτω:
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• Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του απόψεις στην 
εκπαιδευόμενη ομάδα.

• ή εισήγηση είναι η πιο εύκολη και γρήγορη τεχνική μετάδοσης πληροφοριών.
• σε ένα συμμετοχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα η περιστασιακή χρήση της εισήγησης 

(σύντομες και περιεκτικές παρουσιάσεις) μπορεί να εμπλουτίσει το ρυθμό, να απο-
φευχθεί η πλήξη κτλ.

• ή ανάγκη των εκπαιδευομένων για υποβολή ερωτήσεων μπορεί να καλυφθεί πλή-
ρως και γρήγορα με την εφαρμογή της εισήγησης.

• ή επίδειξη ενός εργαλείου ή ενός βοηθήματος μπορεί να απαιτεί την τεχνική της 
εισήγησης προκειμένου να επισημανθούν και επεξηγηθούν τα κυριότερα στοιχεία 
του.

• μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών προς μετάδοση, ιδιαίτερα αν ο 
εισηγητής είναι πρόσωπο υψηλού κύρους ή αν κατέχει άριστες ικανότητες δημόσιας 
ομιλίας.

• Όταν το γνωστικό αντικείμενο προς μελέτη μεταβάλλεται πολύ συχνά και η προ-
σθήκη των νέων στοιχείων μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κάθετη μεταφορά 
δεδομένων, δηλαδή με μία εισήγηση.

Παρατηρήσεις
εφόσον ο εκπαιδευτής καταλήξει στην απόφαση ότι τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και οι 
ανάγκες των συμμετεχόντων θα καλυφθούν πληρέστερα με τη χρήση της εισήγησης, τότε 
υπάρχουν κάποιες βασικές προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει:

• να διαθέτει πολύ καλή γνώση του θέματος που θα εισηγηθεί,
• να είναι άριστα προετοιμασμένος,
• να μελετά την ομάδα στην οποία απευθύνεται η εισήγηση (τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευομένων, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους), 
• να ανακοινώνει από την αρχή τους στόχους της εισήγησης και να τους συνδέει με 

τις ανάγκες των συμμετεχόντων και τα οφέλη που θα αποκομίσουν,
• να διανέμει εκ των προτέρων τα βασικά σημεία της εισήγησης ή αντίτυπα των δια-

φανειών που θα προβληθούν,
• να ξεκινά εκπλήσσοντας ευχάριστα τους συμμετέχοντες και με τρόπο που να ελκύει 

την προσοχή τους,
• να μην διαβάζει την εισήγηση, αλλά να χρησιμοποιεί σημειώσεις που να του υπενθυ-

μίζουν τα κύρια στοιχεία της,
• να κάνει σύντομη εισήγηση (15 με 20 λεπτά τη φορά)
• να έχει σαφή λόγο με ξεκάθαρα μηνύματα,
• να κάνει χιούμορ,
• να αναφέρει πολλά παραδείγματα,
• να χρησιμοποιεί οπτικοακουστικό υλικό (διαφάνειες, ταινίες, μουσική, εικόνες, χαρ-

τοπίνακα κτλ), 
• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη μη λεκτική του επικοινωνία: τον τόνο της φωνής, 

την ταχύτητα του λόγου, τις κινήσεις του, τις παύσεις του, την κίνησή του μέσα στο 
χώρο,
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• να παρατηρεί και να αναλύει ενεργητικά τη μη λεκτική επικοινωνία των συμμετεχό-
ντων (αν προσέχουν, αν το θέμα τους φαίνεται ενδιαφέρον, αν έχουν ερωτήματα 
αλλά διστάζουν να διακόψουν, αν είναι αφηρημένοι κτλ),

• να εφαρμόζει την τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής έτσι ώστε να ακούγεται 
δυνατά και καθαρά χωρίς να κουράζεται,

• να εκπέμπει αυτοπεποίθηση, σιγουριά και ενθουσιασμό για το αντικείμενο,
• να αποφεύγει την «ξύλινη» γλώσσα,
• να διατηρεί οπτική επαφή με όλη την ομάδα των εκπαιδευομένων,
• να ζητά ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της εισή-

γησης.

Πέντε τρόποι για τον εμπλουτισμό της Εισήγησης
Οι παρακάτω πέντε τρόποι ενεργοποιούν την εμπλοκή των εκπαιδευομένων κατά τη διάρ-
κεια της εισήγησης.

στον ρόλο του ενεργητικού ακροατή ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους η ευθύνη της 
ενεργητικής ακρόασης. στο τέλος της εισήγησης θα πρέπει να παρουσιάσουν τα σημεία με 
τα οποία συμφωνούν ή διαφωνούν, να συνοψίσουν την εισήγηση, να απαντήσουν σε κουίζ 
ή να θέσουν ερωτήσεις. 

στην καθοδηγούμενη καταγραφή σημειώσεων παρέχονται οδηγίες ή διανέμεται σχε-
τικό έντυπο που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες για τον τρόπο με τον οποίο θα κρατούν 
σημειώσεις κατά τη διάρκεια της εισήγησης.

στην περιστασιακή πρόκληση διακόπτεται η εισήγηση περιστασιακά και ζητείται από 
τους συμμετέχοντες να δώσουν παραδείγματα των εννοιών που παρουσιάστηκαν μέχρι 
εκείνη τη στιγμή ή να απαντήσουν, εν συντομία, σε σχετικές ερωτήσεις.

στην συνεργατική μάθηση οι εκπαιδευόμενοι, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση 
εισήγησης, παροτρύνονται να ανταλλάξουν τις σημειώσεις τους και να εκπαιδεύσει ο ένας 
τον άλλον.

στην άσκηση διευκρίνησης πραγματοποιείται μία σύντομη δραστηριότητα ή άσκηση 
για να διευκρινιστούν οι πληροφορίες, οι ιδέες και οι ικανότητες που εξετάζονται.

Ερωτήσεις – απαντήσεις
πρόκειται για μια εκπαιδευτική τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί ευέλικτα σε οποιοδή-
ποτε στάδιο κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης. ή προσέγγιση του μαθησιακού αντικειμένου 
γίνεται μέσω ερωταποκρίσεων. γι’ αυτό το λόγο η τεχνική ονομάζεται και «μαιευτική». Οι 
ερωτήσεις τίθενται συνήθως από τον εκπαιδευτή, δεν αποκλείεται όμως εκείνος να ενθαρ-
ρύνει τη διατύπωση ερωτήσεων και από τους εκπαιδευόμενους. συνήθως η τεχνική αυτή 
συνδυάζεται και εναλλάσσεται με μία άλλη (κυρίως την εισήγηση), γεγονός που προσδίδει 
ποικιλία και ενδιαφέρον στη μαθησιακή διεργασία.

Πλεονεκτήματα
• προωθείται η αυτενέργεια των εκπαιδευόμενων, παρακινούνται σε σκέψη, 

δημιουργείται κλίμα επικοινωνίας και συμμετοχής.
• αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα.
• γίνεται δυνατή η λεπτομερής προσέγγιση ενός ζητήματος.
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• Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει το βαθμό κατανόησης και τις 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων ως προς το αντικείμενο μάθησης.

Μειονεκτήματα και δυσκολίες
• απαιτείται αρκετός χρόνος για τις ερωταποκρίσεις. είναι πιθανές οι παρεμβάσεις 

εκτός θέματος.
• δεν είναι αυτονόητο ότι συμμετέχουν όλοι στη συζήτηση.
• Οι συμμετέχοντες πρέπει ήδη να διαθέτουν ορισμένες απόψεις για το θέμα. 
• ή τεχνική βασίζεται στο λόγο και όχι στην πράξη.

Παρατηρήσεις
Ο ρόλος των ερωτήσεων είναι να προωθούν τον προβληματισμό, την έκφραση, την κριτική 
σκέψη. σκόπιμο είναι συνεπώς:

• Οι ερωτήσεις να συνοδεύονται, όπου είναι δυνατόν, από βοηθητικά μέσα (σχήματα, 
εικόνες, ντοκουμέντα, φιλμ κ.ά.), ώστε να γίνονται περισσότερο ενδιαφέρουσες.

• Οι ερωτήσεις να μην επιδέχονται μια απλή απάντηση («ναι», «όχι», «πολύ», «λίγο» 
κ.ά.), αλλά να είναι ανοικτές, επαγωγικές και να ωθούν στην αναλυτική και τεκμη-
ριωμένη έκφραση των σκέψεων.

• Οι ερωτήσεις να απευθύνονται σε όλους. Θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσες, να αντι-
στοιχούν στις ανάγκες και προσδοκίες των συμμετεχόντων, να συνδέονται στενά 
με το μελετώμενο ζήτημα και η όλη στάση του εκπαιδευτή να είναι ενθαρρυντική 
- εμψυχωτική, όχι στάση κριτικής ή ελέγχου της ορθότητας των απόψεων που δια-
τυπώνονται.

• σκόπιμο είναι να αποφεύγονται οι «ψευδο-ερωτήσεις», που δεν οδηγούν σε ελεύ-
θερες και ουσιώδεις απαντήσεις και οι «ρητορικές» ερωτήσεις (π.χ. «πού είναι το 
λάθος;» ερωτά ο εκπαιδευτής και απαντά αμέσως ο ίδιος).

Εργασία σε ομάδες
ή ομαδική εργασία, ως διδακτική μέθοδος, έχει γνωρίσει τελευταία ιδιαίτερη ανάπτυξη 
λόγω της αυξανόμενης επιρροής που ασκούν οι εποικοδομητικές και οι κοινωνικοπολιτισμι-
κές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. ή παιδαγωγική βιβλιογραφία προτείνει 
τη σύνθεση ομάδων αποτελούμενες από τρία έως τέσσερα μέλη, καθώς το πλέγμα των 
διαπροσωπικών σχέσεων που διαμορφώνεται μεταξύ τριών ή τεσσάρων ατόμων είναι πιο 
σύνθετο και επιταχύνει τη βαθύτερη επεξεργασία του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου (οι 
μονοί αριθμοί λειτουργούν πάντοτε καλύτερα). 

ή εργασία σε Ομάδες είναι η τεχνική κατά την οποία η εκπαιδευόμενη ομάδα χωρίζε-
ται σε υποομάδες, προκειμένου να εκπονήσει κάποια άσκηση ή να συζητήσει ένα θέμα. 
Έπειτα, κάθε υποομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια –μέσω εκπροσώπου της που έχει 
ήδη καθορίσει– το αποτέλεσμά της, ενώ ο εκπαιδευτής συντονίζει μία συζήτηση μεταξύ 
των ομάδων. ή τεχνική ολοκληρώνεται με σύνθεση και σχολιασμό από τον εκπαιδευτή και 
διασύνδεση με τον ή τους εκπαιδευτικούς στόχους, τους οποίους εξυπηρετούσε η συγκε-
κριμένη εργασία σε ομάδες. 

Οι Ομάδες εργασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη διάρ-
κεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο προσδιορισμός των ομάδων (πώς θα χωριστούν, 
πόσα μέλη σε κάθε ομάδα) μπορεί να γίνει είτε από τον εκπαιδευτή, είτε τυχαία, είτε με προ-
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σωπική επιλογή των εκπαιδευομένων. ας σημειωθεί ότι η σύσταση των ομάδων δεν πρέπει 
να είναι η ίδια σε ένα μεγάλης διάρκειας πρόγραμμα. Έτσι, αναπτύσσεται οικειότητα και 
δίνονται ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ περισσότερων μελών της εκπαιδευόμενης ομάδας. 

Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής για να βελτιώσει τη συνοχή της 
ομάδας είναι: 

• ή διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας. 
• ή θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών μέσα το δίκαιο επιμερισμό του έργου και 

την ανάληψη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 
• ή ανομοιογένεια στη σύνθεση της ομάδας με άτομα που έχουν διαφορετικές ικανό-

τητες, ενδιαφέροντα και μαθησιακά στυλ. 

όδηγίες εφαρμογής της τεχνικής «εργασία σε ομάδες»
• πριν ξεκινήσουν οι ομάδες να εργάζονται, ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει εξηγήσει τι 

αναμένεται από τις ομάδες.
• προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη, οι οδηγίες μπορεί να δοθούν γραπτώς στις 

ομάδες ή να αναγραφούν στον πίνακα (συνίσταται).
• Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι ομάδες για να 

επεξεργαστούν το ζήτημα που τους δόθηκε (ο χρόνος εξαρτάται από το πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος) .

• εάν η ολομέλεια δυσκολεύεται να χωριστεί σε υποομάδες (στην περίπτωση που αυ-
τές δεν έχουν προσδιοριστεί από τον εκπαιδευτή), τότε ο εκπαιδευτής πρέπει να τη 
βοηθήσει για να προχωρήσει γρήγορα στο διαχωρισμό και να ξεκινήσει το έργο της.

• ενθαρρύνει και διευκολύνει τις υποομάδες να δημιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο 
συνεργασίας μετακινώντας τραπέζια και θέσεις αν αυτό απαιτείται.

• Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε ομάδα θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της, ο 
οποίος σε επαρκές χρονικό διάστημα (που θα καθοριστεί από τον εκπαιδευτή) θα 
παρουσιάσει το προϊόν της ομάδας.

• Ο εκπαιδευτής, κατά τη διάρκεια της εργασίας των υποομάδων, είναι καλό να μην 
αναμειγνύεται στο έργο τους. είναι όμως σημαντικό να παραμείνει σε τέτοιο σημείο, 
ώστε να είναι ορατός σε περίπτωση που κάποια ομάδα τον χρειαστεί.

• Ζητάει, εάν κρίνεται σκόπιμο, από τις ομάδες να καταθέσουν γραπτά το προϊόν της 
εργασίας τους (περίληψη, λέξεις κλειδιά ή ότι κρίνεται σκόπιμο), υποκινώντας με 
αυτό τον τρόπο να συστηματοποιήσουν τις σκέψεις τους.

• λίγο πριν από τη λήξη του διαθέσιμου χρόνου, ο εκπαιδευτής επισκέπτεται τις 
ομάδες για να υπενθυμίζει ότι πλησιάζει η στιγμή ολοκλήρωσης της εργασίας τους 
και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τους εκπροσώπους.

Παρουσίαση από τις ομάδες – σύνθεση
ή παρουσίαση από τις ομάδες του προϊόντος της εργασίας τους είναι το τελευταίο και 
πολύ σημαντικό στάδιο της ομαδικής εργασίας. είναι η χρονική στιγμή όπου τα μέλη των 
ομάδων παρουσιάζουν, μέσω των εκπροσώπων τους, τις απόψεις τους στην ολομέλεια και 
ακολουθεί συζήτηση και διάλογος για τη δημιουργική σύνθεση των συμπερασμάτων. 

Πλεονεκτήματα της εργασίας σε ομάδες
• ή αποκέντρωση της εξουσίας με την ανάληψη από όλα τα μέλη της ομάδας συγκε-

κριμένων ρόλων και ευθυνών για την ολοκλήρωση του έργου. 
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• είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε στιγμές όπου η εκπαιδευόμενη ομάδα παρου-
σιάζει σημάδια κόπωσης (π.χ. αργά το βράδυ ή μετά από ώρες εκπαίδευσης) και 
χρειάζεται να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.

• Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσω πράξης.
• αναπτύσσεται η αυτονομία των εκπαιδευομένων.
• Έχει ευρεία χρήση σε όλα τα γνωστικά πεδία.
• επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί στόχοι όλων των επιπέδων (ικανο-

τήτων και στάσεων).
• εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων δεδομένου ότι 

ακόμη και αν κάποιος δε νιώθει άνετα να συμμετέχει στην ολομέλεια, στα πλαίσια 
της μικρότερης υποομάδας θα του δοθεί η ευκαιρία να εκφραστεί.

• ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων ύστερα από την επιτυχημένη εκ-
πόνηση της εργασίας που ανέλαβαν στα πλαίσια της υποομάδας.

• αναπτύσσεται κλίμα αλληλεγγύης και συνεργατικότητας μεταξύ των εκπαιδευομένων.
• κρατάει υψηλό το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.

Καταιγισμός ιδεών
ή τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) προτείνεται στην πολυεπίπεδη εξέταση 
ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής έννοιας μέσω της παρακίνησης των εκπαιδευομένων να 
προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαι-
δευομένους να προτείνουν ατομικά όσο περισσότερες ιδέες μπορούν σε μία ερώτηση που 
τους θέτει. Τους ενθαρρύνει να εκφραστούν με γρήγορο ρυθμό, αυθόρμητα, ο ένας μετά 
τον άλλον, υπό μορφή «καταιγισμού». δεν έχει σημασία αν γνωρίζουν το θέμα. Ζητούμενο 
είναι να συμβάλουν στην εξέταση του ζητήματος με όποια ιδέα έρχεται στο μυαλό τους, 
έστω και αν μοιάζει φανταστική ή απραγματοποίητη. 

σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο βασικές μορφές «brainstorming», η δομημένη και 
η μη δομημένη. Το μη δομημένο «brainstorming» ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 
δώσουν τις ιδέες, όπως αυτές έρχονται στο μυαλό τους, ενώ το δομημένο «brainstorming» 
παρέχει ορισμένους κανόνες που οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου 
να καταστεί η συγκέντρωση των εισροών ιδεών πιο ομαλή και ομοιόμορφη. ή πρακτική 
εμπειρία δείχνει ότι το τελευταίο είναι πιο αποτελεσματικό.

Πλεονεκτήματα του καταιγισμού ιδεών
• απελευθερώνεται η σκέψη των συμμετεχόντων.
• ή ατμόσφαιρα γίνεται πιο χαλαρή.
• υπάρχει χώρος για εκπλήξεις, χιούμορ, ελεύθερη έκφραση.
• Οι συμμετέχοντες νιώθουν πιο άνετα και αναπτύσσεται μεταξύ τους οικειότητα και 

εμπιστοσύνη.
• Οι συμμετέχοντες διερευνούν σε βάθος το εξεταζόμενο ζήτημα βασιζόμενοι σε με-

γάλο βαθμό στις δικές τους δυνάμεις.
• αξιοποιούνται η δημιουργικότητα και η εμπειρία της ομάδας.
• αναπτύσσεται η κριτική σκέψη των συμμετεχόντων.
• Τα ζητήματα εξετάζονται από νέες και πολλαπλές οπτικές γωνίες, πράγμα που ευνο-

εί το μετασχηματισμό ορισμένων στερεότυπων πεποιθήσεων.
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Μειονεκτήματα και δυσκολίες
• απαιτείται σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία από τον καθηγητή.
• Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να μη συμμετέχουν.
• Ο «καταιγισμός» μπορεί να διολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας και όχι σε 

δημιουργική έκφραση.

παράδειγμα
κάποιος εκπαιδευτής σε κέντρο Θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων Οδη-
γών, στη θεματική ενότητα «ειδικά Θέματα» και στο αντικείμενο «ενεργητική 
και παθητική ασφάλεια» έχει στόχο να γίνει επεξεργασία της έννοιας «ενεργη-
τική ασφάλεια» με τη χρήση της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών. Ζητά από 
τους εκπαιδευόμενους να αναφέρουν τις λέξεις που αυθόρμητα έρχονται στο 
νου τους, όταν ακούν αυτή την έννοια. Ο εκπαιδευτής γράφει τις απαντήσεις 
(λέξεις) στον πίνακα χωρίς να σχολιάζει, να διακόπτει ή να τις τροποποιεί. στη 
συνέχεια προχωρά σε βαθύτερη επεξεργασία των λέξεων-απαντήσεων που 
αναφέρθηκαν και τις κατατάσσει σε κατηγορίες (ακινητοποίησης, ελιγμού). σε 
κάθε κατηγορία προσθέτει και κάποιες δικές του λέξεις. Τέλος, κάνει μία σύνθε-
ση και ανακεφαλαίωση, ώστε να περάσει στο επόμενο θέμα που θα εξεταστεί 
(π.χ. παθητική ασφάλεια). 

Παρατηρήσεις 
• δε γίνεται κριτική όσο παρουσιάζονται οι ιδέες.
• Ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίσει να αισθανθούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι άνετα 

ώστε να συμμετάσχουν στη συζήτηση.
• Ο εκπαιδευτής πρέπει να προσέξει να μην πλατειάσει ο καταιγισμός και να μη διολι-

σθήσει σε επίδειξη φαντασίας ή μη δημιουργική παράθεση ιδεών.
• Ο εκπαιδευτής δεν ξεχνά να ζητήσει αργότερα από τους εκπαιδευομένους να σχολι-

άσουν τις απόψεις που κατέθεσαν.
• σημειώνει τις ιδέες στον πίνακα πιστά, χωρίς να υποδεικνύει τίποτα. αν οι ιδέες λιγο-

στεύουν κάνει πάλι την ερώτηση και ενθαρρύνει.
• εξετάζει τις γραμμένες λέξεις και προσπαθεί να τις ταξινομήσει σε κατηγορίες βάση 

κριτηρίων.
• αξιοποιεί τις ερωτήσεις – απαντήσεις ή σχετική συζήτηση προκειμένου να οδηγήσει 

την ομάδα σε σχολιασμό των κατηγοριών που προέκυψαν.
• Ο εκπαιδευτής, στο τέλος, πρέπει να προβεί σε σύνθεση όσων συζητήθηκαν.

δραστηριότητα 3
σχεδιάστε την επεξεργασία μιας έννοιας με την τεχνική του «καταιγισμού ιδε-
ών» σε ένα πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών μοτοσυ-
κλέτας.

• ποιοι θα ήταν οι εκπαιδευτικοί στόχοι της τεχνικής;
• ποια θα ήταν η ερώτηση που αρχικά θα θέτατε για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργική 

και αυθόρμητη έκφραση των ιδεών των εκπαιδευομένων;
• ποιες πιστεύετε ότι είναι οι απαντήσεις που θα σας έδιναν;
• σε ποιες κατηγορίες θα τις ταξινομούσατε;
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Χαρτογράφηση εννοιών
ή τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. 
Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του David Ausubel, ο οποίος 
τόνισε τη σημασία των πρότερων γνώσεων για την εκμάθηση νέων εννοιών. Ο Novak, κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι «η μάθηση με νόημα περιλαμβάνει την αφομοίωση των νέων 
εννοιών και την ενσωμάτωσή τους στις υπάρχουσες γνωστικές δομές». 

ή χαρτογράφηση εννοιών (ή εννοιολογική χαρτογράφηση) είναι µια τεχνική κατά την 
οποία µε σταδιακά βήματα δομείται ένα ολοκληρωμένο σχηματικό διάγραμμα, στο οποίο 
απεικονίζονται οι κύριες έννοιες ενός θέματος και οι μεταξύ τους σχέσεις. πρόκειται δηλα-
δή για απόδοση εννοιών και σχέσεων σε σχηματική μορφή. αυτό το σχηματικό διάγραμμα 
που προκύπτει ονομάζεται εννοιολογικός χάρτης ή χάρτης εννοιών. 

Ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένας ειδικός τύπος σχεδιαγράμματος που αναπαριστά τις 
σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες που δομούν ένα συγκεκριμένο θέμα. σε κάθε 
εννοιολογικό χάρτη, οι έννοιες περικλείονται σε κύκλους ή άλλα σχήματα και ονομάζονται 
κόμβοι του χάρτη. Οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών αντιπροσωπεύονται από τις συνδέσεις, 
οι οποίες γίνονται µε τόξα ή γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή µη 
κατευθυντικές. Οι έννοιες, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν 
με συνδετικές φράσεις συχνά ένας χάρτης εννοιών μπορεί να εμπλουτιστεί και µε εικόνες 
ή σχήματα ώστε να συνδέσουν οι εκπαιδευόμενοι τις έννοιες που εμπλέκονται µε την εικο-
νική τους αναπαράσταση. 

Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να έχουν διαφορετική μορφή. Έτσι με βάση την εμφά-
νισή τους υπάρχουν χάρτες:

• ιεραρχικοί. σ’ αυτούς τους χάρτες η κεντρική έννοια τοποθετείται στην κορυφή και 
σταδιακά προς τα κάτω κλιμακώνεται η νοητική δράση. παράδειγμα φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα, όπου απεικονίζεται η πυραμίδα ιεράρχησης της προτεραιότητας.

Τροχονόµος

Οχήµατα άµεσης ανάγκης

Φωτεινή σηµατοδότηση

Σήµανση (οριζόντια & κάθετη)

Προτεραιότητα από δεξιά

• αραχνοειδείς. ή κεντρική έννοια τοποθετείται στο κέντρο και γύρω της απλώνονται 
οι υποέννοιες. σ› αυτούς τους χάρτες δεν υπάρχει συνήθως μεγάλη κλιμάκωση. στον 
παρακάτω εννοιολογικό χάρτη η κεντρική έννοια είναι τα χαρακτηριστικά του σω-
στού αναβάτη μοτοσικλέτας.
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ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ

ΑΝΑΒΑΤΗ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΜΟΝΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

• διαγράμματος ροής. Οι έννοιες οργανώνονται σε µια γραμμική απεικόνιση που μπο-
ρεί να χρησιμοποιεί, σε µια πιο σύνθετη εκδοχή, και αλγόριθμους. αποτυπώνουν αι-
τιώδεις σχέσεις και διαδικασίες. Έμφαση δίνεται στις επί μέρους έννοιες σε σχέση µε 
τη θέση τους εντός της διαδικασίας. εισάγονται έννοιες που έχουν κάποιο ρόλο στη 
διαδικασία και όχι οποιεσδήποτε άλλες που μπορεί να σχετίζονται αλλά δεν έχουν 
ρόλο στη ροή του χάρτη.

ήλεκτρονικά εργαλεία για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
σταδιακά, η εννοιολογική χαρτογράφηση αξιοποιήθηκε ευρέως, κυρίως, μέσα από ηλε-
κτρονικά περιβάλλοντα. χάρτες εννοιολογικής χαρτογράφησης μπορούν να δημιουργη-
θούν από τα εργαλεία γραφείου του Office, όπως για παράδειγμα από ένα κειμενογράφο ή 
ένα αρχείο παρουσιάσεων διαφανειών, αλλά και από ηλεκτρονικά εργαλεία που δημιουρ-
γήθηκαν για αυτό το σκοπό. δύο από τα πλέον γνωστά και αξιόπιστα εργαλεία αυτού του 
είδους είναι τα λογισμικά Inspiration και CmapTools.

Το Inspiration ανήκει στα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, τα οποία αποτε-
λούν μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτή-
ρα, και μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα.

Το λογισμικό CmapTools αναπτύχθηκε στο ινστιτούτο ιήMC (ιnstitute for Human and 
Machine Cognition) στοχεύοντας στο να δημιουργήσει ένα δικτυακό περιβάλλον ατομικής 
αλλά και συλλογικής ανάπτυξης νοητικών χαρτών. Το λογισμικό αυτό είναι ευρύτατα γνω-
στό και διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο λόγω της απλότητας και λειτουργικότητάς του αλλά 
και των δυνατοτήτων διαδικτυακής συνεργασίας που προσφέρει. 

Πλεονεκτήματα 
Οι χάρτες εννοιών μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ως: 
• μέσο για την οργάνωση του περιεχομένου κάποιου μαθήματος.
• μέσο παρουσίασης εννοιών και σχέσεων, πολύπλοκων δομών και γεγονότων. στους 

εκπαιδευόμενους. 
• εργαλείο αξιολόγησης που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εξάγει χρήσιμα συμπε-

ράσματα για τις γνώσεις των μαθητών του. ή χρήση της χαρτογράφησης ως μέσου 
ανίχνευσης αρχικών εννοιών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού αποκαλύπτει τις παρανο-
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ήσεις των μαθητών σε συγκεκριμένα θέματα και βοηθάει την κατάλληλη οργάνωση 
του μαθήματος, ώστε να επιτρέπει την αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης.

Οι χάρτες εννοιών μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα και για τους εκπαιδευό-
μενους καθώς:

• συμβάλλουν στην ενεργητική-αποτελεσματική μάθηση. ή δόμηση της γνώσης απει-
κονίζεται στους χάρτες εννοιών όπου περιγράφονται οπτικά οι σχέσεις μεταξύ των 
ιδεών και δίνει τη δυνατότητα μιας γενικής, ολικής θεώρησης αλλά και της επιλεκτι-
κής εστίασης μιας γνωστικής περιοχής.

• ενισχύουν τη δημιουργική (αποκλίνουσα σκέψη) και κριτική σκέψη. συμμετέχο-
ντας σε ένα καταιγισμό ιδεών και τοποθετώντας τις ιδέες τους στο χαρτί χωρίς 
κριτική σύμφωνα με τα κριτήρια του brainstorming, οι ιδέες γίνονται σαφέστε-
ρες και το μυαλό πιο ελεύθερο για να συλλάβει νέες ιδέες. 

• αποτελούν εργαλείο μεταγνώσης. Οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν τους εκπαιδευ-
όμενους «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», να αποκτούν δηλαδή επίγνωση των 
διαδικασιών μάθησης, δίνοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα να παρατηρούν τις 
αλλαγές που υπόκειται η γνωστική αυτή δόμηση μέσα στο χρόνο. 

• ενισχύουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Ο εννοιολογικός χάρτης αποτελεί ένα 
επικοινωνιακό εργαλείο μεταξύ των μελών της ομάδας, όταν καλούνται να εκφρά-
σουν και να διαπραγματευτούν τις ιδέες τους και να συμφωνήσουν σε μια κοινή 
δομή των εννοιών και των μεταξύ των συνδέσεων στο χάρτη. Έτσι ενισχύεται η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας κι ενδυναμώνεται η μάθηση. 

• Βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων. ή χαρτογράφηση εννοιών μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τις φάσεις της μεθόδου επίλυσης προ-
βλήματος (problem-solving), με παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και επιλογών. 

Βήματα για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
1. αναγνώριση των σημαντικότερων εννοιών που θα συμπεριληφθούν στον χάρτη.
2. Ομαδοποίηση των εννοιών σε γενικές και ειδικές. είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι 

βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν.
3. δημιουργία, καθορισμός και διαμόρφωση κόμβων. για κάθε έννοια δημιουργείται 

ένας κόμβο. στη συνέχεια προστίθενται εικόνες, επεξηγηματικά κείμενα και συνώ-
νυμα κατάλληλα για κάθε κόμβο.

4. δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των εννοιών και κατανόηση της ακριβούς σχέσης τους.
5. επέκταση του χάρτη. ή διαδικασία σύνδεσης συνεχίζεται σε όλους ή στους περισσό-

τερους κόμβους του χάρτη. καθώς προχωρούν οι συνδέσεις, νέοι κόμβοι ή έννοιες 
προστίθενται στο χάρτη για να εξηγήσουν κάποιες από τις υπάρχουσες έννοιες. 

6. Έλεγχος του χάρτη. εφόσον ο χάρτης ολοκληρωθεί, οι εκπαιδευόμενοι ελέγχουν 
όσα έμαθαν για το περιεχόμενο και την απεικόνιση των εννοιών, τη δημιουργία εν-
νοιολογικών χαρτών και όσα αποκόμισαν από τη συνεργασία τους µε τους άλλους.

δραστηριότητα 4
χρησιμοποιώντας κάποιο από τα εργαλεία κατασκευής νοητικών χαρτών 
φτιάξτε έναν εννοιολογικό χάρτη για την έννοια «καλός οδηγός».
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Μελέτη περίπτωσης (case study)
ή μελέτη περίπτωσης αποτελεί μια μορφή σύνθετης πρακτικής άσκησης: ένα πραγματικό 
ή υποθετικό παράδειγμα, το οποίο αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται 
στους εκπαιδευόμενους με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι εναλλα-
κτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται.

ή εκπαιδευτική αυτή τεχνική έχει τρία πεδία εφαρμογής. στο πρώτο, χρησιμοποιείται 
με στόχο να γίνει εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί. στο δεύτερο, 
η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των 
απαιτούμενων γνώσεων και στόχος είναι να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη μάθη-
ση. στο τρίτο, χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο με σκοπό την αξιολόγηση (π.χ. 
μελέτες περίπτωσης με σκοπό την αξιολόγηση συναντάμε στα εγχειρίδια πιστοποιητικών 
επαγγελματικής κατάρτισης φορτηγού και λεωφορείου). 

Τα στάδια που ακολουθούνται στη μελέτη περίπτωσης είναι τα ακόλουθα.
• Ο εκπαιδευτής επιλέγει μια περίπτωση όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην πραγμα-

τικότητα. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που είναι 
απαραίτητες για να ανταποκριθούν με επιτυχία στην άσκηση, ενώ ο σχεδιασμός 
πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον τους.

• Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους την προς μελέτη περίπτωση, 
καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται (ιστορική αναδρομή, παρούσα συ-
γκυρία). ή παρουσίαση της περίπτωσης μπορεί να γίνεται με τη μορφή προφορικού 
λόγου ή γραπτού κειμένου ή εικόνας και/ή ήχου.

• Ο εκπαιδευτής παρέχει διευκρινίσεις: για ποιο σκοπό μελετάται η προτεινόμενη πε-
ρίπτωση, ποια αποτελέσματα αναμένονται, πώς θα πραγματοποιηθεί η εργασία των 
εκπαιδευομένων. απαντά σε τυχόν απορίες και εξακριβώνει αν η άσκηση έγινε κα-
τανοητή. δεν επηρεάζει τους εκπαιδευόμενους εκθέτοντας προσωπικές απόψεις. 
Ορίζει το χρόνο για την εκπόνηση της άσκησης.

• Οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν την άσκηση. κατά προτίμηση αυτό γίνεται σε ομάδες ερ-
γασίας, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση. χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έχουν 
πάρει, καθώς και τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, προκειμένου να λύσουν το πρό-
βλημα, να καταλήξουν σε προτάσεις.

• στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι (μέσω εκπροσώπων των ομάδων εργασίας) παρου-
σιάζουν στην ολομέλεια το προϊόν της εργασίας τους, την πορεία που ακολούθησαν, 
τις δυσκολίες που συνάντησαν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.

• Ο εκπαιδευτής συνθέτει τα βασικά σημεία που παρουσίασαν οι ομάδες, σχολιάζει, 
διασαφηνίζει, διατυπώνει συμπληρωματικές παρατηρήσεις. κατόπιν, βοηθά στην 
εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και συνδέει την αναλυθείσα περίπτωση με το 
ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο υπάγεται. Τέλος, κάνει τη σύνδεση ανάμεσα σε όσα 
έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι από τη μελέτη περίπτωσης και σε όσα ήδη γνωρίζουν ή 
πρόκειται να μάθουν στη συνέχεια.

Πλεονεκτήματα
• κύριος παράγοντας της εκπαιδευτικής διεργασίας στη “μελέτη περίπτωσης” είναι οι 

ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.
• Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν σε ένα ζήτημα περισσότερο 

μέσα από την πράξη παρά μέσα από την ακρόαση.
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• αναπτύσσεται η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, η ικανότητά 
τους να επιλύουν προβλήματα, καθώς και η κριτική και αναλυτική τους σκέψη.

• αν η περίπτωση αντανακλά πραγματικές καταστάσεις, η άσκηση συμβάλλει και 
προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού των στάσεων.

• από το επιμέρους παράδειγμα γίνονται αναγωγές σε ευρείς γνωστικούς τομείς. 
κάτω από αυτό το πρίσμα, εκτός από το παιδαγωγικό πλεονέκτημα, γίνεται εξοικο-
νόμηση χρόνου διδασκαλίας.

Μειονεκτήματα και δυσκολίες
• είναι δύσκολο να βρεθούν περιπτώσεις για τις οποίες όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

συγγενικές εμπειρίες ή προσλαμβάνουσες παραστάσεις.
• υπάρχει δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων, όταν οι λύσεις δεν μπορούν να 

αποτιμηθούν ποσοτικά.
• είναι δύσκολη η αναγωγή από το επιμέρους στο όλο.
• απαιτείται σημαντική εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία από τον εκπαιδευτή.

παράδειγμα
με το παράδειγμα της μελέτης περίπτωσης που ακολουθεί ενισχύεται η κριτι-
κή και αναλυτική ικανότητα των εκπαιδευομένων υποψηφίων οδηγών, καθώς 
εξασκούνται στην αξιολόγηση μιας πραγματικής κατάστασης και εκπαιδεύο-
νται στην ορθή σύνταξη του έντυπου φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος. 
στην υποενότητα 14.5 «φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος», της ενότητας 
14 «ή ασφάλιση του αυτοκινήτου», ο/η εκπαιδευτής/τρια είναι καλό να εμπλέ-
κει ενεργά τους εκπαιδευόμενους στις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 
για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.
Τα βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν είναι τα εξής:
• Ο/η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει ένα τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. 

με χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων δίνει τις απαιτούμενες πλη-
ροφορίες και τα στοιχεία στους εκπαιδευόμενους για το περιστατικό που 
εξετάζουν.

• ή ολομέλεια χωρίζεται σε ομάδες των τριών τεσσάρων ατόμων. κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει τη συμπλήρωση της φιλικής δήλωσης για τον έναν από τους 
δύο οδηγούς που έχουν εμπλακεί στο τροχαίο ατύχημα. επομένως, οι μισές 
ομάδες θα συμπληρώσουν τη δήλωση του ενός και οι άλλες μισές τη δήλωση 
του άλλου οδηγού. 

• Ο εκπαιδευτής/τρια μοιράζει σε όλες τις ομάδες τα έντυπα που θα χρεια-
στούν (φωτοτυπίες άδειας οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, κ.λπ.) και ζητά 
την ορθή συμπλήρωση του έντυπου της φιλικής δήλωσης.

• Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση του εντύπου, κάθε ομάδα 
παρουσιάζει στην ολομέλεια το συμπληρωμένο έντυπο και συζητά για τα ση-
μεία που την προβλημάτισαν και την δυσκόλεψαν. στο τέλος, ο/η εκπαιδευ-
τής/τρια συνοψίζει τις ανακοινώσεις των ομάδων και όλοι μαζί καταλήγουν 
σε κάποια συμπεράσματα. 
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δραστηριότητα 5
εξετάστε προσεκτικά τα θέματα που θα θέλατε να αποτελέσουν αντικείμενο 
των τριών πρώτων εκπαιδευτικών συναντήσεων που θα συντονίσετε. ποιες με-
λέτες περίπτωσης θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν; καταγράψτε τις και 
δημιουργήστε ένα μικρό αρχείο περιπτώσεων προς μελέτη. Θα διαπιστώσετε 
ότι είναι μια δραστηριότητα ευχάριστη, πολύ χρήσιμη και δημιουργική.

Παιχνίδι ρόλων
Οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους, που συνδέονται με μια εξεταζόμενη κατάσταση 
στον επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα, με στόχο μέσα από το βίωμα να κατανοή-
σουν βαθύτερα τόσο την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους απέναντί της. ή εκπαι-
δευτική αυτή τεχνική εφαρμόζεται κυρίως όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληματικών ή 
συγκρουσιακών καταστάσεων, που αφορούν τις ικανότητες, τις στάσεις, την επικοινωνία, 
τη συμπεριφορά.
Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:

• Ο εκπαιδευτής δημιουργεί μια ιστορία, η οποία αντανακλά την κατάσταση που επιδι-
ώκεται να αναλυθεί. στην ιστορία εμπεριέχονται δύο ή περισσότεροι ρόλοι. Οι θέσεις 
και το περιεχόμενο των ρόλων οδηγούν σε αντιθέσεις ή σύγκρουση. Ο εκπαιδευτής 
παρουσιάζει το πλαίσιο της ιστορίας και δίνει στοιχεία για τα πρόσωπα - ρόλους 
(φύλο, ηλικία, επαγγελματική ιδιότητα κ.ά.). κατόπιν, διηγείται την ιστορία και απα-
ντάει σε σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις.

• Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ποιους ρόλους θα παίξουν. κάθε ρόλος 
μπορεί να υλοποιείται από περισσότερα του ενός άτομα, ώστε να δοθεί η δυνατότη-
τα να εκπροσωπηθούν όλες οι απόψεις και τα διλήμματα που υποθέτουμε ότι έχει 
ο φορέας του ρόλου.

• Ο εκπαιδευτής, πριν αρχίσει η άσκηση, ζητάει από τους παίκτες να συνεδριάσουν σε 
απομονωμένους χώρους. εκεί έχουν τη δυνατότητα να σκεφθούν, να επανεξετάσουν 
την κατάσταση και να προγραμματίσουν τη μελλοντική τους συμπεριφορά. με άλλα 
λόγια, κάθε παίκτης καλείται να αποφασίσει ποια στάση θα κρατήσει απέναντι στους 
άλλους, όταν θα έλθουν εκ νέου σε επαφή.

• Οι παίκτες υποδύονται πλέον τα πρόσωπα της ιστορίας. Όσο διαρκεί το παίξιμο οι 
συμμετέχοντες μιλούν στο πρώτο πρόσωπο. δεν επιτρέπονται σε αυτό το στάδιο 
αναλύσεις και σχολιασμοί. Το παίξιμο ρόλων θα συνεχιστεί, ως θεατρική κατάστα-
ση, έως ότου το εξεταζόμενο πρόβλημα αντιμετωπιστεί και βρεθεί δημιουργική δι-
έξοδος. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε αυτό το στάδιο είναι να εποπτεύει τη δράση. 
επεμβαίνει στο σημείο που νομίζει αναγκαίο για να επαναφέρει τη συζήτηση στο 
θέμα της ιστορίας, ή για να δώσει το λόγο σε κάποιον παίκτη που εμποδίζεται να 
μιλήσει. επίσης, είναι δυνατόν να εισέλθει και ο ίδιος για λίγο στους διάφορους ρό-
λους, προκειμένου να δείξει ένα μοντέλο συμπεριφοράς στους συμμετέχοντες. είναι 
σημαντικό να υπάρξουν αποτελέσματα που θα ικανοποιούν όλους τους παίκτες. για 
το σκοπό αυτό, πριν τελειώσει η άσκηση, πρέπει να ερωτηθούν όλοι αν θεωρούν ότι 
η συγκρουσιακή κατάσταση αντιμετωπίστηκε, διαφορετικά η άσκηση σκόπιμο είναι 
να συνεχιστεί (πιθανόν με διαφορετικούς παίκτες) έως ότου προκύψει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα.
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• στο τελευταίο στάδιο, οι συμμετέχοντες «βγαίνουν» από τους ρόλους και μπορούν να 
σχολιάσουν την εμπειρία τους και τα συμπεράσματα για τα συναισθήματά τους, τις 
σχέσεις των προσώπων που υποδύθηκαν και τη σύνδεση μεταξύ της άσκησης και 
του μαθησιακού αντικειμένου. 

• Ο εκπαιδευτής σχολιάζει με τη σειρά του, συνοψίζει τα κύρια σημεία της συζήτησης 
και προβαίνει στην τελική σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πλεονεκτήματα
• προκαλείται η πλήρης ενεργοποίηση των συμμετεχόντων.
• επιδιώκεται η έκφραση των συναισθημάτων και δίνεται βάρος στην ανάπτυξη της 

ικανότητας διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας.
• ενθαρρύνεται η αλλαγή των λανθασμένων στάσεων των εκπαιδευόμενων καθώς 

μέσα από το βίωμα του ρόλου είναι πιθανό οι εκπαιδευόμενοι να οδηγηθούν σε 
επανεξέταση των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς τους.

Μειονεκτήματα και Δυσκολίες
• ή επιτυχία του παιξίματος ρόλων εξαρτάται από τη διάθεση και τη δημιουργικότητα 

των εκπαιδευομένων.
• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να γνωρίζει καλά τις αρχές της επικοινωνίας και της δυ-

ναμικής της ομάδας.
• ή αλλαγή στάσεων μπορεί να μην έχει διάρκεια και να αλλοιώνεται βαθμιαία μετά 

την άσκηση.

Παρατηρήσεις 
• Οι οδηγίες που θα δοθούν από τον εκπαιδευτή για το παίξιμο ρόλων πρέπει να είναι 

ακριβείς και να έχουν στενή διασύνδεση τόσο με την εξεταζόμενη κατάσταση όσο 
και, ευρύτερα, με τους εκπαιδευτικούς στόχους της συνάντησης.

• υπάρχει κίνδυνος όσοι δεν παίξουν ρόλους να μείνουν ανενεργοί. γι’ αυτό ο εκπαι-
δευτής θα πρέπει να τους ζητήσει να γίνουν παρατηρητές (ατομικά ή κατά ομάδες), 
να κρατούν συστηματικές σημειώσεις στη διάρκεια του παιξίματος (ένας κατάλογος 
των υπό παρατήρηση ζητημάτων είναι χρήσιμος) και στο τέλος του παιχνιδιού να 
σχολιάσουν τα γεγονότα.

• ή εναλλαγή των παικτών στους ρόλους (ή η εναλλαγή παικτών- παρατηρητών) ενδεί-
κνυνται, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμμετέχοντες να βιώσουν τις διάφο-
ρες και διαφορετικές οπτικές της σύγκρουσης.

• Το παίξιμο μπορεί να βιντεοσκοπείται, ώστε μετά να υπάρχει αντικειμενική μαρτυ-
ρία για την άντληση συμπερασμάτων.

δραστηριότητα 6
σκεφτείτε το προηγούμενο παράδειγμα της συμπλήρωσης φιλικής δήλωσης, 
στο οποίο ο/η εκπαιδευτής/τρια παρουσιάζει ένα τροχαίο ατύχημα με υλικές 
ζημιές στους εκπαιδευόμενους. εάν είστε εσείς ο εκπαιδευτής και στόχος σας 
είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογούν ορθά τις συνθήκες ενός τρο-
χαίου ατυχήματος με βάση τον κ.Ο.κ., με ποια τεχνική θα εμπλουτίζατε την 
παραπάνω διαδικασία; γράψτε αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθούσατε. 
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Επίδειξη 
μέσω της επίδειξης οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν, παρατηρώντας πρώτα τον εκπαιδευτή 
να εκτελεί ή να παρουσιάζει μια εκπαιδευτική πράξη και ύστερα επαναλαμβάνοντας οι 
ίδιοι, υπό την καθοδήγηση του, την πράξη της οποίας υπήρξαν θεατές. ή εκπαιδευτική 
αυτή τεχνική εφαρμόζεται για την απόκτηση συγκεκριμένων πρακτικών γνώσεων και συν-
δυάζεται συνήθως με άλλες (εισήγηση, συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις κ.ά.).

ή εκμάθηση, για παράδειγμα, της αλλαγής ελαστικού ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνει 
μέσω διάλεξης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται σχετικές φωτογραφίες. μια 
εναλλακτική λύση είναι η χρήση ταινίας βίντεο. σίγουρα η λύση που πετυχαίνει το μέγιστο 
βαθμό εποπτείας, είναι η επίδειξη πραγματικής αλλαγής ελαστικού.
Πλεονεκτήματα

• ή μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την πράξη.
• παρουσιάζονται ανάγλυφα στους εκπαιδευόμενους οι ορθές και λαθεμένες πράξεις, 

οι εναλλακτικές λύσεις, οι διαδικασίες.
• εξασφαλίζεται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος όλων.

Μειονεκτήματα και δυσκολίες
• δεν προωθείται η επικοινωνία και η πρωτοβουλία (η μάθηση γίνεται με βάση τις 

πράξεις του εκπαιδευτή).
• απαιτείται, συχνά, δαπανηρός ή δύσκολα μετακινούμενος εξοπλισμός.
• απαιτείται υψηλού επιπέδου επιδεξιότητα από τον διδάσκοντα.

Παρατηρήσεις
• είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των αναγκαίων βοηθημάτων (συσκευές, εργαλεία, 

πληροφοριακό υλικό κ.ά.) ή υποκατάστατών τους (έντυπα, εικόνες, σλάιντς, βιντεο-
ταινίες κ.ά.). πρέπει τα βοηθήματα να είναι επαρκή και σε καλή κατάσταση.

• πρέπει να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος και χώρος, ώστε όλοι να έχουν τη 
δυνατότητα να εξασκηθούν.

• Ο εκπαιδευτής πρέπει να μεριμνά για την ενεργοποίηση όλων. ή στάση του πρέπει 
να είναι υποστηρικτική και εμψυχωτική. πρέπει να σέβεται το δικαίωμα του λάθους, 
το ρυθμό και την ιδιαίτερη οπτική γωνία κάθε συμμετέχοντος. αν ορισμένοι ολο-
κληρώνουν την άσκηση γρηγορότερα από τους άλλους, πρέπει να τους δίνει νέα 
εναύσματα για τη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους ή να τους αξιοποιεί ως υπο-
στηρικτές των άλλων.

προσομοίωση
ή προσομοίωση αποτελεί ένα είδος παιχνιδιού ρόλων, όμως διαφέρει στο ότι οι εκπαι-
δευόμενοι δεν εισέρχονται σε μία «θεατρική κατάσταση». δεν υποδύονται κάποια πρόσω-
πα, όπως στο παιχνίδι ρόλων, αλλά απλώς συμμετέχουν σε μία νοητή και, κατά το δυνα-
τόν, ρεαλιστική αναπαράσταση μιας κατάστασης, προσπαθώντας να σκεφτούν όπως θα 
σκέφτονταν τα «πραγματικά» πρόσωπα που αφορά η κατάσταση (λ.χ. οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να εξετάσουν καταστάσεις και να εκφέρουν απόψεις σαν να ήταν υποψήφιοι 
οδηγοί, επιβάτες, κ.ά.). κατά τα άλλα, τα στάδια και οι κανόνες λειτουργίας της προσομοί-
ωσης είναι τα ίδια με εκείνα του παιχνιδιού ρόλων (κόκκος, 1999: 39).μία άλλη διαφορά 
της προσομοίωσης από το παιχνίδι ρόλων έγκειται στο ότι η προσομοίωση, ειδικά όταν 
αφορά την εκπαίδευση για τη χρήση κάποιου μηχανήματος (π.χ. προσομοιωμένη πτήση 
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σε πιλοτήριο αεροσκάφους ή τραπεζική συναλλαγή σε προσομοιωμένο ταμείο τραπεζικού 
καταστήματος ή προσομοιωμένες ασκήσεις κατά την εκπαίδευση για χρήση υπολογιστή), 
μπορεί να γίνει από κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά (Courau, 2000: 75).

Πλεονεκτήματα 
• Όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν και για την τεχνική του παιχνιδιού ρόλων.
• Οι νέες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που αναπτύσσονται έχουν άμεση σχέση με 

την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων.
• Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν σε ένα περιβάλλον ήρεμο, με χαμηλό 

ρίσκο και να εκπαιδευτούν για το χειρισμό καταστάσεων που ενέχουν περισσότερο 
άγχος και κίνδυνο.

• παρέχεται η δυνατότητα του λάθους και η μάθηση μέσα από αυτό, χωρίς τις συνέ-
πειες που μπορεί να έχει ένα αντίστοιχο λάθος σε πραγματικό περιβάλλον.

Μειονεκτήματα και Δυσκολίες
• ή επιτυχία της προσομοίωσης εξαρτάται από τη διάθεση και τη δημιουργικότητα 

των εκπαιδευομένων.
• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να γνωρίζει καλά τις αρχές της επικοινωνίας και της δυ-

ναμικής της ομάδας.
• ή αλλαγή στάσεων μπορεί να μην έχει διάρκεια και να αλλοιώνεται βαθμιαία μετά 

την άσκηση.

Παρατηρήσεις
• Οι στόχοι πρέπει να είναι προσδιορισμένοι με σαφήνεια.
• ή ιστορία και οι οδηγίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες.
• ή ιστορία και η ροή της άσκησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει όλες τις 

βασικές πτυχές του αντικειμένου που εξετάζεται.
• πρέπει να έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας.
• Ο εκπαιδευτής πρέπει να αναπτύξει τη δέσμευση των εκπαιδευομένων ως προς την 

επίτευξη των στόχων της άσκησης.
• σκόπιμο είναι να έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες καρτέλες ρόλων.
• Οι παρατηρητές πρέπει να έχουν συγκεκριμένο έργο παρατήρησης.
• Τα χρονικά όρια διάρκειας της άσκησης πρέπει να είναι καθορισμένα και να γνωστο-

ποιηθούν στους εκπαιδευομένους.
• πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στην ομάδα για να «βγει» από την προσομοι-

ωμένη κατάσταση.
• πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος στον κριτικό σχολιασμό της άσκησης, ώστε 

να προκύψουν συμπεράσματα και να συνδεθούν με τους στόχους που εξυπηρετεί.

δραστηριότητα 7
Τώρα που έχετε σχηματίσει μία καλή εικόνα της τεχνικής της προσομοίωσης, 
προσπαθήστε και εσείς να σχεδιάσετε μία δική σας, για ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που ετοιμάζετε. περιγράψτε τους εκπαιδευτικούς στόχους που αυτό 
εξυπηρετεί. γράψτε ποια είναι τα στάδιά της. προετοιμάστε τις καρτέλες για 
τους ρόλους που θα μοιράσετε. περιγράψτε πώς θα χωριστεί η εκπαιδευόμενη 
ομάδα. αναφέρετε πόσος χρόνος θα αφιερωθεί στο κάθε στάδιο.
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2.3 Εποπτικά μέσα
ώς εποπτικά μέσα εννοούμε το σύνολο των συσκευών και αντικειμένων που υποβοηθούν 
τη λειτουργία των εκπαιδευτικών τεχνικών και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στη βελτί-
ωση της ποιότητας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Τα επο-
πτικά μέσα, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν εναύσματα για σκέψη 
και διάλογο, να βοηθήσουν στη συγκέντρωση της προσοχής και στη συγκράτηση πληρο-
φοριών, να προεκτείνουν και να προσδώσουν σαφήνεια στα μηνύματα του διδάσκοντος. 
με αυτή την έννοια, μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των διδασκομένων και να 
προσφέρουν ευκαιρίες για αύξηση της δημιουργικότητας της εργασίας τους. 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ

Ενεργοποιούν ταυτόχρονα
περισσότερες αισθήσεις

Προσελκύουν την προσοχή
& διεγείρου του ενδιαφέρον

Αποδίδουν 
µε σαφήνεια 
έννοιες, σχέσεις 
& φαινόµενα

Αναπαριστούν την
πραγµατικότητα

στις παραγράφους που ακολουθούν θα αναφερθούμε στα είδη και τη χρήση των επο-
πτικών μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής για να υποστηρίξει τις δι-
δακτικές μεθόδους του και να υλοποιήσει αποτελεσματικότερα το εκπαιδευτικό του πρό-
γραμμα. Ορισμένα από τα σημαντικότερα εποπτικά μέσα στα προγράμματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων είναι:

• ο πίνακας (κιμωλίας ή μαρκαδόρου),
• ο χαρτοπίνακας,
• τα έντυπα, 
• τα αντικείμενα προς επίδειξη, 
• ο υπολογιστής, 
• τα διαλογικά πολυμέσα, 
• το βίντεο και
• το διαδίκτυο.

Πίνακας (κιμωλίας ή μαρκαδόρου)
0ι πίνακες διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια, δεν απαιτούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προ-
σφέρουν ευκολία και ευελιξία χρήσης. παράλληλα όμως παρουσιάζουν ένα βασικό μειονέ-
κτημα: τη δυσκολία παρουσίασης πολύπλοκων σχημάτων, μοντέλων, διαδικασιών. από την 
άλλη, βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρο-
να δύο ή και τρεις. για παράδειγμα, μπορεί να συνδυάζει:

• έναν πίνακα κιμωλίας για την παρουσίαση μηνυμάτων μικρών σε όγκο και «διάρκεια 
ζωής» (ορισμοί, παραδείγματα, απλά σχήματα κ.λπ.) με

• έναν πίνακα μαρκαδόρου ως:
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 α)  πίνακα εργασίας των εκπαιδευομένων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
μιας εργασίας και 

 β)  πίνακα εργασίας του εκπαιδευτή, όπου συνθέτει απόψεις των εκπαιδευομένων 
(π.χ. απαντήσεις σε ερωτήσεις, απόψεις, προτάσεις κ.λπ.).

Παρατηρήσεις
• να υπολογίζετε εκ των προτέρων τον απαιτούμενο χώρο. διαιρέστε τον πίνακα νο-

ερά, σε περιοχές εργασίας (π.χ. αριστερά, κέντρο, δεξιά). με τον τρόπο αυτό μπο-
ρείτε να γράφετε σε διαδοχικά βήματα και να προχωρείτε στο επόμενο, σβήνοντας 
το πρώτο. γράψτε π.χ. αριστερά την ορολογία και τους ορισμούς, στο κέντρο τα 
παραδείγματα, δεξιά τα συμπεράσματα.

• να γράφετε με συνδυασμό γραμμάτων, όχι μόνο με κεφαλαία.
• να προσέχετε την ορθογραφία, το συντακτικό, το σχήμα, αλλά και το μέγεθος των 

γραμμάτων σας, ώστε να είναι ευανάγνωστα.
• να τονίζετε τα κύρια σημεία με υπογραμμίσεις, με έντονη γραφή (πάχος), με χρώμα, 

με τη χρήση παραλληλογράμμου ή κύκλου επισήμανσης.
• να γράφετε σε μια νοητή ευθεία. προσέξτε την πρώτη σειρά που θα γράψετε. χρη-

σιμοποιήστε την ως οδηγό για να στοιχίζετε το κείμενο.
• μη μιλάτε στραμμένοι στον πίνακα, σίγουρα δεν μπορεί να σας ακούσει.
• μην καλύπτετε με το σώμα σας αυτά που γράφετε.
• μη γράφετε συνέχεια. να κάνετε διαλείμματα ώστε να αποκτάτε οπτική επαφή με 

την ομάδα. να επαναλαμβάνετε το μήνυμα και προφορικά.
• μην αφήνετε γραμμένο στον πίνακα ένα μήνυμα, όταν δεν υπάρχει λόγος. αποσπά 

την προσοχή των εκπαιδευομένων και αποδυναμώνει την παρουσίασή σας.
• μη γράφετε στο κάτω μέρος του πίνακα, αν δεν βεβαιωθείτε ότι βλέπουν όλοι.

Χαρτοπίνακας (flip chart)
Ο χαρτοπίνακας είναι ένας κινητός πίνακας από χαρτί, που είναι τοποθετημένος σε τρί-
ποδο. Βασικό πλεονέκτημά του είναι η ευελιξία. Βασικό μειονέκτημά του αποτελεί η μικρή 
ωφέλιμη επιφάνεια που διαθέτει και τα προβλήματα ορατότητας που συνεπάγονται. μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για την:

• αναγραφή μηνυμάτων που πρέπει να «αποθηκευθούν», ώστε να χρησιμοποιηθούν 
και πάλι για επαναλήψεις,

• παρουσίαση έτοιμων φύλλων που έχει προετοιμάσει ο εκπαιδευτής πριν από την 
έναρξη της διδασκαλίας. μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική 
λύση, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση προβολέα διαφανειών.

• ανάρτηση πληροφοριών που σημειώσατε σε κάποιο σημείο της αίθουσας. με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείται μια «μόνιμη έκθεση πληροφοριών» και κλίμα εκπαιδευτι-
κής δράσης.

Παρατηρήσεις
ισχύουν κι εδώ οι βασικές οδηγίες χρήσης του πίνακα κιμωλίας ή μαρκαδόρου. επιπλέον:

• χρησιμοποιήστε το χαρτοπίνακα, όταν θέλετε το μήνυμα να παραμείνει γραμμένο, 
ώστε να επανέλθετε σ’ αυτό.
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• Το μικρό μέγεθος του πίνακα μας παρασύρει και έχουμε την τάση να γράφουμε με 
μικρά γράμματα ή να κωδικοποιούμε υπερβολικά το μήνυμα (π.χ. σύντμηση λέξε-
ων). και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

• Ένα σημάδι στις σελίδες που θα χρησιμοποιήσετε και πάλι, σας βοηθά ώστε να τις 
εντοπίζετε εύκολα. μπορείτε να γυρίσετε την κάτω άκρη της σελίδας ή να χρησιμο-
ποιήσετε ένα συνδετήρα.

• μπορείτε να μοιράσετε σελίδες του χαρτοπίνακα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να πα-
ρουσιάσουν τα αποτελέσματα μιας ομαδικής ή ατομικής άσκησης.

Έντυπα (ασκήσεις, οδηγίες, σημειώσεις)
Τα έντυπα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
α.   Έτοιμο υλικό (π.χ. άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, δελτίο τεχνικού ελέγχου (κΤεΟ), 

κάρτα καυσαερίων, έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος, κάποια φωτοτυπία 
σελίδας από εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος).

β.   ειδικό υλικό που δημιουργεί, αναπαράγει και χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής ως βοηθητικό 
υλικό για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ασκήσεις, μελέτες περίπτω-
σης, τεστ, ερωτηματολόγια κ.τ.λ.). σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι σημειώσεις 
διδασκαλίας.

Παρατηρήσεις για τη χρήση του έντυπου υλικού που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής
• προσδιορίστε το ρόλο του εντύπου μέσα στο σενάριο της διδασκαλίας. καθορίστε 

με ακρίβεια την εργασία που καλούνται να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι.
• επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή αξιοποίησης του εντύπου και προβλέψτε τον απαι-

τούμενο χρόνο επεξεργασίας του από τους εκπαιδευομένους. πολύ συχνά η πίεση 
χρόνου μηδενίζει τις ευκαιρίες δημιουργικής διδασκαλίας που προσφέρει ένα άρ-
θρο, το απόσπασμα ενός βιβλίου, η συμπλήρωση ενός υποδείγματος. επίσης ένα 
κείμενο που απαιτεί μεγάλο χρόνο μελέτης, εμπεριέχει τον κίνδυνο μείωσης του εν-
διαφέροντος των εκπαιδευομένων.

• φροντίστε ώστε το μέγεθος των γραμμάτων ενός άρθρου ή της σελίδας ενός βιβλίου 
να διευκολύνει την ανάγνωση.

• προσοχή στις περιπτώσεις μετάφρασης από ξενόγλωσσα κείμενα. πολύ συχνά θα 
πρέπει να γίνεται προσαρμογή, ώστε το παράδειγμα ή η άσκηση να έχουν νόημα και 
να είναι σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα.

Παρατηρήσεις για τη συγγραφή σημειώσεων διδασκαλίας
• αντικειμενικός σκοπός των σημειώσεων πρέπει να είναι η κωδικοποίηση της εμπειρί-

ας που έζησε ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και όχι η εμβά-
θυνση στο γνωστικό αντικείμενο. 

• περιοριστείτε στην ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών που έχει ανάγκη ο αναγνώστης 
για να ανακαλεί γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που αναπτύξατε κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Όταν είναι δυνατόν, ακολουθήστε και στις σημειώσεις το 
σχέδιο μαθήματος που ακολουθείτε και στη διδασκαλία σας.

• πριν αρχίσετε τη συγγραφή, καθορίστε τις ενότητες, το σύστημα αρίθμησης κεφα-
λαίων και παραγράφων, τον τρόπο γραφής των τίτλων και των κειμένων, τον τρόπο 
υπογράμμισης των σημαντικών σημείων. ακολουθήστε για κάθε κεφάλαιο ένα κοινό 
σύστημα παρουσίασης.



70

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

• χρησιμοποιήστε μικρές προτάσεις, το πολύ 2-3 σειρών.
• αποφύγετε τα μαζικά κείμενα που καλύπτουν κάθε διαθέσιμο εκατοστό της σελίδας, 

καθώς ελαχιστοποιούν το δείκτη αναγνωσιμότητας.
• δώστε παραστατική διάσταση στο κείμενό σας. ή ηλεκτρονική τυπογραφία προσφέ-

ρει πολλές λύσεις. αφήστε κενά διαστήματα. διαχωρίστε τους ορισμούς και άλλα 
σημαντικά σημεία από το υπόλοιπο κείμενο. χρησιμοποιήστε σύμβολα, πλαίσια, προ-
τάσεις με γράμματα έντονης γραφής.

• εμπλουτίστε τις σημειώσεις σας με σχήματα και σκίτσα. πηγή μπορεί να είναι το δικό 
σας ταλέντο, περιοδικά, βιβλία, γραφήματα λογισμικού υπολογιστών.

• συμπληρώστε τις σημειώσεις σας με πίνακα περιεχομένων, σκόπιμες επαναλήψεις 
και περιλήψεις, αναφορά βιβλιογραφίας.

• σχεδιάστε ένα ελκυστικό και πρωτότυπο εξώφυλλο. συμπληρώστε τον τίτλο με ένα 
σχέδιο, σχήμα ή σκίτσο, που να παραπέμπει στο περιεχόμενο των σημειώσεων. φρο-
ντίστε για την καλή ποιότητα εκτύπωσης και αναπαραγωγής.

Αντικείμενα προς επίδειξη
• Όταν η διδασκαλία αφορά στα εξαρτήματα και στη λειτουργία της μηχανής ή στην 

ανάλυση κινήσεων και πράξεων, καμία απεικόνιση ή άλλη μορφή αναπαράστασης 
δεν διαθέτει τη διδακτική αξία που προσφέρει η επίδειξη στην πράξη. ή επίδειξη 
μπορεί να γίνει σε: τομές κινητήρων, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, εξαρτήματα 
οχημάτων (φίλτρο λαδιού, αναφλεκτήρες, μπαταρίες κ.λπ.), εργαλεία κ.λπ.

Παρατηρήσεις για την επίδειξη αντικειμένων
• επιλέξτε την κατάλληλη χρονική στιγμή. σχεδιάστε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει 

η επίδειξη, ώστε να μη δημιουργηθεί αταξία. εάν δεν είναι δυνατόν να έχουν όλοι 
άμεση πρόσβαση, οργανώστε μικρές ομάδες εργασίας.

• προετοιμάστε μια εισαγωγή για τη σύνδεση της επίδειξης με το θέμα της διδασκαλί-
ας. περιγράψτε με ακρίβεια αυτό που θα πρέπει να παρατηρήσουν, να προσέξουν 
και να εφαρμόσουν οι εκπαιδευόμενοι.

• καθοδηγήστε την προσοχή των εκπαιδευομένων στα σημαντικά σημεία, δώστε εξη-
γήσεις, αφήστε χρόνο για την αφομοίωση, συνδέστε την εμπειρία με καταστάσεις 
του πραγματικού περιβάλλοντος.

• καλέστε τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν, να μετρήσουν, να εκτελέσουν, να 
εφαρμόσουν και να επαναλάβουν. επαναλάβετε την επίδειξη, αν κρίνετε ότι δεν 
υπάρχει πλήρης κατανόηση.

Ο υπολογιστής ως μέσο προβολής εικόνας, ήχου και διαφανειών
Ο ή/υ δεν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό μέσο. Ήδη όμως από τις 
πρώτες εφαρμογές και κυρίως μετά την εμφάνιση των μικροϋπολογιστών, αρχίζει μια πα-
ράλληλη πορεία αξιοποίησής του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. σήμερα, διακρίνουμε 3 
βασικά επίπεδα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ή/υ στην εκπαίδευση. 
μπορεί να είναι:

• μέσο επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, επικοινωνία στο διαδίκτυο).

• μέσο αυτοδιδασκαλίας, με ή χωρίς την υποστήριξη του εκπαιδευτή.
• μέσο υποστήριξης του εκπαιδευτή για την υλοποίηση της διδασκαλίας του.



71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2   •  σχεδιασμΟσ διδακΤικών ενΟΤήΤών: σΤΟχΟι, Τεχνικεσ και μεσα

 Οι όροι CBT (computer-based training) ή CBE (computer-based education) ή CBL 
(computer-based learning) προσδιορίζουν το λογισμικό που έχει κατασκευαστεί ειδικά για 
την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Τυπικά είδη εκπαιδευτικού λογισμικού της μορφής 
αυτής είναι:

• λογισμικό απόκτησης γνώσεων με μορφή μαθημάτων και ερωτήσεων.
• λογισμικό εξάσκησης για την απόκτηση και βελτίωση ικανοτήτων.
• λογισμικό επίλυσης προβλημάτων. Ο ή/υ χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πλη-

ροφοριών, μέσο διαχείρισης δεδομένων και υπολογιστική μηχανή για την επίλυση 
προβλημάτων (π.χ. στα μαθηματικά, τη φυσική κ.τ.λ.).

• λογισμικό προσομοίωσης (simulation). Το λογισμικό αναπαριστά τις συνθήκες ενός 
περιβάλλοντος και ο χρήστης καλείται να ερευνήσει, να ενεργήσει, να αντιδράσει, να 
αποφασίσει (π.χ. εκπαίδευση πιλότων, οδηγών του μετρό κ.τ.ό.).

• λογισμικό σύνθετων εφαρμογών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο ή και περισσό-
τερα από τα πιο πάνω είδη.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζεται ολοκληρωμένο όταν διαθέτει τέσσερα βασι-
κά χαρακτηριστικά:

• είναι αλληλεπιδραστικό (interactive) ή διαλογικό. δεν αποτελεί απλά μια σειρά ει-
κόνων που παρελαύνουν διαδοχικά στην οθόνη του ή/υ, αλλά ανταποκρίνεται δυ-
ναμικά στις επιλογές των εκπαιδευομένων και απαιτεί ταυτόχρονα και τη δική τους 
αντίδραση και παρέμβαση.

• είναι καθοδηγούμενο από το χρήστη (user- driven). Ο εκπαιδευόμενος έχει σε κάθε 
στιγμή απόλυτο έλεγχο του περιεχομένου του προγράμματος.

• παρέχει δυνατότητα εξερεύνησης (exploratory). Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση 
σε μια ποικιλία θεμάτων, σε διάφορα επίπεδα γνώσης και μάλιστα με δυνατότητα 
εισαγωγής μεταβολών σε βασικές παραμέτρους.

• είναι εμπλουτισμένο (enriching). ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις, χρησιμοποιεί 
εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης πληροφοριών (εικόνα, ήχος, γραφικά, κίνη-
ση), εξασφαλίζει συνδέσεις για τη μεταξύ τους συσχέτιση (links).

ή εξελιγμένη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού διακρίνεται από την έμφαση που δίνε-
ται στο στοιχείο της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένου και διδακτέας ύλης. στην 
περίπτωση αυτή το λογισμικό παίζει ταυτόχρονα και το ρόλο του εκπαιδευτή - συμβούλου.

Ο εκπαιδευόμενος οδηγείται σταδιακά στη μάθηση και μάλιστα σύμφωνα με τις ατομι-
κές του δυνατότητες. ή αντίδραση του χρήστη στην παρουσίαση μιας γνωστικής ενότητας 
καταγράφεται μέσω ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων. Το πρόγραμμα εντοπίζει 
τις δυσκολίες μάθησης, παρουσιάζει λύσεις και προτείνει ενέργειες για τη συνέχιση της 
μαθησιακής πορείας. ή όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ-
πλευρης υποκίνησης της διεργασίας της μάθησης. Οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα 
η τεχνολογία οδήγησαν στην παραγωγή εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο 
χρησιμοποιεί ταυτόχρονα κείμενο, σταθερή εικόνα, γραφικά, ήχο, κινούμενη εικόνα. Ο 
συνδυασμός των μέσων αυτών χαρακτηρίζει τα διαλογικά πολυμέσα (multimedia) και προ-
σφέρει εποπτεία υψηλού επιπέδου.

Χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον εκπαιδευτή
σε ότι αφορά τη χρήση του ή/υ από τον εκπαιδευτή, για τις ανάγκες της διδασκαλίας 

του, ορισμένες βασικές εφαρμογές μπορεί να είναι:
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• παραγωγή και προβολή εποπτικού υλικού μέσω ή/υ. Ο ή/υ αντικαθιστά τον προβο-
λέα, τις διαφάνειες, την επίδειξη αντικειμένων και παραστάσεων.

• χρήση λογισμικού γενικού περιεχομένου, το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο 
της διδασκαλίας (π.χ. λογιστικά φύλλα).

• επίλυση ασκήσεων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, υλοποίηση μελέτης περίπτω-
σης με χρήση του ή/υ από τον εκπαιδευόμενο.

• χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού και διαλογικών πολυμέσων για παρουσιά-
σεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. παρουσίαση ύλης ενός γνωστικού αντι-
κειμένου μέσω CD-ROM που κυκλοφορεί στο εμπόριο).

• μέσο έρευνας στο διαδίκτυο (Internet) και μέσο δημιουργίας και διαχείρισης αρχείων.

Παραγωγή και προβολή υλικού διδασκαλίας μέσω ή/υ
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ή/υ για να γράψετε σημειώσεις διδασκαλίας, ασκήσεις 
και μελέτες περίπτωσης, για να φτιάξετε διαφάνειες, τις οποίες θα προβάλετε μέσω του 
συμβατι-κού προβολέα διαφανειών. μπορείτε επίσης να προβάλετε σε οθόνη απευθείας 
από τον ή/υ υλικό διδασκαλίας που θα έχετε προετοιμάσει εσείς ή εκπαιδευτικό λογισμικό 
και πολυμέσα που ήδη υπάρχουν.

για την παραγωγή εποπτικού υλικού μέσω ή/υ ακολουθήστε τους γενικούς κανόνες 
που περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. επιπλέον λάβετε υπό-
ψη τις οδηγίες που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Παρατηρήσεις για την παραγωγή διαφανειών μέσω ή/υ
• αξιοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ειδικά προγράμματα παρουσία-

σης (π.χ. PowerPoint της Microsoft) και οι έγχρωμοι εκτυπωτές. για τη συγγραφή και 
την έγχρωμη εκτύπωση της διαφάνειας, αξιόλογες δυνατότητες προσφέρουν επίσης 
και τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Word).

• Τα ειδικά προγράμματα παρουσίασης προσφέρουν συνήθως έτοιμες προτάσεις 
δομής και χρωματικής σύνθεσης διαφανειών. μη σας παρασύρει η ποικιλία των 
χρωμάτων και τα πολύπλοκα σχήματα. στόχος σας δεν είναι ο εντυπωσιασμός των 
εκπαιδευομένων, αλλά η επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. εξάλλου η 
εκτύπωση μεγάλου αριθμού διαφανειών αυτού του τύπου ανεβάζει το κόστος.

• επιλέξτε γραμματοσειρές με ευανάγνωστους χαρακτήρες και με έντονο πάχος 
γραμμάτων (π.χ. γραμματοσειρά Times New Roman Greek).

• προβλέψτε κενό διάστημα στις 4 πλευρές (διαστάσεις α4). Ορίστε τουλάχιστον διπλό 
διάστιχο (απόσταση μεταξύ των σειρών).

• χρησιμοποιήστε για τίτλους μέγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο από 26 pt και για 
απλό κείμενο όχι μικρότερο από 22pt. δώστε σε όλα τα στοιχεία του κειμένου έντο-
νο χαρακτήρα (bold).

• επιμεληθείτε το πάχος των γραμμών σε σχήματα, πλαίσια και υπογραμμίσεις. γραμ-
μές με πολύ έντονο πάχος αποσπούν την προσοχή από το βασικό περιεχόμενο.

• δώστε χρώμα στα μηνύματά σας. για τίτλους, κείμενα, πλαίσια κ.λπ. χρησιμοποιήστε 
σκούρο χρώμα (μαύρο, βαθύ μπλε, βαθύ κόκκινο).

• για τη μορφοποίηση του χρώματος (γέμισμα-φόντο) σε πλαίσια και διαγράμματα, 
επιλέξτε ανοιχτά χρώματα (κίτρινο, γαλάζιο, ανοιχτό πράσινο).
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• διατηρήστε σταθερό το χρώμα ανά κατηγορία μηνύματος (π.χ. τίτλοι, ορισμοί, βα-
σικές πληροφορίες, επεξηγήσεις). μην υπερβάλλετε, το χρώμα είναι μήνυμα και όχι 
εργαλείο διακόσμησης.

• εμπλουτίστε το κείμενο με εικόνες. χρησιμοποιήστε εικόνες και γραφικά από ενσω-
ματωμένες βιβλιοθήκες (π.χ. clip art) ή με εισαγωγή από άλλα πακέτα.

• χρησιμοποιήστε τις ειδικές διαφάνειες που ταιριάζουν στον τύπο του εκτυπωτή σας. 
δεδομένου ότι το κόστος τους είναι αρκετά υψηλό, κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική 
εκτύπωση σε κοινό χαρτί.

• πάντοτε όμως προσέχετε να μην προβάλλετε πολλές διαφάνειες στη διάρκεια μιας 
διδακτικής ενότητας και, το κυριότερο, μην περιορίζεστε απλώς να τις παρουσιάζετε 
ή να τις διαβάζετε. στην περίπτωση αυτή καταστρατηγείτε βασικές προϋποθέσεις 
της αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων και υποκαθιστάτε το ρόλο σας με τις δια-
φάνειες.

Όταν απευθυνόμαστε σε µια πολυάριθμη ομάδων εκπαιδευομένων μπορούμε να 
μεταδώσουμε ευκολότερα τις πληροφορίες που θέλουμε και να κάνουμε σαφέ-
στερα τα μηνύματα µας, εάν δημιουργήσουμε και χρησιμοποιήσουμε µια σειρά 
από διαφάνειες. δίνεται έτσι η δυνατότητα να πολλαπλασιασθούν τα αισθητήρια 
ερεθίσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας. ή δυνατότητα δημιουργίας και προ-
βολής παρουσιάσεων, που δημιουργήθηκαν είτε µε χρήση του υπολογιστή, είτε µε 
τον κλασσικό τρόπο, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εποπτικό µέσο. Το πλεονέκτημα 
της ηλεκτρονικής δημιουργίας είναι ότι μπορούν να αλλάξουν ή να εμπλουτιστούν 
εύκολα και χωρίς κόστος.

Τα διαλογικά πολυμέσα (multimedia)
Ο όρος πολυμέσα δηλώνει το λογισμικό που χρησιμοποιεί, εκτός από το κείμενο, και άλλα 
τέσσερα βασικά στοιχεία επικοινωνίας με το χρήστη· α) γραφικά, β) κινούμενα σχέδια και 
εικόνες, γ) ήχο και δ) αλληλεπίδραση.

ή ποικιλία των μέσων, το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και η ευελιξία καθορισμού μιας 
ατομικής πορείας προς τη μάθηση αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέ-
ρουν οι εφαρμογές των διαλογικών πολυμέσων. Το διαλογικό περιβάλλον των πολυμέσων 
προσφέρει στο χρήστη αμφίδρομη επικοινωνία και ευχέρεια ατομικής επιλογής στην πρό-
σβαση των πληροφοριών. ή προσπέλαση είναι μη γραμμική και ο χρήστης, σύμφωνα με 
τις ανάγκες του, επιλέγει, παραλείπει, ορίζει τη σειρά, το ρυθμό υποδοχής, τη διαχείριση 
των πληροφοριών.

δραστηριότητα 8
ή χρήση των εποπτικών μέσων στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η χρήση του ή/υ 
σε συνδυασμό με την εισαγωγή άλλων καινοτομιών, όπως η χρήση του βίντεο 
και της τηλεόρασης, δημιουργεί νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική πρακτική. 
πολλοί πιστεύουν ότι η χρήση της τεχνολογίας οδηγεί τον εκπαιδευτή σε ένα 
ρόλο απλού εκφωνητή, που χειρίζεται μηχανές και εργαλεία. ποια είναι η δική 
σας άποψη;



74

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

Βίντεο
Το βίντεο είναι το μέσο που ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και μάλιστα διαφαίνεται να προτιμάται σε πολλές περιπτώσεις έναντι άλλων 
παραδοσιακών μέσων. πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ως ένα μέσο για ενοποιημένη 
συλλογή και παρουσίαση εικόνων και ήχων και λόγω αυτής της ιδιαιτερότητάς του χρη-
σιμοποιείται για την προβολή αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνητικών projects και πολύ-
πλοκων επιστημονικών στοιχείων. δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η κινούμενη 
εικόνα είναι το κυρίαρχο μέσο για την καθημερινή μας ενημέρωση, από διεθνή νέα μέχρι 
τα αθλητικά και θέματα υγείας. 

είναι ένα μέσο ενημέρωσης και μάθησης. συνήθως οι εκπαιδευόμενοι το προτιμούν 
γιατί είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για την ενημέρωση και εκμάθηση ενός γνωστικού 
αντικειμένου. από την πλευρά της ανάλυσης της πληροφορίας το βίντεο μπορεί να βοη-
θήσει στην μελέτη ενός γεγονότος πολλές φορές, π.χ. μίας διδασκαλίας και την ανάλυση 
σε βάθος ορισμένων λεπτομερειών που σε πρώτη προσέγγιση δεν έγιναν αντιληπτά (εις 
βάθος ανάλυση). Το βίντεο καθιστά εφικτή την παρατήρηση και ανάλυση της κίνησης 
που είναι σημαντικά στην εκπαίδευση οδήγησης. κατά τη διάρκεια προβολής βίντεο οι εκ-
παιδευόμενοι είναι ενεργοποιημένοι, συνεργατικοί μέσα από συζητήσεις, συναισθηματικά 
εμπλεκόμενοι και κινητοποιημένοι.

ΕΠΟΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ

ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

Ενεργοποιούν ταυτόχρονα
περισσότερες αισθήσεις

Προσελκύουν την προσοχή
& διεγείρου του ενδιαφέρον

Αποδίδουν 
µε σαφήνεια 
έννοιες, σχέσεις 
& φαινόµενα

Αναπαριστούν
την

πραγµατικότητα

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (µέσω στρατηγικών όπως τα κινούµενα 
διαγράµµατα για να δείξουµε διαδικασίες, µέσω χρήσιµων 
παραδειγµάτων από πραγµατικές καταστάσεις ή µέσω 
επίδειξης ικανοτήτων από ειδικούς)

ΑΞΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ (µπορεί να γίνει προβολή µέσα από 
βίντεο παραδειγµάτωνπου είναι επικίνδυνα ή συµπεριλαµ-
βάνουν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε ανθρώπους ή 
οχήµατα που είναι δύσκολο να επαναληφθούν)

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕ-
ΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (µέσω της κινητοποίησης για την καλλι-
έργεια στάσεων και συµπεριφορών)

Παρατηρήσεις 
• Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να κάνει εισαγωγή πριν την προβολή ενός βίντεο για να 

παρακινήσει και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, να καθορίσει 
το λόγο για τον οποίο βλέπουν το βίντεο και να εστιάσει την προσοχή τους στο στόχο 
της διδασκαλίας. 

• Θα πρέπει να κάνει παύσεις της προβολής σε προκαθορισμένα σημεία για να δώσει την 
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να κάνουν ερωτήσεις ή να συζητούν όσα βλέπουν.

• αν η χρονική διάρκεια του βίντεο είναι πολύ μικρή μπορεί να επαναλάβει την προβο-
λή για να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να έχουν το χρόνο να αντιληφθούν λεπτομέ-
ρειες που τους διέφυγαν στην αρχική προβολή του. 

Διαδίκτυο (internet)
Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία και το 
χαρακτήρα των εκπαιδευόμενων. Οι μαθητές πλέον διαπιστώνουν ότι μπορούν να έχουν 
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εύκολη πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες, υπερβαίνοντας και αμφισβητώντας ταυτό-
χρονα τον παραδοσιακό εκπαιδευτή - πληροφοριοδότη. Έτσι δημιουργείται ένα νέο τοπίο, 
αφενός για τον εκπαιδευτή που πρέπει να έχει διαφορετικό ρόλο από τον παραδοσιακό 
και αφετέρου για την εκπαιδευτική διαδικασία που πρέπει να προσαρμοστεί για να είναι 
συμβατή με τις νέες συνθήκες. 

πλεονεκτήματα του διαδικτύου είναι η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, η οικονο-
μία χρόνου και πόρων, η υποστήριξη της διδασκαλίας και η άμεση πρόσβαση στην επικαιρό-
τητα. Το πλαίσιο δραστηριοτήτων έχει εύρος που εκτείνεται στην αναζήτηση και αξιολόγηση 
πληροφοριών, στην πρόσβαση από απόσταση σε βάσεις δεδομένων, στατιστικές, άρθρα, 
παρουσιάσεις και προσομοιώσεις φαινομένων, καταστάσεων, λειτουργιών και γεγονότων. 

Οι ιστοσελίδες διαμοιρασμού βίντεο είναι μια ειδική περίπτωση αξιοποίησης του δια-
δικτύου. Το YouTube (www.youtube.com) είναι ένας διαδικτυακός τόπος (υπάρχουν και 
άλλοι) που επιτρέπει, την αποθήκευση, την αναζήτηση, την αναπαραγωγή και το διαμοι-
ρασμό ψηφιακών ταινιών (βίντεο). στη συνέχεια ακολουθούν μερικά παραδείγματα βίντεο 
που μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά στην εκπαίδευση Οδηγών.

παραδείγματα
• www.youtube.com/watch?v=SuY_VHzKdj
• Βίντεο παρουσίασης για το ρόλο της ταχύτητας στην απόσταση ακινητο-

ποίησης και επακόλουθα στην ασφάλεια του οδηγού (και των επιβατών). 
παρόλο που η διάρκεια του βίντεο είναι μόλις ένα λεπτό δείχνει με πολύ 
παραστατικό τρόπο πως μια διαφορά 5Km/h στην ταχύτητα έχει μεγάλη 
διαφορά στην απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος. 

• www.youtube.com/watch?v=r-rCf3ScrCA (παρόμοιο βίντεο)
• www.youtube.com/watch?v=UurBLgcVwBI Βίντεο για τη νεκρή γωνία. 
• www.youtube.com/watch?v=mK1oaCV3QPc
• πολύ καλό βίντεο με κινούμενα σχέδια για τη συμπεριφορά του οδηγού.
• www.youtube.com/watch?v=ZMzwr2rMXbk
• Βίντεο για τις σιδηροδρομικές διαβάσεις και τους κινδύνους που έχουν.
• www.youtube.com/watch?v=l7MUL3vtZ5o
• Βίντεο για τη λειτουργία του τετράχρονου κινητήρα.
• www.youtube.com/watch?v=bvLaTupw-hk 

Τηλεοπτικό σποτ που έγινε στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για τον περιορι-
σμό της ταχύτητας. Το σενάριο βασίζεται στο παρακάτω ερώτημα. Τι θα 
συνέβαινε αν δύο οδηγοί μπορούσαν να μοιραστούν τις τελευταίες σκέψεις 
τους στα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα; 

Σημείωση: Παρά το γεγονός ότι τα προτεινόμενα βίντεο είναι χωρίς ελληνι-
κούς υπότιτλους είναι εύκολο για τον εκπαιδευτή οδήγησης να χρησιμοποιήσει 
κατάλληλα τα παραπάνω βίντεο στη θεωρητική εκπαίδευση. 

δραστηριότητα 9
προσπαθήστε να σκεφτείτε τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τα 
εποπτικά μέσα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. παρουσιάστε τις απόψεις σας 
συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. Τις δικές μας απόψεις θα τις βρείτε 
στο παράρτημα του κεφαλαίου.
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εποπτικό μέσο Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

πίνακας

χαρτοπίνακας

Έντυπα

αντικείμενα προς επίδειξη

μέσα προβολής εικόνας, 
ήχου και διαφανειών

2.4  Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και, συγκε-
κριμένα, στη φάση της επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων έρχεται 
αντιμέτωπος με μία σειρά ερωτημάτων που θα επηρεάσουν τις τελικές του επιλογές, όπως: 
ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι καταλληλότερες για την επεξεργασία του συγκεκριμέ-
νου γνωστικού αντικειμένου; ποιες θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη έκθεση των 
εκπαιδευομένων στην εμπειρία; ποια εποπτικά μέσα θα υποστηρίξουν καλύτερα τους στό-
χους που έχουν τεθεί; πώς θα αποφασίσει αν αυτή η εκπαιδευτική τεχνική εξυπηρετεί τις 
μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων περισσότερο σε σχέση με μία άλλη; Ο εκπαιδευ-
τής πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσει για όλα τα παραπάνω και να μπορεί να επιλέγει 
ανάλογα με την περίπτωση την κατάλληλη τεχνική και το εποπτικό μέσο, συνδυάζοντάς τα 
μεταξύ τους. για να καταφέρει να εναλλάσσει αποτελεσματικά μεταξύ τους όλες τις τεχνι-
κές και τα μέσα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια συνδυασμού και επιλογής. 

στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα κριτήρια που πρέπει να έχει υπόψη του ο εκπαιδευτής 
για να επιλέξει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές για το πρόγραμμά του.

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
1) ό εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος
προκειμένου να επιτευχθεί ο εκπαιδευτικός σκοπός ενός προγράμματος, χρειάζεται να 
εφαρμοστούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές. για παράδειγμα, αν σκοπός είναι να 
καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μαθησιακό αντικείμενο, η εισήγηση (σε συνδυ-
ασμό με καταιγισμό ιδεών ή συζήτηση) είναι πιθανότητα η ενδεδειγμένη τεχνική. αντίθετα, 
αν ο σκοπός είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να ανακαλύπτουν με τις δικές τους δυνά-
μεις μία γνωστική περιοχή ώστε να υπάρχει εξέλιξη της διαδικασίας της μάθησης και μετά 
το τέλος του προγράμματος, τότε θα προτιμηθούν οι συμμετοχικές τεχνικές.

2) ή υφή του μαθησιακού αντικειμένου 
συχνά το είδος και οι απαιτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου καθιστούν απαραίτητη 
τη χρήση μίας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής. για παράδειγμα, αν το μαθησιακό 
αντικείμενο αφορά την παρουσίαση μεθοδολογικών οδηγιών, κατάλληλη τεχνική είναι η 
εισήγηση. αν όμως οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εμπεδώσουν τις θεωρητικές γνώσεις που 
προσέλαβαν, τότε πιο ενδεδειγμένες τεχνικές είναι λ.χ. η μελέτη περίπτωσης, η επίδει-
ξη, η εργασία σε Ομάδες, η προσομοίωση, το παιχνίδι ρόλων. Οι δύο τελευταίες τεχνικές 
προσφέρονται ιδιαίτερα όταν οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να αναδιαμορφώσουν στάσεις 
σχετικά με ζητήματα συμπεριφοράς.
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3) όι μαθησιακοί τρόποι και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων
Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο μαθαίνει κάθε εκπαιδευόμενος, οι εμπειρίες του και
οι προτιμήσεις που έχει ο καθένας αναφορικά με τις διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής στρατηγικής, ώστε αυτή να 
αντιστοιχεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

4) όι ικανότητες και η στάση του εκπαιδευτή 
δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτές την ίδια ικανότητα εφαρμογής των διαφόρων εκπαιδευτι-
κών τεχνικών. για παράδειγμα, δεν μπορούν όλοι να πραγματοποιήσουν μία περιεκτική 
εισήγηση ή να συντονίσουν ένα παιχνίδι ρόλων. αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να αποθαρρύνει 
έναν εκπαιδευτή να δοκιμάσει νέες εκπαιδευτικές τεχνικές. μαθαίνουμε πολλά πειραματι-
ζόμενοι και προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε τις τεχνικές μας και, κυρίως, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευομένων μας αναφορικά με τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούμε.

5) Το μαθησιακό κλίμα
δεν είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές σε κάθε φάση της ζωής της εκπαιδευ-
όμενης ομάδας. κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και διανύει μία μοναδική 
πορεία με διαφορετικές φάσεις και σε κάθε φάση διαμορφώνεται το ανάλογο μαθησιακό 
κλίμα. για παράδειγμα, αν το κλίμα χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα, δεν είναι σκό-
πιμο να εφαρμοστεί το παιχνίδι ρόλων, αλλά είναι προτιμότερες η μελέτη περίπτωσης, η 
επίδειξη. αντίστροφα, αν μία ομάδα βρίσκεται σε φάση σύνθεσης, ενδείκνυται η χρήση 
τεχνικών, όπως το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση.

6) ό διαθέσιμος χρόνος - ή χρονική στιγμή
Ο χρόνος διάρκειας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας διδακτικής ενότητας υπα-
γορεύει πολλές φορές τη χρήση ορισμένων εκπαιδευτικών τεχνικών. για παράδειγμα, αν ο 
χρόνος είναι περιορισμένος, είναι σκόπιμο να αποφευχθεί μία απαιτητική μελέτη περίπτω-
σης. προτιμότερο είναι να γίνει μία καλά προετοιμασμένη Άσκηση ή μία μεστή εισήγηση. 
μία άλλη παράμετρος είναι η χρονική στιγμή. δεν είναι σκόπιμο να γίνει εισήγηση μετά το 
μεσημεριανό φαγητό, γιατί η ικανότητα παρακολούθησης των εκπαιδευομένων είναι μει-
ωμένη. προτιμότερες τεχνικές είναι το παιχνίδι ρόλων και η εργασία σε Ομάδες, οι οποίες 
ενεργοποιούν το ενδιαφέρον.

7) όι διαθέσιμοι πόροι
Ορισμένες φορές τα όρια του προϋπολογισμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποτε-
λούν ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή κάποιων τεχνικών, π.χ. για να χρησιμοποιηθεί 
επίδειξη, χρειάζεται ενδεχομένως εργαστήριο, για το σχολιασμό ενός παιχνιδιού ρόλων, εί-
ναι αναγκαία η βιντεοσκόπηση κ.τ.λ.

2.5 Μικροδιδασκαλία
ή μικροδιδασκαλία αποτελεί ένα μέρος της διδασκαλίας, ένα μικρομάθημα, το οποίο δίνει 
στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα (στο πλαίσιο ενός ασφαλούς και «εργαστηριακού» πε-
ριβάλλοντος) αφενός να αποκτήσουν και να τελειοποιήσουν παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, 
κοινωνικές δεξιότητες και τεχνικές και αφετέρου να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, πα-
ρατηρώντας και σχολιάζοντας κριτικά τις μικροδιδασκαλίες των συναδέλφων τους.
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ή μικροδιδασκαλία (microteaching) είναι µια προσοµοιωτική τεχνική µε την οποία μπο-
ρεί να δημιουργηθεί µια επιθυμητή συμπεριφορά ή να μεταβληθεί µια δεδομένη ανεπιθύ-
μητη μορφή διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. ή βιβλιογραφία προτείνει για 
άσκηση ποικίλες δεξιότητες στο πλαίσιο της μικροδιδασκαλίας: θέση και εξέταση των ερω-
τήσεων, διαχείριση τάξεων, χρήση του πίνακα, συγκέντρωση της προσοχής στο μάθημα, 
ζωντάνια του εκπαιδευτικού, µη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, ενίσχυση των 
μαθητών, χρήση και επεξήγηση των παραδειγμάτων κλπ. 

Σκοπός της μικροδιδασκαλίας
Βασικός σκοπός της μικροδιδασκαλίας είναι να συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη και να 
ασκηθούν οι εκπαιδευτές ή υποψήφιοι εκπαιδευτές στην εφαρμογή συγκεκριμένων παιδα-
γωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων, όπως, για παράδειγμα:

• στην προετοιμασία του μαθήματος (προγραμματισμό της διδασκαλίας σε μικροεπί-
πεδο),

• στην έναρξη και τη λήξη της διδασκαλίας, 
• στην επιλογή και στη διατύπωση των στόχων διδασκαλίας/μάθησης, 
• στη μη λεκτική συμπεριφορά, 
• στη χρήση διαφόρων μέσων διδασκαλίας (παραδοσιακών και σύγχρονων), 
• στην εφαρμογή διαφόρων μορφών διδασκαλίας (μετωπικής, ερωτηματικής, διαλο-

γικής, πειραματικής, εταιρικής, ομαδικής κλπ.) και τεχνικών (υποβολής ερωτήσεων, 
εφαρμογής συζήτησης, χρήσης του λόγου κλπ.), 

• στην απόκτηση αυτοπεποίθησης κατά τη διδασκαλία, 
• στην τήρηση του χρόνου, 
• στην (αυτο- και ετερο-) αξιολόγηση κ.λπ. 

στο πλαίσιο της μικροδιδασκαλίας δίνεται, επομένως, η δυνατότητα αφενός στους υποψή-
φιους εκπαιδευτές να έχουν μια πρώτη επαφή με τη διδακτική πράξη (έστω και σε «τεχνητό» 
περιβάλλον) και να ξεπεράσουν ως έναν βαθμό το «σοκ της πράξης» και αφετέρου στους 
εν ενεργεία εκπαιδευτές να εφαρμόσουν νέες ιδέες και πρακτικές που αφορούν τη διδακτι-
κή διαδικασία, να ελέγξουν και να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες, ασκούμενοι 
σε αυτές, και να αξιολογήσουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Το περιβάλλον και οι συνθήκες 
κατά τη μικροδιδασκαλία προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τον εκπαιδευόμενο 
που θα την υλοποιήσει καθώς δεν υπάρχει ο φόβος των αρνητικών αποτελεσμάτων στους 
διδασκομένους, διότι τον ρόλο των τελευταίων υποκαθιστούν οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι 
του προγράμματος. Έτσι, η μικροδιδασκαλία προσφέρει ένα κατάλληλο πεδίο εφαρμογής 
διδακτικών πρακτικών, συγκροτώντας ένα χρήσιμο παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο και ένα 
εργαλείο αυτοαξιολόγησης. 

Σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
να σχεδιάσετε και να παρουσιάσετε μία μικροδιδασκαλία. Το θεματικό αντικεί-
μενο να το αντλήσετε από τα εγχειρίδια θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων 
Οδηγών ή/και από τα εγχειρίδια επαγγελματικής κατάρτισης (πει). στο παράρ-
τημα του κεφαλαίου υπάρχει έντυπο σχεδιασμού και παράδειγμα.
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 Ανακεφαλαίωση
στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών στόχων ενός 
προγράμματος, στη χρήση βασικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων και στα κριτήρια 
επιλογής τους.

ή διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφής ώστε να 
μπορέσει ο εκπαιδευτής να οργανώσει τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
να εμπλέξει τους εκπαιδευομένους στην εκπαιδευτική διεργασία. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
καθορίζουν τόσο τις διδακτικές ενότητες και την αλληλουχία τους, όσο και την επιλογή 
των εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων. Οι στόχοι μπορεί να αφορούν γνώσεις, ικανότητες 
αλλά και στάσεις. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές αφορούν στις δραστηριότητες εκείνες που βοηθούν τον εκ-
παιδευτή να επιτύχει τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους ενός προγράμματος ή μιας 
διδακτικής ενότητας. Ορισμένες από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές στα προ-
γράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: η εμπλουτισμένη εισήγηση, ο καταιγισμός ιδεών, 
η εργασία σε Ομάδες, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, η επίδειξη και η προσο-
μοίωση.

Τα εποπτικά μέσα είναι το σύνολο των συσκευών και αντικειμένων που υποβοηθούν 
τη λειτουργία των εκπαιδευτικών τεχνικών και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στη βελτίω-
ση της ποιότητας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. μπορούν 
να προσφέρουν εναύσματα για σκέψη και διάλογο, να βοηθήσουν στη συγκέντρωση της 
προσοχής και στη συγκράτηση πληροφοριών, να προεκτείνουν και να προσδώσουν σαφή-
νεια στα μηνύματα του διδάσκοντος. παράλληλα, μπορούν να ενεργοποιήσουν το ενδια-
φέρον των διδασκομένων και να προσφέρουν ευκαιρίες για αύξηση της δημιουργικότητας 
της εργασίας τους. Ορισμένα από τα σημαντικότερα εποπτικά μέσα στα προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: ο πίνακας, ο χαρτοπίνακας, τα έντυπα, τα αντικείμενα προς 
επίδειξη, ο υπολογιστής, τα διαλογικά πολυμέσα, το βίντεο και το διαδίκτυο.

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευτής 
θα πρέπει να αποφασίσει ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι καταλληλότερες, ποια επο-
πτικά μέσα θα υποστηρίξουν καλύτερα τους στόχους του προγράμματος, ποια δραστη-
ριότητες θα πρέπει να οργανώσει, ποια εποπτικά μέσα να χρησιμοποιήσει κ.λπ. για να 
μπορέσει να συνδυάσει αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λάβει υπόψη του 
ορισμένα κριτήρια: το σκοπό του προγράμματος, την υφή του μαθησιακού αντικειμένου, 
τους μαθησιακούς τρόπους και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, 
τις ικανότητές του, το μαθησιακό κλίμα, τη χρονική στιγμή και τους διαθέσιμους πόρους.
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 Παράρτημα 

απάντηση στη δραστηριότητα 9/κεφ. 2

εποπτικό μέσο Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα

Πίνακας

• διαθέτει μεγάλη επιφάνεια

• δε χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για 
να λειτουργήσει

• σύνθεση των απόψεων 
των εκπαιδευομένων (είτε 
χρησιμοποιείται από τον 
εκπαιδευτή είτε από τους 
εκπαιδευόμενους)

• ποικιλία χρωμάτων με τη χρήση 
μαρκαδόρων

• μικρό κόστος

• χαμηλή διέγερση της προσοχής

• δυσκολία παρουσίασης 
πολύπλοκων σχημάτων κτλ.

• πρέπει να σβηστούν οι 
πληροφορίες για να γραφτούν οι 
επόμενες

• ξεπερασμένο εποπτικό 
μέσο (στην περίπτωση του 
πίνακακιμωλίας)

• ενοχλητική η σκόνη της κιμωλίας 
(στην περίπτωση του πίνακα 
κιμωλίας)

• Το μέγεθος της γραφής δεν 
εξασφαλίζει πάντα καλή οπτική 
επαφή

• Τυχόν ορθογραφικά λάθη 
μπορούν να μειώσουν την 
αξιοπιστία του εκπαιδευτή

χαρτοπίνακας

• Τα μηνύματα που σημειώνονται 
στις σελίδες του, μπορούν να 
αναρτηθούν στην αίθουσα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα μόνιμης έκθεσης 
πληροφοριών

• Τα μηνύματα πάνω στις σελίδες 
μπορούν να αποκολληθούν και 
να χρησιμοποιηθούν σε άλλα 
προγράμματα

• σημαντική οικονομία χρόνου: 
Τα δεδομένα μπορεί να 
καταγραφούν στα φύλλα πριν την 
έναρξη του προγράμματος 

• ποικιλία χρωμάτων με τη χρήση 
μαρκαδόρων

• διανομή φύλλων στις ομάδες 
για να καταγράψουν και να 
παρουσιάσουν τα μηνύματά τους

• δυσκολία παρουσίασης 
πολύπλοκων σχημάτων κτλ.

• κόστος ανανέωσης δεσμίδας 
χαρτιού

• Το μέγεθος της γραφής δεν 
εξασφαλίζει πάντα καλή οπτική 
επαφή

• Τυχόν ορθογραφικά λάθη 
μπορούν να μειώσουν την 
αξιοπιστία του εκπαιδευτή
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εποπτικό μέσο Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα

Έντυπα

• παρέχουν ευκαιρίες δημιουργικής 
μάθησης

• αναπτύσσουν την ακρίβεια των 
μηνυμάτων (π.χ. οδηγίες που 
δίνονται για ασκήσεις κτλ)

• Βοηθούν στην ανάκληση γνώσεων 
και στην απομνημόνευση νέων 
πληροφοριών, ενώ κωδικοποιούν 
την εμπειρία του εκπαιδευτικού 
βιώματος

• εμπλουτίζουν παραστατικά τα 
εκπαιδευτικά μηνύματα

• επεξηγούν δύσκολες έννοιες ή 
ορολογία

• εάν δοθούν σε ακατάλληλη 
στιγμή ή δεν έχει προσδιοριστεί 
ο εκπαιδευτικός τους ρόλος, 
μειώνεται ή καταργείται 
ολοκληρωτικά η εκπαιδευτική 
τους αξιοποίηση

• εάν το κείμενο απαιτεί μεγάλο 
χρόνο μελέτης υπάρχει κίνδυνος 
μείωσης του ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευομένων

Αντικείμενα προς 
επίδειξη

• παραγωγή άμεσης εμπειρίας
• παρέχουν τη δυνατότητα 

πρακτικής εξάσκησης
• υψηλή διδακτική αξία
• Βοηθούν στην πλήρη κατανόηση 

του εκπαιδευτικού αντικειμένου 
και στην απομνημόνευση

• εάν δεν έχει προγραμματιστεί 
ο τρόπος της επίδειξης, μπορεί 
να δημιουργηθεί άτακτη 
ατμόσφαιρα

• απαιτείται χρόνος για να 
εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι

Μέσα προβολής 
εικόνας, ήχου και 

διαφανειών

• προβολή δεδομένων από ή/υ
• προβολή βίντεο
• σύγχρονη τεχνολογία 

παρουσίασης με ηχητικά εφέ και 
σταδιακή αποκάλυψη εικόνας ή 
κειμένου

• απαιτεί μεγάλη εξοικείωση με 
ή/υ

• προβλήματα που μπορεί 
να προκύψουν στον ή/υ 
επηρεάζουν άμεσα τη χρήση και 
λειτουργία του

Έντυπο Σχεδιασμού Μικροδιδασκαλίας 20΄

1. Θέμα διδασκαλίας της οποίας μέρος αποτελεί η μικροδιδασκαλία 20 :́

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

2. Θέμα μικροδιδασκαλίας 20΄:

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

3. περιγραφή χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων:

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

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

4. εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας (σε επίπεδο γνώσεων – ικανοτήτων – στάσεων):

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

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

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



82

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

5.  εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν (με ποια σειρά και πόσα λεπτά θα 
διαρκέσει η κάθε μια):

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

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

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

6. εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

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

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

Έντυπο αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας 20΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔεΙΚΤεΣ

1. εισαγωγή 
• παρουσίαση των στόχων
• κατάλληλες εισαγωγικές παρατηρήσεις
• ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος

2. περιεχόμενο κατάλληλο
• εναρμονισμένο με το επίπεδο των εκπαιδευομένων
• κατάλληλη ροή και τεκμηρίωση επιχειρημάτων
• κατάλληλη σχέση ύλης-χρόνου

3. χρήση προφορικού λόγου

• ευκρίνεια, σαφήνεια, διευκρινήσεις, ανάλυση εννοιών
• Άνεση, λίγοι δισταγμοί, καλός ρυθμός
• να ακούγεται καθαρά
• μη εξαρτήσεις από σημειώσεις

4. χρήση γλώσσας τους σώματος

• Όχι τυπικότητα, αλλά φυσικότητα
• κατάλληλη εμφάνιση και στάση του σώματος
• επαφή με το βλέμμα
• καλή χρήση του χώρου

5. εκπαιδευτικές τεχνικές

• κατά το δυνατόν συμμετοχικές, σε σχέση με το 
αντικείμενο

• πλουραλισμός τεχνικών
• κατάλληλη υλοποίηση καθεμιάς τεχνικής
• κατάλληλη επιλογή και διασύνδεση των τεχνικών

6. σχέση με τους 
εκπαιδευόμενους

• Οικειότητα, προσήνεια, ειλικρίνεια
• ενθάρρυνση για συμμετοχή

7. χρήση εποπτικών μέσων
• καλή προετοιμασία – κατασκευή – να είναι ορατά
• κατάλληλη ποσότητα

8. επίλογος
• υπενθύμιση των στόχων και των βασικών σημείων
• ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα
• διασύνδεση με τα παρακάτω

παράδειγμα σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας για το μάθημα «Τεχνική Οδήγησης» σε ι.ε.κ. 
στην ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών
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1. Θέμα διδασκαλίας της οποίας μέρος αποτελεί η Μικροδιδασκαλία 15min:
είσοδος στην κυκλοφορία ( έλεγχος κυκλοφορίας, δείκτες κατεύθυνσης πορείας, φωτεινοί 
σηματοδότες, τροχονόμοι, σήμανση, διαγραμμίσεις, διασταυρώσεις με και χωρίς σήμαν-
ση, διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες, διαβάσεις πεζών κλπ.).

2. Θέμα Μικροδιδασκαλίας 15min:
ή προτεραιότητα σε ισόπεδο κόμβο 

3. Περιγραφή χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων:
υποψήφιοι εκπαιδευτές Οδηγών , κάτοχοι άδειας οδήγησης α, Β και γ κατηγορίας

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι της Μικροδιδασκαλίας:
• να κατανοήσουν τους κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία σε έναν ισόπεδο κόμ-

βο.
• να ιεραρχήσουν τους κανόνες και να κατασκευάσουν το διάγραμμα προτεραιότη-

τας
• να ελέγχουν την προτεραιότητα των οχημάτων βασιζόμενοι στους παραπάνω κανό-

νες και όχι σε διαισθητικές προσεγγίσεις.

5.  Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν (με ποια διαδοχική σειρά και πόσα 
λεπτά θα διαρκέσει καθεμία:
εισήγηση

6. Εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:
• πίνακας μαρκαδόρου
• Έντυπα
• προβολή διαφανειών μέσω ή/υ

Παράδειγμα μικροδιδασκαλίας
Θεματικό πεδίο: επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
Τίτλος προγράμματος: κατάρτιση οδηγών με επαγγελματικό δίπλωμα
Διάρκεια προγράμματος: 60 ώρες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους κατόχους επαγγελματικού διπλώματος, από-
φοιτους Β/βάθμιας εκπαίδευσης που είναι μεταξύ 25-30 ετών. Ο τίτλος της διδακτική ενό-
τητας είναι «τεχνική οδήγησης» και η διάρκειά της είναι 20 ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι είναι 
κυρίως άντρες, άνεργοι, με μικρή ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία οδηγού, απόφοιτοι 
Β/βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 25 και 30 ετών. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι 
να μπορούν οι επαγγελματίες οδηγοί να οργανώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
τόσο σε θέματα που αφορούν στην τεχνική οδήγησης και γενικότερα σε ζητήματα οδικής 
ασφάλειας όσο και σε θέματα οικονομικής – λογιστικής φύσεως που αφορούν στις επαγ-
γελματικές συναλλαγές τους. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλίες που εντάσσονται σε δύο κύριους άξονες. Ο 
πρώτος άξονας αφορά στην βελτίωση της οδηγητικής συμπεριφοράς των επαγγελματιών 
οδηγών, σε οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθούν, και ο δεύτερος στη διαχείριση καταστάσεων 
που άπτονται των επαγγελματικών τους καθηκόντων όπως είναι π.χ. οι συναλλαγές τους 
με τους συναδέλφους τους, τους πελάτες ή ακόμα και τους εργοδότες τους. ή διδασκαλία 
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των μαθημάτων της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα γίνει σε αίθουσα διδασκαλίας 
κεκ σε αστικό κέντρο. είναι απαραίτητο στην αίθουσα να υπάρχει υπολογιστής, μηχάνη-
μα προβολής διαφανειών μέσω υπολογιστή και οθόνη. 

όι στόχοι του προγράμματος είναι:
• να μάθουν τους βασικούς, καθημερινούς ελέγχους που πρέπει να κάνουν στο όχημά 

τους, 
• να μάθουν να αναγνωρίζουν την οριζόντια και κάθετη σήμανση, τη φωτεινή σημα-

τοδότηση και τις διαγραμμίσεις 
• να μάθουν τα όρια ταχύτητας, τη σωστή θέση στο οδόστρωμα, τις διασταυρώσεις, 

τις αποστάσεις ασφαλείας, πεδήσεως και ακινητοποιήσεως
• να μπορούν να χρησιμοποιούν οδικούς χάρτες
• να γνωρίζουν τους ιδιαίτερους κανόνες που διέπουν τη στάση και στάθμευση των 

βαρέων οχημάτων
• να μάθουν τους κανόνες εισόδου και εξόδου από την κυκλοφορία
• να μπορούν να χειρίζονται τα οχήματα σε δύσκολες συνθήκες όπως βροχή, ομίχλη, 

χιόνι, πάγος, άνεμος κ.λπ.
• να αξιοποιούν τις δυνατότητες του οχήματος ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απόδοση σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων
• να αποκτήσουν οικολογική ευαισθησία

όι διδακτικές υποενότητες της διδακτικής ενότητας είναι:
• γνωριμία με το όχημα, σήμανση, σηματοδότηση
• Οδήγηση και κυκλοφορία
• Οδήγηση σε συνθήκες που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες
• Οικολογική οδήγηση
ή 20λεπτη μικροδιδασκαλία εντάσσεται στην δεύτερη υποενότητα «οδήγηση και κυ-

κλοφορία». ή προηγούμενη διδακτική ώρα έχει τίτλο «θέση στο οδόστρωμα». Το περιε-
χόμενο του 45λεπτου αφορά στη θέση που πρέπει να έχει το όχημα σε κανονική πορεία 
(οδόστρωμα, ερείσματα, οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, 
ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας), και τη θέση που πρέπει να έχει το όχημα στο οδόστρωμα 
κατά την αλλαγή κατεύθυνσης. Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η εισήγηση, ερω-
τήσεις-απαντήσεις, συζήτηση.

στα επόμενα 25 λεπτά θα ακολουθήσουν παραδείγματα που αφορούν στον έλεγχο 
της προτεραιότητας σε ισόπεδο κόμβο. Τα παραδείγματα καλύπτουν διαφορετικές περι-
πτώσεις και ενδυναμώνουν το περιεχόμενο του πρώτου μέρους της μικροδιδασκαλίας. Οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: οι ομάδες εργασίας, η συζήτηση 
καθώς και οι ερωτήσεις-απαντήσεις.

Σχέδιο παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄
Θέμα της μικροδιδασκαλίας είναι η προτεραιότητα σε ισόπεδο κόμβο.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της μικροδιδασκαλίας είναι:
Γνώσεις: οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν τους κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία σε έναν 
ισόπεδο κόμβο.
Ικανότητες: να ιεραρχήσουν τους κανόνες και να κατασκευάσουν το διάγραμμα προτε-
ραιότητας
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Στάσεις: να ελέγχουν την προτεραιότητα των οχημάτων βασιζόμενοι στους παραπάνω 
κανόνες και όχι σε διαισθητικές προσεγγίσεις.

υποενότητες, τεχνικές & εκπαιδευτικά μέσα μικροδιδασκαλίας 20΄

Θέματα υποενότητες διάρκεια κάθε θέματος Εκπαιδευτικές τεχνικές Εκπαιδευτικά μέσα

εισαγωγή 1 ΄ εισήγηση έντυπο

ή προτεραιότητα όπως 
την ορίζει ο κΟκ 2 ΄ εισήγηση, ερωτήσεις-

απαντήσεις, συζήτηση
προβολή διαφανειών 
μέσω ή/υ

ισόπεδος οδικός 
κόμβος 2 ΄ εισήγηση, ερωτήσεις-

απαντήσεις, συζήτηση
προβολή διαφανειών 
μέσω ή/υ

διασταύρωση με ή 
χωρίς σήμανση 6 ΄ Ομάδες εργασίας, 

ερωτήσεις-απαντήσεις

προβολή διαφανειών 
μέσω ή/υ, έντυπα, 
πίνακας μαρκαδόρου

διασταύρωση με 
τροχονόμο ή φωτεινό 
σηματοδότη

6΄ Ομάδες εργασίας, 
ερωτήσεις-απαντήσεις

προβολή διαφανειών 
μέσω ή/υ, έντυπα, 
πίνακας μαρκαδόρου

διάγραμμα 
προτεραιότητας 3΄ συζήτηση, ερωτήσεις-

απαντήσεις

προβολή διαφανειών 
μέσω ή/υ, έντυπα, 
πίνακας μαρκαδόρου

Ανάλυση
στο πρώτο θέμα που είναι η εισαγωγή γίνεται μια πολύ μικρή εισήγηση για τους στόχους 
του προγράμματος. στο δεύτερο και τρίτο θέμα σημαντικό ρόλο παίζουν οι ιδέες των εκ-
παιδευομένων πάνω στο θέμα της προτεραιότητας και του ισόπεδου κόμβου γιατί αυ-
τές καθορίζουν και την στάση τους μέχρι τη στιγμή που έρχονται στη διδασκαλία. για το 
λόγο αυτό επιλέξαμε τη συζήτηση και τις ερωτήσεις-απαντήσεις που διευκολύνουν στη 
διερεύνηση αλλά και την τοποθέτηση στα θέματα αυτά. στα επόμενα δύο θέματα δημι-
ουργούνται ομάδες εργασίας προκειμένου να μελετήσουν και να τοποθετηθούν πάνω σε 
φωτογραφίες που παρουσιάζουν ζητήματα προτεραιότητας σε ισόπεδο κόμβο. μετά από 
την τοποθέτηση των ομάδων μέσα από ερωταποκρίσεις καταλήγουμε σε συμπεράσματα. 
στο τελευταίο θέμα δημιουργείται το διάγραμμα προτεραιότητας μέσα από διάλογο με 
τους εκπαιδευόμενους. 

Τα έντυπα είναι φωτογραφίες που αναπαριστούν ισόπεδους κόμβους. μέσα από αυ-
τές γίνεται ο προβληματισμός και οι τοποθετήσεις. υπάρχει ακόμα ένα έντυπο που είναι το 
γενικό σχεδιάγραμμα της μικροδιδασκαλίας και διανέμεται στους εκπαιδευόμενους στην 
αρχή της μικροδιδασκαλίας. Ο προβολέας δεδομένων ή/υ χρησιμεύει στην παρουσίαση 
των θεμάτων της μικροδιδασκαλίας μέσα από ένα μέσο που προβάλλει την εικόνα σε με-
γάλες διαστάσεις με έντονο φωτεινότητα και επιτρέπει τη συνεχή οπτική επαφή του εκπαι-
δευτή με την ομάδα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ο πίνακας μαρκαδόρου είναι ένα 
απλό και ευέλικτο μέσο χρήσιμο για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από τις ομάδες εργασίας.
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κεφαλαιΟ

ΕκΠΑΙΔΕυΣή ΑΤόΜων ΕΙΔΙκων κΑΤήΓόρΙων

3

 Εισαγωγή
σκοπός του κεφαλαίου δεν είναι τόσο η απόκτηση θεωρητικής γνώσης, όσο η προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτών οδήγησης σε θέματα εκπαίδευσης 
εκπαιδευόμενων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των εκπαιδευόμενων που 
έχουν έρθει από άλλη χώρα (οικονομικοί μετανάστες, παλιννοστούντες κ.α.).
Ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» είναι ένας όρος-ομπρέλα που αφορά τα 
άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σω-
ματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτε-
ροτήτων. παρότι οι σωματικές αναπηρίες και τα μαθησιακά προβλήματα που 
συνδέονται με αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο των ειδικών εκπαιδευτι-
κών αναγκών, στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τις μαθησιακές δυσκολίες 
(μ.δ.) που δεν συνδέονται με σωματικές αναπηρίες, καθώς ο αριθμός των ατό-
μων με μ.δ. αυξάνει ραγδαία. σύμφωνα με έρευνες, περίπου 10% των μαθητών 
που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παγκοσμίως, αντιμετωπίζει μα-
θησιακές δυσκολίες. ώστόσο, μόνο ένα μέρος των ατόμων αυτών γνωρίζει, μετά 
από διάγνωση, την ταυτότητα των μαθησιακών δυσκολιών του. επομένως, είναι 
σημαντικό ο εκπαιδευτής οδήγησης να μπορεί να αναγνωρίσει τα συμπτώματα 
που έχουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και να τα λάβει υπόψη του κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής του.
Ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» χρησιμοποιείται στην παιδαγωγική για να δη-
λώσει την εκπαίδευση που ασχολείται με τα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης 
που ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική κοινωνία. ή διαπολιτισμι-
κή εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη σε τέσσερις βασικές αρχές: στην ενσυναί-
σθηση, στην αλληλεγγύη, στο διαπολιτισμικό σεβασμό και τέλος στην εκπαίδευση 
εναντίον των στερεότυπων και των προκαταλήψεων. 
Το κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται σε δύο ενότητες, οι οποίες φιλοδοξούν να αποτελέ-
σουν το ερέθισμα για προβληματισμό και προσωπική ενδοσκόπηση καθώς όλοι 
μας -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- υιοθετούμε συχνά στερεοτυπικές συ-
μπεριφορές απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή άτομα που διαφέρουν. 
στην ενότητα πρώτη ενότητα δίνεται μια συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη εικόνα 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες με μαθησιακές 
δυσκολίες και στη δεύτερη ενότητα αναλύονται ζητήματα που συνδέονται με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση.
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 Σκοπός – αναμενόμενα αποτελέσματα
Βασικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές Οδήγησης 
βασικές γνώσεις, για τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση, γνώσεις που θα ενσωματώσουν λειτουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. ει-
δικότερα αναμένεται οι εκπαιδευτές:
• να γνωρίσουν τις βασικές αρχές των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και τα 

προβλήματα που συνδέονται με αυτές.
• να γνωρίσουν τις βασικές αρχές των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τα 

προβλήματα που συνδέονται με αυτές.
• να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν.
• να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της διαταραχής κινητικού συντονισμού και τα 

προβλήματα που συνδέονται με αυτήν.
• να είναι σε θέση να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόμενων με μαθησιακές δυσκολίες. 
• να είναι σε θέση να προσαρμόζουν την ύλη, τις μεθόδους και τις στρατηγικές 

διδασκαλίας τους όταν εκπαιδεύουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 
• να επαναπροσδιορίσουν τις τυχόν υπάρχουσες στερεοτυπικές τους στάσεις και 

αντιλήψεις για τον ξένο, τον αλλοδαπό και τον μετανάστη.
• να είναι ικανοί να κάνουν κατάλληλες προσαρμογές στην εκπαίδευση ατόμων 

με ιδιαιτερότητες.

   Έννοιες κλειδιά
• μαθησιακές δυσκολίες 
• δυσλεξία
• διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα
• διαταραχή κινητικού συντονισμού 
• μετανάστης
• παλιννοστούν 
• αλλοδαπός
• διαπολιτισμικότητα
• διαπολιτισμική εκπαίδευση

3.1 Μαθησιακές Δυσκολίες
Εισαγωγή
Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτι-
κών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό παιδιών, νέων και ενηλίκων καθώς και 
εκπαιδευτικών και ερευνητών από πολλούς επιστημονικούς χώρους. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι αυξημένα και αφορούν τόσο 
στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό-κοινωνικό τομέα. αν και τα πιο συχνά και σοβα-
ρά προβλήματα στους νέους και τα παιδιά συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή 
του γραπτού λόγου, δυσκολίες εμφανίζονται επίσης στα μαθηματικά και στην κατανόηση 
των εννοιών των φυσικών επιστημών. επιπροσθέτως, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην αξιοποίηση γνωστικών και μεταγνωστικών 
στρατηγικών, ενώ παράλληλα εμφανίζουν δυσκολίες στις στρατηγικές μελέτης, στην παρα-
κολούθηση της διδασκαλίας και αυξημένο άγχος και αποτυχία στις εξετάσεις.
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δραστηριότητα 1
παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και καταγράψτε τα προβλήματα που 
διακρίνετε. πού νομίζετε ότι οφείλονται;
http://www.youtube.com/watch?v=dtmrXsWRKZE

Ορισμός και το περιεχόμενο των Μαθησιακών Δυσκολιών
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμ-
ματα σε τομείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. 
Τα ελλείμματα αυτά δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, κάποια διαγνωσμένη 
νευρολογική ή άλλη οργανική διαταραχή ή σε περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά 
ερεθίσματα. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές είναι συνή-
θως μέσης ή ακόμα και υψηλής νοημοσύνης, αλλά στην παιδική τους ηλικία έχουν αντιμε-
τωπίσει μια σοβαρή δυσκολία στην απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα η 
ακαδημαϊκή τους πρόοδος να εμποδίζεται σημαντικά. 

Ο επικρατέστερος ορισμός μέχρι σήμερα για τις μ.δ. είναι αυτός που προτάθηκε από 
την εθνική συλλογική επιτροπή μαθησιακών δυσκολιών (NJCLD) το 1988 στις ήπα. θε-
ωρείται σήμερα ο πιο πλήρης, διότι είναι σαφής και περιγραφικός, σέβεται τις ατομικές 
διαφορές, διαφοροποιεί την ειδική μαθησιακή δυσκολία (ως πρωτογενή διαταραχή) από 
τις περιπτώσεις όπου το μαθησιακό πρόβλημα αποτελεί συνοδευτικό ελάττωμα μιας ευρύ-
τερης διαταραχής και ευνοεί τη διεπιστημονική θεώρηση του συγκεκριμένου προβλήμα-
τος. σύμφωνα με αυτόν: 

«Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέ-
ρεται σε μία ετερογενή ομάδα διαταραχών που προέρχονται από σοβα-
ρές δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της 
γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών. Οι διαταραχές αυ-
τές είναι εγγενείς και θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Συχνά οι μαθησιακές δυσκολίες 
μπορεί να συνυπάρχουν και με άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα 
αισθητηριακές βλάβες, νοητική υστέρηση, κοινωνική ή συναισθηματική 
διαταραχή, καθώς και με περιβαλλοντικού τύπου προβλήματα, όπως η 
πολιτισμική αποστέρηση και η ακατάλληλη ή ανεπαρκής διδασκαλία. 
Πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών 
των καταστάσεων και επιρροών». 

(National Joint Committee on Learning Disabilities, 1988)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΛΟΓΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ
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Προβλήματα ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με τις 
λειτουργίες της αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης, της προσοχής και της συγκέντρω-
σης, τις διαδικασίες της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης, καθώς και με τα κίνητρα και 
τη συναισθηματική τους κατάσταση. Όταν τα προβλήματα έχουν σαφώς προσδιορισμένα 
συμπτώματα που αφορούν σε διαταραχές στην ανάγνωση, στη γραφή ή/και στα μαθημα-
τικά, τότε μιλάμε για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι η δυσλεξία, ενώ όταν οι 
μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με διαταραχές στη συμπεριφορά, τότε αναφερόμαστε, 
κυρίως, στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (δεπυ) καθώς και 
στη διαταραχή κινητικού συντονισμού (δυσπραξία). στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις 
πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άτομα με μ.δ. στους παραπάνω το-
μείς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάθε άτομο με μ.δ. αντιμετωπίζει τις δυσκολίες αυτές 
στο σύνολό τους. 

Αντίληψη
Τα άτομα με μ.δ. είναι πιθανό να μην μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους 
αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, όταν αυτό παρουσιάζεται μέσα στα πλαίσια 
πολλών παρόμοιων ερεθισμάτων. για παράδειγμα, ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν 
τις διαφορές ανάμεσα σε πινακίδες σήμανσης ίδιας κατηγορίας, όπως είναι οι πινακίδες 
αναγγελίας κινδύνου, γιατί σε αυτές διαφοροποιείται μόνο το κεντρικό τους θέμα ενώ τα 
σχήματα και τα χρώματά τους παραμένουν ίδια. Τα άτομα με μ.δ., επιπλέον, τις περισσό-
τερες φορές δεν είναι σε θέση να διακρίνουν σωστά τα σύμβολα, τα σχήματα και γενικό-
τερα τις αντιληπτικές μορφές μέσω των οποίων μεταφέρονται αριθμητικές και ποσοτικές 
πληροφορίες. για παράδειγμα, είναι δύσκολο να διακρίνουν την πληροφορία που μας δίνει 
μια πινακίδα ορίου ταχύτητας ή τα στοιχεία ενός ταχογράφου. ακόμα, υπάρχει ο κίνδυνος 
να μην μπορούν να αναγνωρίσουν ένα σύμβολο ή ένα αντικείμενο, εάν δουν μόνο ένα μέ-
ρος αυτών και όχι ολόκληρη την εικόνα τους. για παράδειγμα, εάν δουν κατά το ήμισυ μια 
πινακίδα μισοκρυμμένη πίσω από τα κλαδιά ενός δέντρου, είναι πιθανό να δυσκολευτούν 
να επεξεργαστούν το μήνυμα της εικόνας και να αναγνωρίσουν την πινακίδα.

ή αντιστροφή και η καθρεπτική απόδοση των αντιληπτικών μορφών και στους αριθ-
μούς, αλλά και στα γράμματα, είναι από τα πιο γνωστά προβλήματα των ατόμων με μ.δ. 
και θεωρούνται «σήμα κατατεθέν» για τη διάγνωσή τους. Τα άτομα με προβλήματα αντί-
ληψης σχέσεων στο χώρο δυσκολεύονται να αντιληφθούν αντικείμενα του χώρου, να δια-
κρίνουν το δεξί και το αριστερό, την κατεύθυνση, καθώς και να εκτιμήσουν την απόσταση 
και την ταχύτητα. Τα άτομα αυτά είναι αδέξια στις κινήσεις τους, δυσκολεύονται να κινη-
θούν ανάμεσα σε αντικείμενα και δυσκολεύονται να προσανατολιστούν. ώς αποτέλεσμα 
τέτοιων δυσκολιών έχουμε, προφανώς, λανθασμένες απαντήσεις στις θεωρητικές εξετά-
σεις αλλά και δυσκολίες στην πρακτική εκπαίδευση.

Γλώσσα
Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν σημαντικά προβλήματα στο χωρισμό των 

προτάσεων σε λέξεις, των λέξεων σε συλλαβές και των συλλαβών σε φωνήματα. Τα προ-
βλήματα αυτά αναγκάζουν τους αναγνώστες με μ.δ. να διαβάζουν αργά και διστακτικά 
με αποτέλεσμα, συχνά, να μην μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο που διαβάζουν. εξαι-
τίας ανάλογων δυσκολιών έχουν χαμηλή ικανότητα για αυτόματη και γρήγορη ονομασία 
των αντικειμένων και, ως εκ τούτου, χρειάζονται σημαντικά περισσότερο χρόνο από τους 
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τυπικούς συνομηλίκους τους για να ονομάσουν οικεία οπτικά ερεθίσματα που γνωρίζουν 
καλά, όπως χρώματα, αντικείμενα, αριθμούς και σχήματα. ώς αποτέλεσμα των παραπάνω 
δυσκολιών, τα άτομα με μ.δ., παρά το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα με φυσιολογικό 
δείκτη νοημοσύνης, ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ανάγνωση και κατανόη-
ση του γραπτού λόγου ενώ φαίνεται πως δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην 
κατανόηση και επεξεργασία του προφορικού λόγου. 

Μνήμη
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στη μνημονική 

τους ικανότητα είναι σημαντικές, γιατί σχετίζονται (σε συνδυασμό με αυτές της φωνολογι-
κής επίγνωσης) με την ανάγνωση και την ορθογραφία, καθώς και τα γλωσσικά προβλήμα-
τα. Οι μνημονικές δυσκολίες των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες εκτείνονται σε ολόκλη-
ρο το μνημονικό μηχανισμό. στη βραχύχρονη μνήμη, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, 
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή επίδοση σε έργα που απαιτούν γλωσ-
σική επεξεργασία και ιδίως όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της παρουσίασης του ερεθί-
σματος και της ανάκλησης είναι μεγάλο. Έτσι, τα προβλήματα μακρόχρονης μνήμης οφεί-
λονται στην αναποτελεσματική χρήση του φωνολογικού κώδικα μαζί με την περιορισμένη 
χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης και τη φτωχή χρήση στρατηγικών εσωτερικής 
επανάληψης και οργάνωσης. Οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν διακριτές 
λειτουργικές δυσκολίες στη μακρόχρονη μνήμη. αν και η χωρητικότητά της είναι απεριό-
ριστη, η έλλειψη αποτελεσματικών στρατηγικών οργάνωσης, αλλά και η επιφανειακή επε-
ξεργασία των σημασιολογικών αναπαραστάσεων, οδηγούν σε σημαντικό περιορισμό της. 
σε αυτές τις δυσκολίες πρέπει, ακόμα, να προστεθούν η έλλειψη δεξιοτήτων αυτό-ελέγχου 
στην επιλογή νύξεων και στην ικανότητα αποθήκευσης ή ανάκλησης δεδομένων. Τα προ-
βλήματα μακρόχρονης μνήμης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες αναδύονται από 
την αποτυχία τους να ενσωματώσουν τα οπτικά και γλωσσικά μνημονικά ίχνη ενός οπτικά 
παρουσιασμένου ερεθίσματος τη στιγμή της αποθήκευσης.

Προσοχή και συγκέντρωση
Τα προβλήματα της προσοχής και συγκέντρωσης είναι τόσο έντονα, που μπορεί να θεωρη-
θεί πως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ανήκουν στην ίδια ομάδα με εκείνους που 
έχουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. ενώ οι τυπικοί μαθητές φαίνεται να παραμέ-
νουν στο μαθησιακό έργο για το 60 – 80% της διδακτικής ώρας, τα άτομα με μαθησιακές 
δυσκολίες μένουν για το 30 – 60%.

Μεταγνώση
σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές με μ.δ. συχνά διαθέτουν ανεπαρκείς γνωστικές και με-
ταγνωστικές στρατηγικές. με τον όρο γνωστικές στρατηγικές εννοούμε τους τρόπους επε-
ξεργασίας των πληροφοριών, ενώ με τον όρο μεταγνωστικές στρατηγικές αναφερόμαστε 
στα κριτήρια επιλογής, στον έλεγχο και στην αναθεώρηση των γνωστικών στρατηγικών. ή 
ανεπάρκεια γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών που συχνά χαρακτηρίζει τα άτο-
μα με μ.δ., δεν τους επιτρέπει να οργανώσουν τις πληροφορίες, να επιλέξουν τις κατάλ-
ληλες διαδικασίες ανάλογα με την περίσταση και τις εκάστοτε ανάγκες, να ελέγξουν την 
ορθότητα των ενεργειών τους, ή ακόμη, να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους. γενικά, δεν 
γνωρίζουν πώς να συντονίζουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουν ένα στόχο, ή, πιο απλά, 
δεν γνωρίζουν πώς να μαθαίνουν.
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Αυτορρύθμιση
αυτορρυθμιζόμενη είναι η μάθηση που αναφέρεται σε σκέψεις, αισθήματα και ενέργει-
ες που παράγονται από το άτομο, (τις οποίες παρακολουθεί και προσαρμόζει σε βάθος 
χρόνου) με σκοπό την επιτυχή έκβαση των μαθησιακών του στόχων. Οι αυτορρυθμιστικές 
δεξιότητες ή στρατηγικές βοηθούν τον μαθητή να θέτει τους κατάλληλους μαθησιακούς 
στόχους, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη μάθησή του, να διαχειρίζεται το διαθέσιμο 
χρόνο και να διαθέτει κίνητρα μάθησης. Τα άτομα με μ.δ., λόγω των δυσκολιών που αντι-
μετωπίζουν, διαθέτουν ελάχιστες έως μηδενικές στρατηγικές αυτορρύθμισης με αποτέλε-
σμα να τους λείπει το εσωτερικό κίνητρο μάθησης και οργάνωσης της μαθησιακής τους 
πορείας. 

Κίνητρα και συμπεριφορά
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζουν ισχυρά κίνητρα και υιοθετούν συνή-
θως μορφές μάθησης που είναι παθητικές. ή επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία που 
έχουν βιώσει τους οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν έχουν ικανότητες και οι προσπάθειές 
τους φαντάζουν μάταιες και αποτυχημένες. συνέπεια αυτής της στάσης είναι η συνεχής 
προσπάθειά τους να αποφύγουν την εμπλοκή με γνωστικά έργα, έτσι ώστε να μην αντιμε-
τωπίσουν μια νέα αποτυχία. εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας αλλά και του άγχους για 
τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους, οι μαθητές με μ.δ. βιώ-
νουν έντονο στρες. Όταν το άτομο είναι συναισθηματικά ώριμο οι εκδηλώσεις άγχους μπο-
ρεί να λειτουργήσουν με δημιουργικό τρόπο και να οδηγήσουν το άτομο στην αναζήτηση 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων. εάν, όμως, το άτομο νιώθει ανασφάλεια και ανικανότητα, 
τότε το στρες που βιώνει από την «ανεπάρκειά» του μπορεί να οδηγήσει σε εκδηλώσεις θυ-
μού, επιθετικότητας, απομόνωσης ή και έλλειψης συνεργασίας με τον εκπαιδευτή ή τους 
συμμαθητές/συνομηλίκους του. 

Συναισθηματική κατάσταση
συστηματικές και πολύπλευρες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μ.δ. αποτελούν σύνθετο πρό-
βλημα και πέρα από τις επιπτώσεις που έχουν στο γνωστικο-μαθησιακό τομέα, μπορούν 
να επηρεάσουν δυσμενώς την συναισθηματική και την κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Τα 
άτομα μ.δ. αισθάνονται συναισθηματική δυσφορία ανάλογη με τη δυσκολία που αντι-
μετωπίζουν. Τα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνδέονται με τη 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα συμπτώματα κατάθλιψης, το αίσθημα μοναξιάς, το άγχος, την 
επιθετικότητα και τελικά την κοινωνική απόσυρση. ή άγνοια, η έλλειψη διάγνωσης, η αρ-
νητική και απορριπτική κριτική στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και στο σπίτι οδηγούν στην 
καθημερινή αποτυχία και στη μείωση της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού. επο-
μένως, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επαινούν τους εκπαιδευόμενους για τις προσπάθειές 
τους και να τους εμπλέκουν σε ασχολίες όπου θα έχουν σίγουρη επιτυχία, για να μειωθεί 
το άγχος τους και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.

Δυσλεξία 
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών που 
αφορούν στη μάθηση, και ιδιαίτερα στην επεξεργασία του γραπτού λόγου. πιο συχνά εκ-
φράζονται με διαταραχές στην ανάγνωση και γραπτή έκφραση και σπανιότερα στα μαθη-
ματικά. 
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ή δυσλεξία είναι η πιο κοινή από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. είναι η κύρια διατα-
ραχή της ανάγνωσης και της γραπτής έκφρασης. Ένας μαθητής με δυσλεξία μπορεί να 
έχει δυσκολίες τόσο στην κατανόηση όσο και στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση του 
γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή). υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δυσλεξίας: η επίκτη-
τη, που εμφανίζεται ως άμεσο αποτέλεσμα τραυματισμού ή εγκεφαλικής ασθένειας, η 
οποία διαγνώστηκε για πρώτη φορά περίπου έναν αιώνα πριν, και η εξελικτική που γίνεται 
αντιληπτή στο διάστημα που το παιδί μαθαίνει να διαβάζει. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί 
της δυσλεξίας κι, ως εκ τούτου, το να δώσει κανείς τον ορισμό της είναι ένα ζήτημα που 
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. ώστόσο, σύμφωνα με τον 
ορισμό που προτάθηκε από την παγκόσμια εταιρία νευρολογίας (1968): 

Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που εμφανίζεται σε παιδιά τα οποία, 
παρά το γεγονός ότι παρακολουθούν τη συμβατική διδασκαλία της σχο-
λικής τάξης, δεν είναι ικανά να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες 
ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας που αντιστοιχούν στις νοητικές 
τους ικανότητες. Η «Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία» είναι η διαταραχή 
που σχετίζεται με θεμελιώδεις νοητικές ανεπάρκειες οι οποίες, συχνά, 
είναι οργανικής προέλευσης.

ή δυσλεξία μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες δυσκολίες που αφορούν στη βαθιά δομή 
της γλώσσας, στη μνήμη, στο ρυθμό, στην οργάνωση, στη διαταραχή ελλειμματικής προ-
σοχής και υπερκινητικότητας (δεπυ), στην άσκηση της γραφής (δυσγραφία), στην εκτέλε-
ση και κατανόηση αριθμητικών πράξεων και εννοιών (δυσαριθμησία) αλλά και σε δευτε-
ρογενή ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά εξαιτίας της σχολικής απόρριψης και αποτυχίας.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας
ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (δεπυ) ή υπερκινητική διατα-
ραχή αποτελεί μια συχνή και σαφώς αναγνωρισμένη διαταραχή στον τομέα της παιδο-
ψυχιατρικής η οποία περιλαμβάνει την υπερκινητικότητα, την παρορμητικότητα και την 
διάσπαση προσοχής. παρότι η δεπυ μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ως μια διαταραχή που 
φθίνει στη διάρκεια της εφηβείας, τελευταίες έρευνες καταδεικνύουν ότι η δεπυ επιμένει 
και στην ενήλικη ζωή με ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η διαταραχή εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία, ο παραδοσιακός διαχωρισμός της παιδοψυχι-
ατρικής από την Ψυχιατρική ενηλίκων έχει συμβάλει στην έλλειψη συνέχειας όσον αφορά 
τη διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με δεπυ. στη συνέχεια 
παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιο συχνά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των ατό-
μων με δεπυ. Ένα άτομο με δεπυ:

• συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη 
απροσεξίας στο χώρο εργασίας του ή σε άλλες δραστηριότητες. 

• συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει εργασί-
ες ή καθήκοντα που του ανατίθενται στο χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται στην 
αδυναμία κατανόησης των οδηγιών).

• συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει εργασίες και δραστηριότητες.
• συχνά αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυμο να εμπλακεί σε εργασίες που 

απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια. 
• συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες. 
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• συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα. 
• συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του.
• συχνά μιλάει υπερβολικά.
• συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση. 
• συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του και διακόπτει ή ενοχλεί με την παρου-

σία του τους άλλους. 
στους ενήλικες, τα συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικότη-

τας είναι δυνατόν να έχουν λιγότερο σαφή έκφραση. Οι ενήλικες βιώνουν ένα εσωτερικό 
αίσθημα ανησυχίας, αδυναμίας να ηρεμήσουν και υπερβολικής ομιλίας. 

ή απροσεξία εκδηλώνεται με εύκολη διάσπαση της προσοχής, αποδιοργάνωση, καθυ-
στερήσεις σε ραντεβού, εύκολο αίσθημα ανίας, ανάγκη για αλλαγές, δυσκολία στη λήψη 
αποφάσεων, ευαισθησία στο stress και αδυναμία συνολικής θεώρησης των πραγμάτων. 

ή υπερκινητικότητα εκδηλώνεται με νευρικές κινήσεις, αδυναμία παραμονής για μεγά-
λο χρονικό διάστημα σε μια θέση, ακόμη κι αν αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. αίθουσα διδα-
σκαλίας, κινηματογράφος, συνέδρια, εκκλησία κ.λπ.) ή με το να είναι συνεχώς «υπ’ ατμών». 

ή παρορμητικότητα εκδηλώνεται με ανυπομονησία και ενέργεια χωρίς σκέψη. επιπλέ-
ον, οι ενήλικες με δεπυ βιώνουν συχνά συναισθηματικές μεταπτώσεις, καθώς και παροδι-
κές εκρήξεις θυμού.

Τυπικά, μετά από την ηλικία των 30 ετών αδυνατούν να σταθεροποιήσουν τη ζωή τους 
τόσο σε επαγγελματικό (π.χ. απολύονται), όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. ή παραμο-
νή τους σε μια εργασία είναι συνήθως μικρής διάρκειας, το ίδιο και οι σχέσεις τους. Όσες 
από τις σχέσεις αυτές διατηρούνται, επηρεάζονται από την αδυναμία τους να ακούν και 
να συγκεντρώνονται σε ένα θέμα, από την τάση τους να αφήνουν τα πράγματα ανολο-
κλήρωτα, να διακόπτουν συνομιλίες, καθώς και τη μικρή χρονική διάρκεια που μπορούν 
να μένουν εστιασμένοι σε κάτι. Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά σε νεαρούς ενήλικες 
με δεπυ, εξ αιτίας της τάσης τους να είναι διασπασμένοι, παρορμητικοί και της ανάγκης 
τους για ένταση. για τους ίδιους λόγους, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν σε ατυχήματα 
και τραυματισμούς.

παράλληλα, ακολουθούν έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει κάπνισμα, κατανάλωση 
οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη σεξουαλική ζωή, αδυναμία χρονικής ακρί-
βειας (κυρίως λόγω χρόνιων προβλημάτων ύπνου), έλλειψη συγκρότησης και μειωμένη 
φροντίδα της υγείας τους. Τα προβλήματα απροσεξίας οδηγούν σε αδυναμία ολοκλήρω-
σης ακαδημαϊκών εργασιών, με αποτέλεσμα πτωχές επιδόσεις στο σχολείο, στο διάβασμα 
και στην εργασία σε σύγκριση με υγιείς ενήλικες, παρόμοιας νοημοσύνης. για τους λόγους 
αυτούς, πολλοί αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αισθάνονται απομονωμένοι με 
κοινωνικές δυσκολίες και αίσθημα ντροπής. Οι αποτυχίες αφορούν στην προσωπική τους 
εξέλιξη, ενώ συχνά εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα να προβάλλουν τις δυνατότητές τους 
σε κοινωνικές περιστάσεις, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη, για τα νοητικά και κοινωνικά 
δεδομένα τους, απόδοση. 

Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού ή Δυσπραξία 
ή αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού (δυσπραξία), αποτελεί μία από τις πιο 
συχνές αναπτυξιακές διαταραχές κατά την παιδική ηλικία. Τα προβλήματα στην κίνηση, 
που δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό αίτιο - νευρολογικό ή νοητικό – είναι συνυφα-
σμένα με το μαθησιακό περιβάλλον και γι αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά 
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αποτυγχάνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. ή συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής 
ανέρχεται σε 6-10% των παιδιών σχολικής ηλικίας, 5-11 ετών. 

είναι τυπικά διαγνώσιμη στη νηπιακή ηλικία ή με την είσοδο του παιδιού στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. ώστόσο, τα ποσοστά σε διάφορες έρευνες φτάνουν μέχρι και 15%. 
στην παιδική ηλικία σπάνια συναντάμε τις κινητικές δυσκολίες ως πρόβλημα απομονωμένο. 
στα περισσότερα παιδιά η έλλειψη συντονισμού συνοδεύεται από έλλειψη εμπιστοσύνης, 
χαμηλής αυτοεκτίμησης, υποεπίδοσης στο σχολείο και μοναχικότητας. επιπλέον, φαίνεται 
να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστικού, συναισθηματικού και κινητικού παράγοντα. 

ή δυσπραξία μπορεί να επηρεάσει διαφορετικές περιοχές της λειτουργικότητας που 
ποικίλει ανάμεσα σε ένα απλό κινητικό έργο, όπως είναι η χειρονομία του χαιρετισμού ή 
το δέσιμο των κορδονιών, και σε περισσότερο περίπλοκα έργα, όπως είναι το ποδήλατο ή 
η οδήγηση. ή διαφορετική ορολογία, που έχει χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, 
για να περιγράψει την αδεξιότητα, αντανακλά τις διαφορετικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
των ειδικών. Οι όροι «εγκεφαλική δυσπραξία» και «αναπτυξιακή απραξία» προέρχονται από 
τον ιατρικό χώρο και υποδηλώνουν μια εγκεφαλική ή νευρολογική βλάβη. ή «εγκεφαλική 
δυσπραξία» σχετίζεται με δυσλειτουργία του αναπτυσσόμενου κεντρικού νευρικού συστή-
ματος για την εκτέλεση συνδυασμένων κινήσεων και αναφέρεται σε παιδιά. H «αναπτυξι-
ακή απραξία» αφορά σε ενήλικες και δηλώνει την απώλεια της ικανότητας για εκτέλεση 
προηγούμενα αποκτημένων κινήσεων. Οι όροι «αναπτυξιακή δυσπραξία», «κινητική αδεξι-
ότητα» «αντιληπτικο-κινητική δυσλειτουργία» ή «κινητικές δυσκολίες», προέρχονται από το 
ψυχο-κινητικό και εκπαιδευτικό επιστημονικό πεδίο. σε κάθε περίπτωση, όμως, η δυσπρα-
ξία συνδέεται με την αποτυχία εκμάθησης και εκτέλεσης εκούσιων κινήσεων παρά την 
ικανή δύναμη, αίσθηση, προσοχή και θέληση του ατόμου. αποτέλεσμα των προηγούμενων 
δυσκολιών είναι η κινητική αδεξιότητα που προκαλεί συμπεριφορές, που συνδέονται με 
τρόπο αλυσιδωτό, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

δραστηριότητα 2
σκεφτείτε ένα μαθητή ή μια μαθήτριά σας που έχει κάποια από τα χαρακτηρι-
στικά των διαταραχών που προαναφέρθηκαν. καταγράψτε τα και συζητήστε 
με την ομάδα σας τον προβληματισμό σας. πιστεύετε ότι έχετε γνωρίσει άτομα 
με μαθησιακές δυσκολίες; αιτιολογήστε την απάντησή σας.

ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΧΑΜΗΛΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
∆ΥΣΚΟΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ
ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ
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ανακεφαλαιώνοντας, θα συνοψίσουμε παρακάτω τις βασικότερες ενδείξεις ύπαρξης 

μαθησιακών δυσκολιών, τα σημαντικότερα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
καθώς και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.

Οι βασικότερες ενδείξεις ύπαρξης Μαθησιακών Δυσκολιών
Τα στοιχεία που αποτελούν ενδείξεις ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών είναι τα παρακά-
τω. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες:

• αποφεύγουν να διαβάσουν και να γράψουν.
• συχνά διαβάζουν λάθος τις γραπτές πληροφορίες.
• δυσκολεύονται να κάνουν περίληψη.
• δυσκολεύονται να αναδιηγηθούν με την ορθή σειρά ένα γεγονός.
• δυσκολεύονται να ακολουθήσουν σύνθετες οδηγίες.
• δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε ένα έργο.
• δυσκολεύονται σε τεστ πολλαπλής επιλογής.
• δυσκολεύονται να ελέγξουν το έργο τους.
• δυσκολεύονται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων τους.
• δεν δέχονται την κριτική.
• δυσκολεύονται στην κατανόηση μη λεκτικών σημάτων στην επικοινωνία.
• δυσκολεύονται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων.
• παρερμηνεύουν συχνά τη συμπεριφορά των άλλων.
• δυσκολεύονται να «μπουν» στη θέση του άλλου.

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ένα χαρακτηριστικό του ατόμου με μ.δ. είναι η δυσκολία 
του να χειριστεί και να κατανοήσει τα νοήματα του κειμένου που διαβάζει. είτε στη μεγα-
λόφωνη είτε στη σιωπηρή ανάγνωση, ο αναγνώστης δεν μπορεί να σχηματίσει εύκολα τη 
συνολική εικόνα του νοήματος, ούτε είναι σε θέση να αναζητήσει σε αυτό πληροφορίες. 
ειδικότερα τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες:

• Έχουν ελλείμματα μεταγνωστικής γνώσης. δεν έχουν επίγνωση των μεταβλητών που 
αλληλεπιδρούν κατά την ανάγνωση.

• εκδηλώνουν σημαντική δυσκολία στον εντοπισμό κύριων ιδεών και στην αναγνώρι-
ση της σημασίας τους στο νόημα του κειμένου.

• δε δίνουν καμιά σημασία σε κειμενικά χαρακτηριστικά, όπως η επικεφαλίδα ή άλλοι 
τίτλοι, και στη γενική οργάνωση του κειμένου.

• δυσκολεύονται ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν την κατανόηση των νοημάτων ενός 
κειμένου. είναι χαρακτηριστικό πως συνεχίζουν την ανάγνωση ενός κειμένου, ακόμη 
κι αν δεν έχουν καταλάβει τα νοήματα μιας παραγράφου, σε αντίθεση με τα άτομα 
χωρίς μ.δ. που σταματούν τη ροή της ανάγνωσης κι επαναλαμβάνουν την ανάγνωσή 
της μέχρι να κατανοήσουν το νόημά της.

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης:
• ή προσοχή τους διασπάται εύκολα.
• διαβάζουν για να ολοκληρώσουν την ανάγνωση έστω κι αν δεν κατανοούν το κεί-

μενο. 
• δεν αναγνωρίζουν ποιο λεξιλόγιο είναι σημαντικό για την κατανόηση και το ξεκλεί-

δωμα του κειμένου.
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• δεν είναι σε θέση να διακρίνουν την οργάνωση της δομής του κειμένου. 
• αδυνατούν να εφαρμόσουν κάποια μεταγνωστική στρατηγική για να μπορέσουν να 

γίνουν επαρκείς αναγνώστες.
μετά την ανάγνωση:
• δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο.
• πιστεύουν πως η επιτυχία είναι θέμα τύχης ή ευκολίας του κειμένου.

Στρατηγικές αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να:

• προτρέπει το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες να καθίσει σε μπροστινό κάθισμα,
• φροντίζει ώστε η θέση του εκπαιδευόμενου να μη βλέπει προς το παράθυρο για να 

μην διασπάται η προσοχή του,
• δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και αποδοχής όλης της εκπαιδευτικής ομάδας,
• προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής στη διάρκεια του μαθήματος,
• καλλιεργεί θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και προάγει την επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της ομάδας, 
• συμβάλει στη βελτίωση της αυτό-εικόνας των εκπαιδευόμενων,
• χρησιμοποιεί στήλες με επικεφαλίδες για παράθεση, σύγκριση ιδεών (τότε-τώρα/ 

σήμερα-αύριο/υπέρ-κατά), 
• έχει υπόψη του πάντα ότι ο συνήθης χρόνος δεν είναι επαρκής για το άτομο με μ.δ., 
• υποβάλλει ερωτήσεις που δεν απαιτούν λεπτομέρειες,
• μη δίνει έμφαση στα λάθη που κάνει ο εκπαιδευόμενος,
• αποφεύγει τις «περιττές» παρατηρήσεις: «μπορούσες να το πεις καλύτερα», «προ-

σπάθησε περισσότερο, δεν προσπαθείς αρκετά»,
• μην ξεχνά ότι οι αυξημένες παρατηρήσεις αποθαρρύνουν τον εκπαιδευόμενο με μα-

θησιακές δυσκολίες, τον οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και πιθανά στην οριστική 
εγκατάλειψη των προσπαθειών του,

• προτείνει πρόσθετο χρόνο για παροχή εξατομικευμένης βοήθειας,
• αναγνωρίζει και επαινεί κάθε προσπάθεια του ατόμου με μ.δ., ακόμα και στις περι-

πτώσεις που το αποτέλεσμα είναι φτωχό, 
• γνωρίζει ότι όταν οι οδηγίες δίνονται ατομικά διατηρείται η προσοχή του εκπαιδευ-

όμενου περισσότερο,
• φροντίζει να μειώνει τους παράγοντες που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή του,
• δίνει βαρύτητα στην αντίληψη που είναι πιο δυνατή (ακουστική ή οπτική), 
• προσπαθεί να πληροφορηθεί για τις συγκεκριμένες μαθησιακές ιδιαιτερότητες του 

μαθητή του. 
ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική πράξη, οι εκπαιδευόμενοι με ιδιαίτερες εκπαι-

δευτικές ανάγκες επωφελούνται, μεταξύ άλλων, από διαφοροποιήσεις όπως:
• τη συμπλήρωση ή την αντικατάσταση γραπτών οδηγιών με προφορικές, 
• τον επιμερισμό κινήσεων ή δραστηριοτήτων σε μικρότερα βήματα,
• τη μεταγραφή κειμένων και οδηγιών σε απλούστερο λεξιλόγιο και σύνταξη,
• την υπογράμμιση των κύριων σημείων (ο εκπαιδευτής να παροτρύνει την υπογράμ-

μιση),
• την εκπόνηση συμπληρωματικού ή διαφοροποιημένου μαθησιακού υλικού (αν είναι 

δυνατόν),
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• τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης, 
• την ένταξη πρόσθετου εποπτικού υλικού,
• την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Μην ξεχνάτε ότι:
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν, καταγράφουν,  
επεξεργάζονται, κατανοούν, οργανώνουν και απομνημονεύουν

ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ.

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Σημειώστε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.

 1.  Τα άτομα με προβλήματα στην αντίληψη των σχέσεων στο χώρο δυσκολεύονται 
να διακρίνουν το δεξί από το αριστερό και την κατεύθυνση ενός αντικειμένου.

 2.  σύμφωνα με έρευνες, περίπου 10% των μαθητών που φοιτούν στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παγκοσμίως, έχει διαγνωσθεί με μαθησιακές 
δυσκολίες.

 3.  Τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στο γραπτό όσο και 
στον προφορικό τους λόγο. 

 4.  Οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες έχουν διακριτές λειτουργικές δυσκολίες 
στη μακρόχρονη μνήμη.

 5.  στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ο/η εκπαιδευόμενος/η θέτει μαθησιακούς 
στόχους τους οποίους προσπαθεί να καθοδηγήσει, να ρυθμίσει και να ελέγξει με 
σκοπό την επιτυχή έκβαση των μαθησιακών του στόχων.

 6.  Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε 
μία ομοιογενή ομάδα διαταραχών που προέρχονται από σοβαρές δυσκολίες 
στην εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής 
σκέψης και των μαθηματικών.

 7.  Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία 
δυσκολιών που αφορούν στη μάθηση. πιο συχνά εκφράζονται με διαταραχές 
στην ανάγνωση και γραφή και σπανιότερα στα μαθηματικά.

 8.  ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής καιυπερκινητικότητας αποτελεί μια συχνή 
παιδική διαταραχή η οποία φθίνει στη διάρκεια της εφηβείας.

 9.  ή κινητική αδεξιότητα που προκαλεί η διαταραχή κινητικού συντονισμού 
συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και μαθησιακά προβλήματα.

 10.  Ο/η εκπαιδευτής θα πρέπει να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει κάθε 
προσπάθεια του εκπαιδευόμενου με μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα και στις 
περιπτώσεις που το αποτέλεσμα είναι φτωχό.
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3.2 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εισαγωγή
από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται διόγκωση της μεταναστευτικής εισρο-
ής μεταναστών, κυρίως από την αλβανία, τη Βουλγαρία, την πολωνία, αλλά και ομογενών 
ποντίων από την πρώην σοβιετική Ένωση. ή πλειοψηφία των μεταναστών που ήλθαν τη 
συγκεκριμένη περίοδο, δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στη 
χώρα και αρκετοί χαρακτηρίστηκαν παράνομοι οικονομικοί μετανάστες. Οι μετανάστες 
αυτοί αποτέλεσαν το πρώτο μαζικό κύμα προς την ελλάδα, η οποία ήταν απροετοίμαστη 
να τους υποδεχτεί. ή χώρα κλήθηκε ξαφνικά να διαχειριστεί το μεταναστευτικό ζήτημα σε 
μια νέα βάση, καθώς για πρώτη φορά εισήλθαν στον ελλαδικό χώρο μετανάστες αλλογε-
νείς. ή εισροή των μεταναστών συνέβαλε στην ανατροπή της ομοιογένειας της κοινωνίας 
και δημιούργησε νέα καινοφανή προβλήματα. 

μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που αναδύθηκε ο αριθμός των αλλοδαπών ή 
παλιννοστούντων που βιώνουν ένα αφιλόξενο κοινωνικό περιβάλλον έχει αυξηθεί τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. αντιμέτωποι με τα αδιέξοδα της κοινωνικοοικονομικής τους θέσης (ελλιπή 
ή ανύπαρκτη εκπαίδευση, δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας, κοινωνική απομόνω-
ση, ανεργία κ.λπ.) δεν είναι λίγοι αυτοί που αποφασίζουν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης 
με σκοπό την επαγγελματική τους ένταξη. 
Οι εκπαιδευτές έχουν ευθύνη να προσαρμόσουν τη στάση και την εκπαίδευσή τους στους 
μετανάστες ή παλιννοστούντες που κάνουν προσπάθειες να βελτιώσουν τα προσόντα 
τους. Βασικό τους μέλημα θα πρέπει να είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών 
αναγκών του κάθε εκπαιδευόμενου, η συνειδητοποίηση ότι η διεργασία της μάθησης στις 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες επηρεάζεται περισσότερο από ό,τι στις άλλες ομάδες από προ-
σωπικές παραδοχές, στερεότυπα ή προκαταλήψεις και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου 
τους. λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, θα επιχειρήσουμε σε αυτή την ενότητα να 
προσεγγίσουμε την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

δραστηριότητα 3
υποθέστε πως σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε την ομάδα στην οποία 
θα επιθυμούσατε να εκπαιδεύσετε. Θα επιλέγατε ποτέ στο πλαίσιο μιας θεω-
ρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων Οδηγών αλλοδαπούς; να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.

Ορισμοί βασικών εννοιών
ή μαζική παλιννόστηση ελλήνων μεταναστών και ομογενών στο τέλος της δεκαετίας του 
1980 και στη συνέχεια η μαζική είσοδος στην ελλάδα οικονομικών μεταναστών δημιούρ-
γησαν καινούριες συνθήκες στην εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών. Ήδη από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, αλλά ιδιαίτερα μετά το 2000, πολλοί εκπαιδευτές οδήγησης δεν 
είναι σε θέση να επικοινωνήσουν επαρκώς με τους αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες μαθη-
τές τους. αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή οι μαθητές δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα, 
αλλά και επειδή είναι φορείς άλλων, διαφορετικών εθνοτικών, γλωσσικών και θρησκευτι-
κών στοιχείων.

 ή μεταναστευτική κίνηση που παρατηρείται στην ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες 
δικαιώνει το χαρακτηρισμό που κατά καιρούς της έχουν δώσει διάφοροι ερευνητές ως 
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χώρα μεταναστευτική. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αναφέρεται στην αποδημία ελλήνων 
στο εξωτερικό αλλά στην είσοδο στην ελλάδα ατόμων που είτε παλιννοστούν είτε μετανα-
στεύουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τα άτομα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν στις 
παρακάτω κατηγορίες: 

• Έλληνες μετανάστες που μετά από μακροχρόνια παραμονή σε ευρωπαϊκές και 
υπερπόντιες χώρες επιστρέφουν μαζί με τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους. 

• Έλληνες της διασποράς που εγκαταλείπουν τα διάφορα παροικιακά κέντρα του ελ-
ληνισμού, για να εγκατασταθούν για πρώτη φορά στην ελλάδα, όπως οι ομογενείς 
από τις χώρες της πρώην σοβιετικής Ένωσης και την αλβανία που εισήλθαν κατά 
μεγάλα κύματα στην ελλάδα από το 1988 και το 1990 αντίστοιχα.

• ξένοι μετανάστες που ζητούν εργασία στη χώρα μας από την ευρώπη (κυρίως από 
τα Βαλκάνια και χώρες της πρώην σοβιετικής Ένωσης), την ασία και την αφρική, 
λόγω της πολιτικής αποσταθεροποίησης και της οικονομικής ανέχειας. 

στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες από τις βασικότερες έννοιες που συνδέονται με τη 
διαπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Μετανάστευση
με τον όρο μετανάστευση εννοούμε την μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατά-
στασης ενός ατόμου ή κοινωνικής ομάδας. Ο κυριότερος λόγος της μετανάστευσης είναι 
η αναζήτηση εργασίας και η οικογενειακή επανένωση. ή μετανάστευση ανάλογα με τα 
αντίστοιχα κριτήρια διακρίνεται σε πολλές κατηγορίες. εσωτερική ή εξωτερική / διεθνής 
μετανάστευση είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται με κριτήριο την μεταναστευτική κίνηση 
μέσα στην επικράτεια του ιδίου κράτους ή από το ένα κράτος στο άλλο. μόνιμη ή προσω-
ρινή, με κριτήριο τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη στη χώρα υποδοχής. ατομική ή 
ομαδική ονομάζεται η μετανάστευση όπου μεμονωμένα άτομα ή ομάδες εγκαταλείπουν 
τον τόπο τους και εγκαθίστανται σε κάποιον άλλο. ή νεωτερική μετανάστευση αφορά τη 
σύγχρονη μετανάστευση που συνδέεται απολύτως με την εκβιομηχάνιση και είναι συνάρ-
τηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης που προήλθε από αυτήν. Οι λόγοι, λοιπόν, της 
μεταβολής του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου είναι οικονομικοί. ή σύγχρονη μετανά-
στευση σημειώνεται από λιγότερο προς περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, από το χωριό 
στην πόλη, από την γεωγραφική στην βιομηχανική περιοχή. Τέλος, σύμφωνα με το αν είναι 
καταγεγραμμένη η μετανάστευση από τις επίσημες αρχές ή όχι διακρίνεται σε νόμιμη ή 
παράνομη (λαθρομετανάστευση).

Αλλοδαπός
Το άτομο το οποίο δεν είναι υπήκοος της χώρας στην οποία βρίσκεται ή κατοικεί.

Μετανάστης
μετανάστης είναι το άτομο εκείνο που μετακινείται οικειοθελώς σε μια άλλη χώρα με 
την πρόθεση να φτιάξει εκεί τη ζωή του και να μείνει μόνιμα. με βάση τον ορισμό που 
δίνουν τα ήνωμένα έθνη, ως μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο που είναι μακριά από 
τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα που έχει την εθνικότητα ή υπηκοότητά της για 
περισσότερους από 12 μήνες. στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα κείμενα δεν αναφέρονται 
στους «μετανάστες» αλλά σε αλλοδαπούς υπηκόους χωρών της ευρωπαϊκής Ένωσης (ή 
σε ευρωπαίους πολίτες), και σε «αλλοδαπούς τρίτων χώρων», δηλαδή χωρών που δεν ανή-
κουν στην ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οικονομικός μετανάστης
Οικονομικός μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο που αποδημεί για βελτίωση της οικονο-
μικής του κατάστασης.

Πρόσφυγας
σύμφωνα με τη διεθνή αμνηστία, πρόσφυγες λέγονται:

• Όσοι έχουν υποφέρει από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγκά-
στηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

• Όσοι έχουν περάσει από τα σύνορα ζητώντας από μια άλλη χώρα ασφάλεια από 
τους διωγμούς. 

• Όσοι αντιμετωπίζουν πιθανή θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη βία σε περίπτωση 
που γυρίσουν στην πατρίδα τους.

• Όσοι δεν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη ζωή 
τους. 

• καθημερινοί άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά που αναγκάστηκαν να κάνουν κι-
νήσεις απελπισίας για να σώσουν τη ζωή τους. 

Παλιννοστούντας (ή Ομογενής)
κατά τον παυλόπουλο (2007), ως παλιννοστούν χαρακτηρίζεται το άτομο το οποίο οικειο-
θελώς επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του.

Προκατάληψη 
ώς προκατάληψη χαρακτηρίζεται η αρνητική στάση ή γνώμη που έχουν τα μέλη μιας ομά-
δας για τα μέλη μιας άλλης, εφόσον η προσωπικότητα, η συμπεριφορά και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου δεν παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της 
στάσης ή της γνώμης τους. Οι απόψεις που έχουν εκ των προτέρων σχηματίσει οι προκα-
τειλημμένοι άνθρωποι βασίζονται περισσότερο σε φήμες παρά σε αποδείξεις, και δε με-
ταβάλλονται εύκολα. Έτσι, όταν είμαστε αρνητικά προκατειλημμένοι απέναντι σε μια ορι-
σμένη ομάδα, από τη μια θα αρνηθούμε να την αντιμετωπίσουμε αμερόληπτα (Giddens, 
2002), από την άλλη θα μείνουμε αμετάβλητοι στις στάσεις μας, οι οποίες, βέβαια, έτσι 
παγιώνονται.

Ρατσισμός 
Ο ρατσισμός αναφέρεται στην προκατάληψη και τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω 
της εθνικότητας ή του χρώματός τους. είναι με άλλα λόγια η προκατάληψη που βασίζεται 
σε κοινωνικά σημαντικές σωματικές διαφορές. Έτσι ως ρατσιστής χαρακτηρίζεται εκείνος 
που πιστεύει ότι μερικά άτομα, είναι ανώτερα ή κατώτερα, εξαιτίας των φυλετικών αυτών 
διαφορών. συχνά εκδηλώνεται με έμμεσο και λιγότερο εμφανή τρόπο.

Στερεότυπα 
Όταν μιλάμε για στερεότυπα συνήθως εννοούμε απλοποιημένες εικόνες που μας βοηθούν 
να χειριστούμε πολύπλοκες πληροφορίες από το περιβάλλον. Έχουν δοθεί ποικίλοι ορισμοί 
για τα στερεότυπα. Ένας βασικός διαχωρισμός αφορά στην ερμηνεία των στερεοτύπων, 
αν δηλαδή αποτελούν ατομικές ή συλλογικές αναπαραστάσεις. Έτσι, κάποιες προσεγγίσεις 
βλέπουν τα στερεότυπα ως «πεποιθήσεις που έχουν τα άτομα και αφορούν μέλη ομάδων 
ή αναπαραστάσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη από την οποία ανακαλούνται ρυθμίζο-
ντας τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις ομάδες». σαν συλλογικές αναπαραστάσεις τα 
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στερεότυπα ορίζονται ως «κοινές πεποιθήσεις για ομάδες με την έννοια ότι παράγονται 
συλλογικά και είναι κοινό κτήμα των μελών μιας ομάδας». Θα μπορούσαμε να πούμε πως 
οι δύο προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές αφού η πρώτη αναφέρεται στη διαδικασία 
που παράγονται ενώ η δεύτερη στο πως διαμορφώνεται το περιεχόμενό τους. και τα δύο 
(διαδικασία και περιεχόμενο) είναι σημαντικά όταν σκεφτόμαστε για τα στερεότυπα.

Τα στερεότυπα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και παρόλο που πολλές φορές 
είναι ανακριβή μας βοηθούν στην οργάνωση του μυαλού μας. ή αξία των στερεοτύπων 
είναι κυρίως γνωστικής οικονομίας, αφού είναι αδύνατο να έχουμε μια ξεχωριστή κατηγο-
ρία για κάθε άτομο στο μυαλό μας. μια τέτοιου είδους οργάνωση και «κατηγοριοποίηση» 
θα ήταν χαοτική.
παρόλα αυτά, τα στερεότυπα πολύ συχνά είναι υπερβολικά άκαμπτα και υπέρ του δέο-
ντος ανακριβή δημιουργώντας έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες και 
οδηγώντας στην προκατάληψη και κατ’ επέκταση στην περιθωριοποίηση μελών κάποιας 
συγκεκριμένης ομάδας από τα μέλη κάποιας άλλης ομάδας (ή ομάδων).

Ο Lippman (1922) δανείστηκε τη λέξη στερεότυπο από το χώρο της τυπογραφίας 
και την εισήγαγε στις κοινωνικές επιστήμες. στην τυπογραφία το στερεότυπο είναι ένα 
μεταλλικό καλούπι, το οποίο χρησιμοποιείται για να τυπώνονται επανειλημμένα στο χαρτί 
πανομοιότυπα σύμβολα χαρακτήρων. ή προέλευση της λέξης είναι ελληνική από τις λέξεις 
«στέρεος» και «τύπος». κατά το Lippman τα στερεότυπα αντιστοιχούσαν σε σταθερές, 
πανομοιότυπες «εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων».

δραστηριότητα 5
κατά τον Lippman, τα στερεότυπα αντιστοιχούν σε σταθερές, πανομοιότυπες 
«εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων. συμφωνείτε με την άποψή του; σκεφτείτε, 
καταγράψτε και στη συνέχεια συζητήστε με την ομάδα σας ορισμένα στερεό-
τυπα που υπάρχουν στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 

Πολιτικές αντιμετώπισης της μετανάστευσης

Αφομοίωση
ή αφομοίωση αποτελεί τη διαδικασία εκείνη που έχει ως αποτέλεσμα την οικειοποίηση 
του πολιτισμικού μοντέλου της κοινωνίας υποδοχής. αυτή είναι και η πλέον προσφιλής στα 
εθνικά κράτη εκδοχή αντιμετώπισης των μεταναστών, καθώς είναι ικανοποιητικά διαχει-
ρίσιμη σε εθνικό επίπεδο. ή αφομοίωση θεωρήθηκε μονοδιάστατη και μονόδρομη διαδι-
κασία, στο βαθμό που εγκαταλείπει ο μετανάστης τη δική του κουλτούρα και επικρατούν 
τα πολιτισμικά στοιχεία του κυρίαρχου πολιτισμού. με τη διαδικασία αυτή, ο μετανάστης 
γίνεται όσο το δυνατόν «περισσότερο όμοιος» με την κυρίαρχη ομάδα της χώρας υποδο-
χής. αφομοίωση, μπορεί να χαρακτηριστεί, όχι μόνο η διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα 
αυτής της διαδικασίας

κοινωνική ένταξη
κοινωνική ένταξη είναι η διαδικασία με την οποία μια κοινωνία ή ένα σύστημα επιτρέ-
πει στα μέλη του να είναι κάτοχοι θέσεων και φορείς ρόλων, στα πλαίσια της κοινωνικής 
οργάνωσης, προκειμένου να συμβάλλουν όλα τα μέλη στη λειτουργία του κοινωνικού συ-
στήματος (σύμφωνα με τη λειτουργική προσέγγιση). ή ένταξη των ατόμων δείχνει πώς τα 
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στοιχεία της κοινωνίας διατηρούν τη συνοχή αλλά και τη διαδικασία κατά την οποία οι 
διαφορετικές εθνότητες έχουν στενές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις. κατά 
την Βεντούρα (2007), η κοινωνική ένταξη δεν σημαίνει μεταπήδηση από μια ομοιογενή 
μονάδα σε μια άλλη (επομένως διαφοροποιείται από τον όρο «αφομοίωση»), αλλά μετά-
βαση από μια διάταξη ετερογένειας σε μια άλλη, από μια κατανομή ιδιοτήτων προς μια 
άλλη που συγκλίνει περισσότερο προς την κυρίαρχη κατανομή σε έναν πληθυσμό αναφο-
ρά (κοντιάδης & παπαθεοδώρου, 2007). κατά τον δημουλά, ως βασικοί παράγοντες της 
ένταξης ορίζονται όσοι άπτονται του δημόσιου βίου του ατόμου, όπως για παράδειγμα 
το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου, η απασχόληση και η κατοικία. Τέλος, η ένταξη του 
ατόμου σε μια κοινωνία συνδέεται με τους όρους εισόδου του σε αυτήν και την ισότητα 
πρόσβασης στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες συγκριτικά με τον γηγενή πληθυσμό 
(μπάγκαβος & παπαδοπούλου, 2006).

Επιπολιτισμός
Ο όρος επιπολιτισμός χρησιμοποιείται προκειμένου να συνοψίσει το σύνολο των φαινομέ-
νων που συνδέονται με τη διαπολιτισμική επαφή και τις συνακόλουθες επαφές που συμ-
βαίνουν με τις υπόλοιπες ομάδες (ιμεπΟ, 2008). σύμφωνα με τον παυλόπουλο (2008), 
επιπολιτισμός είναι η διαδικασία πολιτισμικής μεταβολής, ως αποτέλεσμα της επαφής με-
ταξύ διαφορετικών ομάδων. σύμφωνα με τον Yinger, επιπολιτισμός είναι ο μετασχηματι-
σμός των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, ενώ αποπολιτισμός είναι η βαθμιαία απώλεια 
της κουλτούρας καταγωγής, η οποία μπορεί να αντισταθμιστεί από τη σταδιακή απόκτηση 
μιας νέας κουλτούρας, δηλαδή από την αρχή διαδικασίας του επιπολιτισμού.

δραστηριότητα 4
«είμαστε αυτό που είμαστε, επειδή “αυτοί” δεν είναι αυτό που είμαστε εμείς» 
Henri Taifel (1979). πώς αντιλαμβάνεστε την παραπάνω φράση; λαμβάνοντας 
υπόψη σας τους οικονομικούς μετανάστες, γράψτε μία παράγραφο όπου θα 
ορίζετε τι είμαστε «εμείς» και τι «αυτοί».

ό ρόλος της γλώσσας

Ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μιας χώρας είναι η γλώσσα. Ο μετανάστης που 
δεν μπορεί να κατανοήσει και να επικοινωνήσει στην κυρίαρχη γλώσσα (τη γλώσσας της 
χώρας υποδοχής) είναι φυσικό να νιώθει και να είναι απομονωμένος. ή έλλειψη επικοινω-
νίας τον καθιστά ευάλωτο και πολλές φορές γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όταν ο 
μετανάστης, σύμφωνα με τον Blackledge (1999), δεν μπορεί να επικοινωνήσει λεκτικά με 
τους άλλους, αντιμετωπίζει τις συναισθηματικές συνέπειες της «φραγμένης» επικοινωνίας. 
ή «σιώπηση» αφορά στον προφορικό του λόγο σε δημόσιους χώρους, όπως στο ταχυδρο-
μείο, στο μαγαζί, στο λεωφορείο ή στις κρατικές υπηρεσίες αλλά και στον γραπτό του λόγο, 
όταν, για παράδειγμα, πρέπει να συμπληρώσει αιτήσεις, να ενημερωθεί για τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του ή να διαβάσει επιγραφές στο οδικό δίκτυο.

Βασική επιδίωξη του μετανάστη φτάνοντας στη χώρα υποδοχής είναι η επιβίωση, η 
οποία συνδέεται άμεσα με την εξεύρεση εργασίας. Όταν η γλώσσα της χώρας υποδοχής 
είναι διαφορετική από τη δική του, το παραπάνω εγχείρημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, 
εφόσον η δυνατότητα επικοινωνίας του μετανάστη με τους ημεδαπούς, ελαχιστοποιείται. 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας, έκ-
φρασης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων του. ακόμη και στην περίπτωση που καταφέρ-
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νει να βρει απασχόληση, συχνά, δυσκολεύεται στη επικοινωνία του με τον εργοδότη, τα 
άτομα που εργάζονται μαζί του και όσους χρειάζεται να συναναστραφεί στον εργασιακό 
του χώρο. επομένως, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτούς που γνωρίζουν τη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής, την κυρίαρχη γλώσσα. 

ή γλωσσική του αδυναμία, έχει, συνήθως, ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αμοιβή του. χα-
ρακτηριστική είναι η έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στις ήνωμένες πολιτείες της αμε-
ρικής (1998), σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. παρατηρήθηκε πως οι αμοιβές 
των μεταναστών σχετίζονταν, άμεσα, με την ικανότητά τους να επικοινωνούν στα αγγλικά. 
Οι μετανάστες που είχαν γλωσσική ευχέρεια, είχαν πιο υψηλό μισθό από εκείνους που 
είχαν, μόνον, μερική γνώση της αγγλικής γλώσσας. επομένως, η μη επαρκής γνώση και 
χρήση της γλώσσας οδηγεί σε περιορισμένες επαγγελματικές επιλογές και προβλήματα 
στην επαγγελματική εξέλιξη. 

συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ο βαθμός της ικανότητας του μετανάστη να επικοινωνεί 
στην ελληνική γλώσσα, αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
ένταξή του σε κάποια κοινωνική ομάδα, αλλά και, ευρύτερα, στο κοινωνικό σύνολο.

Διαπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ο όρος «διαπολιτισμικότητα» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα ή ομάδες ατό-
μων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα, 
δημιουργώντας μία νέα πολιτισμική ταυτότητα μέσω της συνεργασίας και του συγκερα-
σμού χαρακτηριστικών από διαφορετικούς πολιτισμούς. Οι τέσσερις βασικές αρχές της 
διαπολιτισμικότητας, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και τους στόχους της διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των 
πολιτισμών, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων και η αγωγή 
στην ειρήνη. Οι αρχές αυτές θεωρούνται οι βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων των 
ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι οι εξής:
1. ή αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.
2. ή ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέ-

λευσης.
3. ή εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη 

ζωή.
4. Ο άνθρωπος είναι η αφετηρία και ο στόχος της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

πράξης.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
ή εκπαίδευση σε μια διαπολιτισμική τάξη βασίζεται στην αρχή της εξισορρόπησης δια-
φορών και ομοιοτήτων μεταξύ των πολιτισμών και στη συστηματική καταπολέμηση των 
προκαταλήψεων. Ο εκπαιδευτής μιας τέτοιας τάξης θα πρέπει να έχει αρμονικές σχέσεις 
με τους μαθητές, ευαισθησίες στα προβλήματα της ομάδας και των μελών της, στρατη-
γικές που να οδηγούν στη συμβίωση διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και διδακτικές 
πρακτικές που να ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων. απαιτεί-
ται, λοιπόν, μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων 
μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. ή αμοιβαία αλληλεπίδραση θα δώσει τη 
δυνατότητα στην τάξη να αποκαλύψει, να ερμηνεύσει και να κριτικάρει στερεότυπα και 
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παγιωμένες αντιλήψεις με δημιουργικό τρόπο, προς όφελος της αμοιβαίας αποδοχής και 
εμπιστοσύνης. 

Ο εκπαιδευτής είναι ο καταλύτης για την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης. γι αυτό, καθοριστική είναι η στάση του από την πρώτη συνάντηση για την 
επιτυχία της εκπαίδευσης. απαραίτητη, επίσης, είναι η γνώση του γύρω από τα χαρακτηρι-
στικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (προβλήματα ένταξης, επικοινωνίας, διαπολιτι-
σμικές διαφορές, επιθυμίες και κίνητρα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία). 

Ο εκπαιδευτής μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας (ή/και στο εκάστοτε εκπαιδευτικό όχη-
μα) είναι φορέας πολιτισμικών αντιλήψεων, αξιών, προσδοκιών, όπως και προκαταλήψε-
ων, παρανοήσεων και στερεότυπων που επηρεάζουν τη διδασκαλία και τα μηνύματα που 
μεταδίδουν. είναι σημαντικό να αντιληφθεί, να αποσαφηνίσει και να αναλύσει τις δικές 
του πολιτισμικές αξίες, ώστε να βοηθήσει και τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν ξε-
κάθαρες πολιτισμικές ταυτότητες και θετικές σχέσεις μεταξύ τους. Οφείλει να μειώσει τις 
εσωτερικές του συγκρούσεις, να υπερβεί την αποξένωση από τον πολιτισμικά διαφορετικό, 
να έχει μια βαθιά γνώση του δικού του πολιτισμού. 

στην διαπολιτισμική της διάσταση η εκπαιδευτική πρακτική νοείται ως η επικοινωνία, 
κατά την οποία εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν την ατομικότητά τους σε 
μια σχέση αλληλεπίδρασης. κεντρικά στοιχεία αυτής της επικοινωνίας είναι ο αλληλοσε-
βασμός, η αμοιβαία αποδοχή, ο αυτοέλεγχος, η αυτογνωσία. ειδικότερα ο εκπαιδευτής 
πρέπει να: 

• Έχει θετική ανταπόκριση και ευαισθησία.
• Έχει συνεχή θεωρητική ανατροφοδότηση με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιό-

τητες.
• είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να διατηρήσει με επιτυχία τον κεντρικό ρόλο 

σ’ αυτή τη διαδικασία.
• είναι διορατικός, ευέλικτος και εφευρετικός.
• κατανοεί τον άλλο, να έχει ενσυναίσθηση, ηρεμία και υπομονή. (ενσυναίσθηση είναι 

η δυνατότητα να βιώσει κανείς τα συναισθήματα του συνανθρώπου του.)
• διαθέτει μια ποικιλία παιδαγωγικών στρατηγικών και τεχνικών.
• χρησιμοποιεί κανόνες και κώδικες σχέσεων που να στηρίζονται στον αλληλοσεβα-

σμό των ιδιαιτεροτήτων. 
• να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και να είναι δίκαιος.
• επιτρέπει στους άλλους να είναι διαφορετικοί. 
Το έργο του εκπαιδευτή υποβοηθείται από τα παρακάτω: 
• Οργάνωση κατάλληλης μεθοδολογίας. 
• επαναπροσδιορισμό του τρόπου διδασκαλίας.
• διαπολιτισμικές μεθόδους και πρακτικές που να υποστηρίζουν τη διαπολιτισμική ετε-

ρότητα και να αντιμετωπίζουν το ρατσισμό και τις προκαταλήψεις. 
• διδακτική συμπεριφοράς και στάσεων, ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη συμβατότη-

τα εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 
• συνάφεια των διδακτικών σκοπών και μεθόδων με τις ιεραρχήσεις, προτεραιότητες 

και ανάγκες των πολιτισμικών ομάδων. 
• παραγωγή ειδικού διδακτικού υλικού. 
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Στρατηγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ανά-
γκες των εκπαιδευομένων, να έχει σαφείς στόχους, τόσο γνωστικούς όσο και συναισθημα-
τικούς και να στηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευομένων. συγκεκριμένα: 

• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης, οι οποί-
ες να εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις και 
εμπειρίες τους. κάθε άνθρωπος είναι φορέας ανεκτίμητης εμπειρίας. Ο εκπαιδευ-
όμενος, ακόμη και όταν, ως μετανάστης, δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα της χώρας 
στην οποία ζει, έχει αρκετές εμπειρίες μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική 
του δραστηριότητα που του δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσει από μόνος του τη 
μέθοδο της δοκιμής και της πλάνης. μπορεί, δηλαδή, με σχετική ευχέρεια μέσω συ-
νεχών δοκιμών να φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα της κατανόησης του θέματος 
που τον απασχολεί. ή εμπειρική διάσταση έχει ουσιαστική σημασία καθώς υπάρχει 
αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου κατά τη διδακτική και μαθησιακή 
δραστηριότητα.

• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να σχεδιάζει εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι οποίες προωθούν 
την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων, ούτως ώστε μέσα από αυτές να μαθαί-
νει ο ένας για τον άλλο. Το παίξιμο ρόλων, οι δημιουργικές δραματοποιήσεις και οι 
προσομοιώσεις αποτελούν τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά, 
επειδή προκαλούν την ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Όταν οι 
εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν δικές τους ερμηνείες για το πώς αισθάνεται κανείς 
σε διάφορες καταστάσεις, έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν αξίες, πεποιθήσεις και 
απόψεις. 

• Ο εκπαιδευτής μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση χρειάζεται να καλλιεργή-
σει το σεβασμό των εκπαιδευομένων για τους άλλους ανθρώπους. είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να αισθάνεται ότι προσφέρει στον εκπαιδευτικό του 
χώρο και ότι εκτιμώνται οι κοινωνικές και πολιτισμικές καταβολές του. ή διαμόρφω-
ση κλίματος αποδοχής τον κάνει να λειτουργεί αποτελεσματικότερα στη μαθησιακή 
διαδικασία.

• ή εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να προσαρμόζεται στο ρυθμό και τους τρό-
πους μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου. ή αναγνώριση της αξίας του προσωπικού 
ρυθμού μάθησης και η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη μαθησια-
κών δεξιοτήτων είναι ένας απαραίτητος τρόπος προσέγγισης της γνώσης που ο εκ-
παιδευτής θα πρέπει να καλλιεργήσει. 

• κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα χρειάζεται να συνοδεύεται από συζήτηση, ώστε 
οι εκπαιδευόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και να συνοψίσουν τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά τους.

• επειδή η απόλυτη ομοιογένεια λείπει από τα τμήματα μεταναστών, θα πρέπει ο εκ-
παιδευτής να επινοήσει δραστηριότητες που θα διευκολύνουν κάθε εκπαιδευόμενο 
να αξιοποιήσει τις προσωπικές του στρατηγικές για την προσέγγιση της γνώσης.
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δραστηριότητα 5
ετοιμάζεστε να διδάξετε για πρώτη φορά σε μια τάξη, τα μέλη της οποίας είναι 
αλλοδαποί ή παλιννοστούντες. Θα διαφοροποιούσατε τη διδακτική σας μεθο-
δολογία; πιστεύετε πως θα συναντούσατε δυσκολίες και εάν ναι, ποιες; απα-
ντήστε στα παραπάνω ερωτήματα σε μια παράγραφο των 100-200 λέξεων.

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Σημειώστε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.

 11.  μετανάστες είναι όσοι έχουν περάσει από τα σύνορα ζητώντας από μια άλλη 
χώρα ασφάλεια από τους διωγμούς.

 12.  ή προκατάληψη και οι διακρίσεις είναι δύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
του ρατσισμού.

 13.  είναι σημαντικό να γνωρίζει ο/η εκπαιδευτής/τρια τις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων (προβλήματα ένταξης και επικοινωνίας, επιθυμίες και κίνητρα 
συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.α.) 

 14.  Το άτομο που οικειοθελώς επιστρέφει στη χώρα γέννησής του χαρακτηρίζεται 
παλιννοστούν. 

 15.  Τέσσερις βασικές αρχές της διαπολιτισμικότητας είναι η διαμόρφωση θετικών 
αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, η αλληλεγγύη, ο 
σεβασμός των άλλων πολιτισμών και η αγωγή στην ειρήνη.

 16.  ή ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία δημιουργεί προβλήματα συνοχής στην ομάδα και λειτουργεί 
αρνητικά στη σωστή διαχείριση του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια 
του μαθήματος. 
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 Ανακεφαλαίωση
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι αυξημένα 
και αφορούν τόσο το γνωστικό όσο και το συναισθηματικό-κοινωνικό τομέα. Οι μαθησια-
κές δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμματα σε το-
μείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. Τα ελλείμμα-
τα αυτά δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, κάποια διαγνωσμένη νευρολογική 
ή άλλη οργανική διαταραχή ή σε περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα.

ή δυσλεξία είναι η πιο κοινή από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. είναι η κύρια δια-
ταραχή της ανάγνωσης και της γραπτής έκφρασης. Ένας μαθητής με δυσλεξία μπορεί να 
έχει δυσκολίες τόσο στην κατανόηση όσο και στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση του 
γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή).

ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (δεπυ) ή υπερκινητική δια-
ταραχή αποτελεί μια διαταραχή του τομέα της παιδοψυχιατρικής η οποία περιλαμβάνει 
την υπερκινητικότητα, την παρορμητικότητα και την διάσπαση προσοχής.

ή αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού (δυσπραξία), αποτελεί μία από τις 
πιο συχνές αναπτυξιακές διαταραχές κατά την παιδική ηλικία. μπορεί να επηρεάσει δια-
φορετικές περιοχές της λειτουργικότητας που ποικίλει ανάμεσα σε ένα απλό κινητικό έργο, 
όπως είναι η χειρονομία του χαιρετισμού ή το δέσιμο των κορδονιών, και σε περισσότερο 
περίπλοκα έργα, όπως είναι το ποδήλατο ή η οδήγηση.

Ο όρος διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο άτομα ή ομάδες 
ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα, 
δημιουργώντας μία νέα πολιτισμική ταυτότητα μέσω της συνεργασίας και του συγκερα-
σμού χαρακτηριστικών από διαφορετικούς πολιτισμούς. Οι τέσσερις βασικές αρχές της 
διαπολιτισμικότητας, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και τους στόχους της διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των 
πολιτισμών, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων και η αγωγή 
στην ειρήνη.
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 Παράρτημα 

απαντήσεις των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
1 σ, 2λ, 3λ, 4λ, 5σ, 6λ, 7σ, 8λ, 9σ, 10σ,
11λ, 12σ, 13σ, 14λ, 15σ, 16λ

Ενδεικτική απάντηση δραστηριότητας 5/κεφ.3
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν μία 
σειρά από άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αλληλεπίδρασή τους με τους εκ-
παιδευομένους. σε αυτά περιλαμβάνονται:

• τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις,
• οι αρνητικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων,
• οι σημαντικές διαφορές στην κουλτούρα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων,
• οι αυξημένες δυσκολίες των εκπαιδευτών στη διαχείριση των συγκρούσεων ιδιαίτε-

ρα σε ομάδες που βιώνουν την απομόνωση και τον εγκλεισμό,
• η μεγαλύτερη ανάγκη για οριοθέτηση.
Ένα πολύ σημαντικό βήμα για τους εκπαιδευτές αλλοδαπών ή παλιννοστούντων ενη-

λίκων είναι να γνωρίσουν το προφίλ της ομάδας με την οποία συνεργάζονται και να δια-
γνώσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της για εκπαίδευση. επομένως, ο εκπαιδευτής θα πρέπει 
να μπορεί:

α) να αναγνωρίσει τις γνωστικές ελλείψεις των εκπαιδευομένων,
β) να προσαρμόσει στο μέτρο που είναι εφικτό την ύλη του προγράμματος ώστε να αντα-
ποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και
γ) να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας στην ομάδα. 

ή δημιουργία κλίματος συνεργασίας στην πράξη σημαίνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη 
προς το πρόσωπο του εκπαιδευτή και προς τους συνεκπαιδευομένους. στις κοινωνικά ευ-
παθείς ομάδες ο εκπαιδευτής εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση 
των κινήτρων των εκπαιδευομένων για ενεργή συμμετοχή. ή δημιουργία κλίματος ασφά-
λειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα μπορεί να επιτευχθεί όταν:
α) ο εκπαιδευτής ενηλίκων κατανοεί και αποδέχεται τη διαφορετική κουλτούρα των ενήλι-

κων εκπαιδευομένων,
β) παραμένει αντικειμενικός στις κρίσεις του αναφορικά με την πορεία της μάθησης και
γ) αποφεύγει να επιβάλει στους εκπαιδευομένους την αποδοχή μίας κουλτούρας διαφορε-

τικής από τη δική τους
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κεφαλαιΟ

ΒΑΣΙκΕΣ ΓνωΣΤΙκΕΣ λΕΙΤόυρΓΙΕΣ

4

 Εισαγωγή
Βασική αρχή της γνωστικής Ψυχολογίας είναι ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την 
ανθρώπινη συμπεριφορά μόνο με αναφορά σε εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλ-
λοντος αλλά είναι αναγκαίο να υποθέσουμε εσωτερικές, νοητικές διεργασίες. πιο 
συγκεκριμένα, η υπόθεση είναι ότι οι πληροφορίες του περιβάλλοντος γίνονται αντι-
κείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο μέσω γνωστικών διαδικασιών όπως της 
αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης και της σκέψης.

 Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα 
σκοπός του κεφαλαίου είναι να γνωρίσετε τις βασικές γνωστικές λειτουργίες που 
συμμετέχουν στη λειτουργία της μάθησης και της συμπεριφοράς του ατόμου. 

  Έννοιες – λέξεις κλειδιά
• μνήμη
• αντίληψη
• προσοχή

Γνωστική ψυχολογία
Το κύριο θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγεται η έρευνα στη γνωστική ψυχολογία 
είναι το μοντέλο της επεξεργασίας πληροφοριών. Το επόμενο σχήμα δείχνει ένα απλό σύ-
στημα επεξεργασίας πληροφοριών όπως το θεωρούσαν οι γνωστικοί ψυχολόγοι πριν από 
χρόνια. σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, πληροφορίες από το περιβάλλον με τη μορφή ερεθι-
σμάτων εισέρχονται στο γνωστικό σύστημα και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τα 
επιμέρους συστήματα της αντίληψης, της προσοχής και της μνήμης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΡΕΘΙΣΜΑ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΚΕΨΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
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Αντίληψη
αντίληψη είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλ-
λον ερμηνεύονται για να σχηματίσουν αντικείμενα, γεγονότα, εικόνες, ήχους, προτάσεις 
κ.λπ. Τα οπτικά, ηχητικά και λοιπά ερεθίσματα μεταφέρονται από τα αισθητήρια όργανα 
μέσω του νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο, όπου ερμηνεύονται ως διαφορετικά είδη 
των αισθήσεων. ή ιδέα αυτή αποτελεί τη βάση της βιολογικής προσέγγισης του φαινομέ-
νου της αντίληψης. σήμερα γνωρίζουμε πως η αντίληψη είναι μια ερμηνευτική διαδικασία. 
αυτό το ξέρουμε διότι πολλές φορές οι αντιλήψεις μας είναι λανθασμένες, επηρεάζονται 
από τις προηγούμενες γνώσεις μας και από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα. 
αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει ακριβής σχέση ανάμεσα στις φυσικές μετρήσεις που 
έρχονται μέσω των αισθήσεων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κόσμου που αντι-
λαμβανόμαστε. ιδιαίτερη πρόοδος έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας του αντιληπτικού συστήματος και της δημιουργίας υπολογιστικών 
μοντέλων της αντίληψης στο πλαίσιο της γνωσιακής επιστήμης. 

Αισθητηριακά συστήματα:
υπάρχουν πέντε βασικές αισθήσεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι: όραση, ακοή, 
αφή, όσφρηση και γεύση. κάθε μια από τις αισθήσεις αυτές είναι ένα σύστημα που μετα-
τρέπει τις πληροφορίες που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο σε νευρική δραστη-
ριότητα. για παράδειγμα, η όραση είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου τα μάτια μετα-
τρέπουν το φως σε νευρική δραστηριότητα. αυτή η νευρική δραστηριότητα πληροφορεί 
τον εγκέφαλο σχετικά με την πηγή του φωτός ή για τα αντικείμενα από τα οποία το φως 
αντανακλάται. αυτά τα μηνύματα από τις αισθήσεις ονομάζονται αισθήματα. επειδή πα-
ράγουν τον σύνδεσμο ανάμεσα στον εαυτό μας και τον κόσμο έξω από τον εγκέφαλο τα 
αισθήματα είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην κατανόηση των νοητικών διαδικασιών και 
της συμπεριφοράς. 

ή κιναίσθηση ή ιδιοδεκτικότητα είναι γνωστή και ως έκτη αίσθηση, είναι η δυνατότητα 
που έχει το κεντρικό νευρικό σύστημα να φέρνει σε επαφή και να συντονίζει τα διάφορα 
τμήματα του σώματος μεταξύ τους. για παράδειγμα να ακουμπήσουμε με την άκρη του 
δακτύλου τη μύτη μας ή να περπατήσουμε προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή. πως γνωρί-
ζει το κάθε τμήμα του σώματος πως θα κινηθεί; Το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι εκείνο 
που κατευθύνει τους μύες ώστε αυτά να γίνουν εφικτά. Ο όρος κιναισθητική ικανότητα 
περιγράφει την ικανότητα του σώματος να συντονίζει τη κίνηση και να «αντιλαμβάνεται» 
τη θέση του στον χώρο και τον χρόνο. Το γράψιμο, η κολύμβηση και η οδήγηση του αυ-
τοκινήτου είναι όλα παραδείγματα δραστηριοτήτων που απαιτούν καλή ιδιοδεκτικότητα.

Τα «στάδια» της αντίληψης
ή αντιληπτική διαδικασία μπορεί να διακριθεί σε διάφορα στάδια. ή διάκριση αυτή
δε σημαίνει ότι η αντίληψη διεκπεραιώνεται τμηματικά, απλά είναι ένας τρόπος για
να κάνουμε πιο εύκολη τη μελέτη της. Τα στάδια λοιπόν της αντίληψης είναι:

1. εξωτερικό ερέθισμα (φως π.χ.) εισέρχεται στο αισθητήριο όργανο (μάτι).
2. καταγραφή του ερεθίσματος στο αισθητήριο όργανο (εικόνα στον αμφιβληστρο-

ειδή).
3. δημιουργία ηλεκτρικών σημάτων από τους υποδοχείς.
4. μεταφορά των σημάτων από ειδικευμένους νευρώνες.
5. Άφιξη των σημάτων στον εγκέφαλο.
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6. ανάλυση των σημάτων από τον εγκέφαλο.
7. αντίληψη του εξωτερικού αντικειμένου.
Τα στάδια αυτά αφορούν μια στατική αντίληψη. Βέβαια στην πραγματικότητα η αντί-

ληψη, σπάνια είναι ένα στατικό γεγονός. Ο οργανισμός αντιδρά στην αντίληψη (συνήθως 
μέσω κίνησης) και το γεγονός αυτό οδηγεί σε νέες αντιλήψεις έτσι ώστε η διαδικασία επα-
ναλαμβάνεται.

Ορισμός των αντιληπτικών δεδομένων
Ένας άλλος χρήσιμος τρόπος διαχωρισμού της αντίληψης έχει να κάνει με τη φύση των 
αντιληπτικών δεδομένων. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη αντιληπτικών
δεδομένων:

1. εξωτερικό αντικείμενο. Το πραγματικό, φυσικό αντικείμενο του περιβάλλοντος.
2. εσωτερικό αντικείμενο. ή αισθητηριακή αποτύπωση του εξωτερικού αντικειμένου 

στο αισθητήριο όργανο (εικόνα του αμφιβληστροειδούς).
3. αντίληψη. Το αντικείμενο που αντιλαμβανόμαστε.

Τα θεωρητικά προβλήματα της οπτικής αντίληψης
είναι δυνατόν να εξηγήσουμε την οπτική μας αντίληψη με βάση την εικόνα που δημιουρ-
γείται στον αμφιβληστροειδή μας? ή απάντηση είναι όχι. υπάρχουν διάφορα
προβλήματα στη θεωρία της οπτικής αντίληψης τα οποία δεν εξηγούνται απλά από την 
ύπαρξη της αμφιβληστροειδικής εικόνας.

1. Τα είδωλα είναι συνήθως μικρότερα από τα πραγματικά αντικείμενα και επίσης 
είναι αντιστραμμένα.

2. Τα είδωλα είναι δισδιάστατα ενώ οι αντιλήψεις μας είναι τρισδιάστατες.
3.  Ένα είδωλο μπορεί να δώσει δύο ή και περισσότερες ακόμη αντιλήψεις (παράδειγ-

μα οι γκεστάλτ εικόνες του βάζου και του προσώπου κλπ).
4. παρότι οι χρωματισμοί των φωτισμών αλλάζουν, η αντίληψή μας για τα χρώματα 

παραμένει σταθερή.
5. Οι οπτικές πλάνες. ή ύπαρξη των οπτικών πλανών σημαίνει ότι δύο ίδια είδωλα 

μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικές αντιλήψεις.

Αντίληψη σχημάτων και αντικειμένων
Όταν κοιτάζουμε γύρω μας, με ευκολία αντιλαμβανόμαστε διάφορα αντικείμενα και σχή-
ματα. ώστόσο η διεργασίες που κάνει το αντιληπτικό μας σύστημα για να δούμε αυτά τα 
αντικείμενα και τα σχήματα δεν φαίνεται να είναι απλές. Το σύστημα έχει να λύσει μία 
σειρά από προβλήματα ώστε να αντιληφθούμε σωστά τα αντικείμενα και τα σχήματα του 
περιβάλλοντός μας. ας δούμε τα κυριότερα από αυτά.

• ή εικόνα του αμφιβληστροειδούς μας είναι δισδιάστατη. ώστόσο εμείς αντιλαμβα-
νόμαστε με ευκολία τρισδιάστατα αντικείμενα. πολλές φορές το δισδιάστατο είδωλο 
του αμφιβληστροειδή μας μπορεί να έχει προκληθεί από διαφορετικά τρισδιάστατα 
αντικείμενα. πώς επιλέγουμε ποιο από όλα θα αντιληφθούμε;

• πολλές φορές το περίγραμμα ενός αντικειμένου συμπίπτει με αυτό ενός άλλου αντι-
κειμένου. πώς αποφασίζουμε σε ποιο αντικείμενο ανήκει το κάθε περίγραμμα;

• συνήθως, αντικείμενα ή σχήματα του περιβάλλοντός μας είναι μερικώς καλυπτόμε-
να από άλλα αντικείμενα. πώς αποφασίζουμε το σχήμα των καλυπτόμενων αντικει-
μένων;
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Η αντιληπτική οργάνωση
αντιληπτική οργάνωση είναι η διαδικασία ομαδοποίησης μικρών τμημάτων μιας εικόνας 
σε μεγαλύτερα σύνολα (σχήματα ή αντικείμενα) που έχουν κάποιο νόημα. ή αντιληπτική 
οργάνωση της εικόνας του αμφιβληστροειδή μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αντίληψη σχημάτων και αντικειμένων. για παράδειγμα, για να αντιληφθούμε έναν άνθρω-
πο που περπατάει στο δρόμο, είναι απαραίτητο να οργανώσουμε τα μέρη του σώματός 
του σε ένα σύνολο. ή αντιληπτική οργάνωση ακολουθεί κάποιους κανόνες ομαδοποίησης 
τις οποίες κυρίως ανέπτυξε η γκεστάλτ ψυχολογία. ας δούμε τις πιο σημαντικές.

• εγγύτητα. Τμήματα της εικόνας που βρίσκονται κοντά το ένα με το άλλο τείνουν να 
ομαδοποιηθούν.

• απλότητα. ή αρχή της απλότητας ορίζει ότι το αντιληπτικό μας σύστημα οργανώνει 
την εικόνα με τον πιο απλό τρόπο δυνατόν. ή αρχή της απλότητας εξηγεί πώς βλέ-
πουμε τα σχήματα επικαλυπτόμενων αντικειμένων στο περιβάλλον.

• Ομοιότητα. Τμήματα της εικόνας που μοιάζουν μεταξύ τους τείνουν να ομαδοποι-
ηθούν.

• Ομαλή συνέχεια. Το σύστημα τείνει να αντιληφθεί ως ένα αντικείμενο εκείνο που το 
περίγραμμά του έχει ομαλή συνέχεια.

• κοινή κίνηση. Το σύστημα τείνει να ομαδοποιεί τμήματα της εικόνας που έχουν κοι-
νή κίνηση. αυτή η αρχή εξηγεί πώς ομαδοποιούμε τα μέρη ενός κινούμενου αντικει-
μένου.

• κοινός προσανατολισμός. Το σύστημα τείνει να ομαδοποιεί τμήματα της εικόνας 
που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό.

Μνήμη 
ή μνήμη είναι μια λειτουργία μεγάλης σημασίας για τον άνθρωπο. αν δεν υπήρχε η μνήμη 
δεν θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε καμιά από τις εμπειρίες μας και επομένως δεν θα 
υπήρχε μάθηση. ή ζωή μας θα ήταν μια συνεχής ροή από στιγμιαίες, ασύνδετες εντυπώ-
σεις, χωρίς καμιά σημασία. χωρίς τη μνήμη δεν μπορεί όχι μόνο να υπάρξει μάθηση, αλλά 
ούτε συνείδηση και αίσθηση του εαυτού. στην ψυχολογία, με τον όρο μνήμη εννοούμε 
γενικά τους τρόπους με τους οποίους πληροφορίες τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί στο πα-
ρελθόν, επηρεάζουν (ή μπορούν να επηρεάσουν) τη σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας 
στο παρόν. για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία πληρο-
φορία που υπάρχει στη μνήμη μας, πρέπει πρώτα να συντελεστούν διάφορες λειτουργίες 
οι οποίες θα επιτρέψουν τόσο την αποθήκευση της πληροφορίας σε κάποιο προσβάσιμο 
χώρο του γνωσιακού μας συστήματος, όσο και τη δυνατότητα να «βρούμε» αυτή την πλη-
ροφορία στο μέλλον.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΡΣΗ

ή μνήμη απαιτεί οι πληροφορίες που έρχονται από τον εξωτερικό κόσμο πρώτα να 
κωδικοποιούνται, μετά να αποθηκεύονται και τέλος να ανασύρονται. 

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους μελετητές της μνήμης είναι 
εάν αυτή είναι ένα ενιαίο σύστημα, ή εάν εμπεριέχει διακριτές δομές. Ένα από τα μοντέλα 
ανάλυσης της μνήμης υποθέτει την ύπαρξη τριών διαφορετικών μνημονικών δομών: 
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1. αντιληπτικός χώρος
2. Βραχυπρόθεσμη μνήμη
3. μακροπρόθεσμη μνήμη
Ο αντιληπτικός χώρος προσλαμβάνει και διατηρεί πληροφορίες οι οποίες προέρχονται 

άμεσα από τις αισθήσεις μας. στον αντιληπτικό χώρο η διατήρηση πληροφοριών είναι ιδι-
αίτερα πρόσκαιρη (από μερικά δέκατα ως λίγα δευτερόλεπτα). Το ποιες πληροφορίες θα 
επιλεγούν για να καταγραφούν στον αντιληπτικό χώρο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
προσοχή. ερεθίσματα στα οποία προσηλώνουμε την προσοχή μας θα καταγραφούν, ενώ 
άλλα (που δεν τυγχάνουν ανάλογης προσοχής) θα αγνοηθούν. Οι πληροφορίες που υπάρ-
χουν στον αντιληπτικό χώρο, στη συνέχεια περνούν στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Οι πληρο-
φορίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη δεν είναι μόνιμες. εάν δεν επαναληφθούν, εξασθενούν 
και εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. [σκεφτείτε για παράδειγμα την περίπτωση 
που κοιτάζετε την πινακίδα ενός αυτοκινήτου και πηγαίνετε μέχρι το γραφείο σας για να τη 
σημειώσετε. Οι περισσότεροι από εμάς επαναλαμβάνουμε τον αριθμό της πινακίδας ώστε 
να τον διατηρήσουμε στη μνήμη μας όσο χρειαστεί μέχρι να τον γράψουμε κάπου. πολλές 
φορές αν κάτι συμβεί και εμποδιστεί αυτή η επανάληψη, ξεχνάμε τον αριθμό!]. ή επανάλη-
ψη λοιπόν φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τόσο για 
τη διατήρηση των πληροφοριών σε αυτή, όσο και για τη μονιμότερη αποθήκευσή τους στη 
μακρόχρονη μνήμη. Όταν μία πληροφορία επαναληφθεί αρκετά, τότε θα περάσει από την 
πρόσκαιρη βραχυπρόθεσμη μνήμη, στη μονιμότερη μακροπρόθεσμη μνήμη. αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι αν και μία τέτοια παραδοχή φαίνεται να είναι γενικά σωστή, υπάρχουν πάντως 
περιπτώσεις όπου ο ρόλος της επανάληψης δεν φαίνεται να είναι κεντρικός στη λειτουργία 
της μνήμης. υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επανάληψη δε φαίνεται να βοηθά στην αποθή-
κευση κάποιων πληροφοριών. κάποιες πληροφορίες έχουν προνομιακή μεταχείριση όσον 
αφορά την αναπαράστασή τους στη μνήμη μας, με την έννοια ότι μας είναι ευκολότερο να 
τις αποθηκεύσουμε με κάποιο μόνιμο τρόπο (η προϋπάρχουσα γνώση βοηθά στην κωδικο-
ποίηση του υλικού). Το παραπάνω μοντέλο υστερεί σε αυτό το σημείο, δηλαδή δεν υπάρχει 
κανένα στοιχείο στη θεωρία το οποίο να μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ πλη-
ροφοριών διαφορετικής ποιότητας. αντίθετα, ο κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση και 
μόνιμη αποθήκευση των πληροφοριών, είναι το πόσο έχουν επαναληφθεί.

δραστηριότητα - πείραμα
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι 
η περιορισμένη δυνατότητα που διαθέτει για υποστήριξη δεδομένων. αυτό 
είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε πειραματικά με τον εξής τρόπο: Ζητούμε 
από δύο εκπαιδευόμενους να απομνημονεύσουν αριθμούς (ή γράμματα) οι 
οποίοι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, αυξάνοντας διαδοχικά των αριθμό των 
ψηφίων του κάθε αριθμού. αυτό που έχει διαπιστωθεί εμπειρικά είναι ότι, από 
ένα σημείο και έπειτα, οι εκπαιδευόμενοι δεν θα μπορούν να θυμηθούν τους 
αριθμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα πάνε τέλεια περίπου μέχρι τα 7 ή 8 
αριθμούς – και μετά ξεκινούν τα λάθη. πολλοί λίγοι μπορούν να θυμηθούν πε-
ρισσότερους αριθμούς σωστά. ή χωρητικότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης 
έχει περιγραφεί ως «ο μαγικός αριθμός 7 συν ή πλην 2». Το πείραμα γίνεται 
ακόμα πιο ενδιαφέρον (και πιο χρήσιμο) αν πραγματοποιηθεί στην εναρκτήρια 
συνάντηση μιας εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας αντί αριθμούς τα μικρά ονόμα-
τα των εκπαιδευομένων.
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Ένα διαφορετικό μοντέλο ερμηνείας της λειτουργίας της μνήμης είναι το μοντέλο των 
επιπέδων επεξεργασίας. σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ένα ερέθισμα μπορούμε να το επε-
ξεργαστούμε σε διαφορετικά επίπεδα. Ένα επίπεδο επεξεργασίας αναφέρεται σε επιφα-
νειακές ιδιότητες του ερεθίσματος. για παράδειγμα, το επιφανειακό επίπεδο επεξεργα-
σίας μίας λέξης, μπορεί να σχετίζεται με την ορθογραφία της, τη μορφή της κτλ. ώστόσο 
υπάρχουν κάποια «βαθύτερα» επίπεδα επεξεργασίας που είναι περισσότερο ουσιαστικά. 
συνεχίζοντας με το παράδειγμα της λέξης, η ουσιαστική (σημασιολογική) επεξεργασία ανα-
φέρεται στη σημασία της και όχι στη μορφολογία της. μία πληροφορία είναι περισσότερο 
πιθανό να στερεοποιηθεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη εάν η επεξεργασία της είναι περισ-
σότερο ουσιαστική παρά επιφανειακή. συνεπώς, η κρίσιμη μεταβλητή για την αποθήκευση 
στη μακρόχρονη μνήμη δεν είναι η επανάληψη, αλλά το επίπεδο επεξεργασίας που αυτή 
θα υποβληθεί από το γνωσιακό μας σύστημα.

Δηλωτική και διαδικαστική μνήμη
ή σημασιολογική μνήμη και η μνήμη γεγονότων αντιστοιχούν σε ένα σύστημα μνήμης, το 
οποίο το ονόμασαν «δηλωτική» μνήμη. Ο όρος «δηλωτική μνήμη» υποδεικνύει ότι αναφε-
ρόμαστε σε πληροφορίες τις οποίες μπορούμε συνειδητά να θεωρήσουμε και να «δηλώ-
σουμε». για παράδειγμα, αν μας ζητήσει κάποιος να θυμηθούμε τι μαθήματα κάναμε την 
προηγούμενη παρασκευή, θα προσπαθήσουμε συνειδητά να εξετάσουμε τις μνήμες μας 
από εκείνη τη μέρα και με αυτό τον τρόπο να εντοπίσουμε τη συγκεκριμένη πληροφορία 
που μας ενδιαφέρει. παρομοίως, έχουμε συνειδητή πρόσβαση σε πληροφορίες που αφο-
ρούν τη σημασία διαφορετικών στοιχείων στο περιβάλλον μας (λέξεις, ερεθίσματα κτλ.). 
για παράδειγμα, αν κάποιος μας ζητήσει να του εξηγήσουμε σε τι χρησιμεύει το χειρόφρε-
νο στο αυτοκίνητο, μπορούμε συνειδητά να εντοπίσουμε στη μνήμη μας την πληροφορία 
που χρειάζεται. 

ή διαδικαστική μνήμη αναφέρεται στις γνώσεις που έχουμε οι οποίες δεν μπορούν 
να εξεταστούν συνειδητά. για παράδειγμα, σκεφτείτε έναν αρχάριο ο οποίος προσπαθεί 
να μάθει ισορροπία στη μοτοσικλέτα . στην αρχή θα είναι ασταθής, αργότερα όμως, με 
την εξάσκηση, θα μάθει να ισορροπεί και να προχωράει με τη μοτοσικλέτα. προφανώς, η 
εξάσκηση οδήγησε σε κάποιες γνώσεις (αλλιώς, πως είναι δυνατό να βελτιώθηκε). αυτές 
οι γνώσεις όμως δεν μπορούν να εξεταστούν συνειδητά. αν μας ρωτήσει κάποιος να του 
εξηγήσουμε το πώς κάνουμε ισορροπία, προφανώς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κά-
ποιες πληροφορίες, οι οποίες όμως δε θα προσεγγίσουν στο ελάχιστο τον προσδιορισμό 
της ικανότητας που απαιτείται για να μπορεί να έχει ισορροπία. με άλλα λόγια, όσο και να 
εξηγούμε το πώς αποκτά κανείς ισορροπία, αν δεν εξασκηθεί το άτομο δεν είναι δυνατό 
να μάθει. σε γενικές γραμμές, θεωρείται ότι η διαδικαστική γνώση σχετίζεται με ικανότη-
τες, όπως την ικανότητα του να κάνει κανείς ποδήλατο. 

Συνειδητή και μη συνειδητή μνήμη
Ο διαχωρισμός της μνήμης σε δηλωτική και διαδικαστική είναι ανάλογος με το διαχωρισμό 
σε συνειδητή και μη συνειδητή μνήμη. ή μη συνειδητή μνήμη αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
επιρροή μίας παλαιάς εμπειρίας στη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να μη έχουμε συνειδητή 
γνώση της εμπειρίας ή γνώση ότι η εμπειρία επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. σε γενικές 
γραμμές, η ύπαρξη της μη συνειδητής μνήμης είναι λογική: ανά πάσα στιγμή ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος επεξεργάζεται μυριάδες πληροφορίες. σπάνια προσπαθούμε (ή μπορούμε) να 
εξετάσουμε συνειδητά όλες αυτές τις πληροφορίες. για παράδειγμα, σκεφτείτε μία δια-
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δρομή με αυτοκίνητο. σπάνια θα εξετάσετε συνειδητά τα υπόλοιπα αυτοκίνητα στο δρόμο 
ή τα υπόλοιπα εμπόδια που παρουσιάζονται. επιπλέον, σπάνια θα έχετε μνήμη όλων αυ-
τών των στοιχείων (π.χ., τι αυτοκίνητα είδατε στο δρόμο ερχόμενοι στη σχολή σήμερα;). 
Όλες αυτές οι πληροφορίες κάπου πρέπει να επεξεργάζονται— μπορεί να μη θυμάστε τα 
αυτοκίνητα που είδατε στο δρόμο, αλλά από την άλλη καταφέρνετε και τα αποφεύγετε! 
επομένως, το εύλογο ερώτημα είναι τι γίνονται οι πληροφορίες που επεξεργάζεται ο εγκέ-
φαλος αλλά για τις οποίες δεν έχουμε συνειδητή μνήμη. ή απάντηση είναι ότι υπάρχει μη 
συνειδητή μνήμη, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας (ουσιαστικά) χωρίς 
να έχουμε συνειδητή γνώση είτε των συγκεκριμένων εμπειριών είτε του ότι οι μνήμες αυτές 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. 

Προσοχή
ή προσοχή είναι η γνωστική διαδικασία κατά την οποία γίνεται επιλεκτική συγκέντρωση σε 
μια πτυχή του περιβάλλοντος αγνοώντας άλλα πράγματα. ή προσοχή επίσης αναφέρεται, 
ως η κατανομή των πόρων επεξεργασίας. Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες της προσοχής:

Κατανεμημένη προσοχή
συχνά καταφέρνουμε να εκτελούμε περισσότερα από ένα έργα ταυτοχρόνως ενώ κατανέ-
μουμε συνετά, όπως χρειάζεται, τους νοητικούς μας πόρους (που σχετίζονται με την προ-
σοχή) σε κάθε έργο. παράδειγμα: Οι πεπειραμένοι οδηγοί μπορούν εύκολα να μιλούν και 
να οδηγούν ταυτόχρονα, κάτω από τις περισσότερες συνθήκες, ωστόσο αν κάποια στιγμή 
δουν ένα άλλο όχημα να έρχεται καταπάνω τους, θα εγκαταλείψουν τη συζήτηση και θα 
εστιάσουν όλη τους την προσοχή στην οδήγηση.

Επαγρύπνηση και ανίχνευση σήματος
πολλές φορές βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε την εμφάνι-
ση ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος που μας ενδιαφέρει (σήμα - στόχος). Όταν η προσοχή 
μας βρίσκεται σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ενός σήματος – στόχου, είμαστε προετοι-
μασμένοι να αναλάβουμε άμεση δράση όταν τελικά ανιχνεύσουμε το στόχο. παράδειγμα: 
Όταν ένας οδηγός πλησιάζει σε μια διασταύρωση προσέχει την εμφάνιση άλλων οχημάτων 
που έχουν προτεραιότητα.

Αναζήτηση
συχνά διενεργούμε ενεργητική αναζήτηση συγκεκριμένων ερεθισμάτων. π.χ. ένας οδηγός 
ψάχνει μια πινακίδα εξόδου σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Επιλεκτική προσοχή
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μας, κάνουμε συνεχώς επιλογές σχετικά με το ποια 
ερεθίσματα θα προσέξουμε και ποια θα αγνοήσουμε. αγνοώντας ή δίνοντας λιγότερη ση-
μασία σε κάποια ερεθίσματα, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε άλλα ση-
μαντικά ερεθίσματα. ή εστίαση της προσοχής μας σε συγκεκριμένα ερεθίσματα αυξάνει 
την ικανότητα μας να επεξεργαζόμαστε αυτά τα ερεθίσματα και μέσω άλλων γνωστικών 
διαδικασιών , όπως η λεκτική κατανόηση ή η επίλυση προβλήματος. 

Επεξεργασία της πληροφορίας
μια θεωρία που αναπτύχθηκε για τη μελέτη των γνωστικών λειτουργιών, είναι η θεωρία 
PASS (Planning: σχεδιασμός, Attention: προσοχή, Simultaneous: Ταυτόχρονη, Successive: 
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διαδοχική), που περιγράφει τη συμπεριφορά σαν αποτέλεσμα των αλληλοεξαρτώμενων γνω-
στικών λειτουργιών του “σχεδιασμού”, της “προσοχής” και των συστημάτων “κωδικοποίη-
σης” ή “επεξεργασίας της πληροφορίας” . Οι λειτουργίες αυτές θεωρούνται ως οι κυριότε-
ρες διεργασίες στην κατανόηση των γνωστικών ικανοτήτων. ή θεωρία PASS βασίζεται στο 
νευροψυχολογικό μοντέλο για τη λειτουργία του εγκεφάλου. σύμφωνα με τη θεωρία αυτή 
ο εγκέφαλος χωρίζεται λειτουργικά σε τρεις περιοχές και κάθε περιοχή είναι εξειδικευμένη 
για ορισμένες γνωστικές λειτουργίες. ή περιοχή 1 – επάνω και κάτω εγκεφαλικό στέλεχος, 
δικτυωτός σχηματισμός και ιππόκαμπος– ευθύνεται για την προσοχή και την εγρήγορση. ή 
περιοχή 2 –ινιακοί, βρεγματικοί και κροταφικοί λοβοί – περιλαμβάνει την κωδικοποίηση ή 
επεξεργασία των πληροφοριών (ταυτόχρονη και διαδοχική). ή περιοχή 3 – μετωπικοί λοβοί 
– ευθύνεται για τις διαδικασίες του σχεδιασμού και του προγραμματισμού. Έτσι, βασική θέση 
της θεωρίας PASS είναι, ότι η απόκτηση της γνώσης μπορεί να κατανοηθεί ως το αποτέλε-
σμα των αλληλοεξαρτώμενων λειτουργιών τριών γνωστικών συστημάτων: 

α) το σύστημα που ευθύνεται για την εγρήγορση και την προσοχή («Attention System»), 
β) το σύστημα επεξεργασίας των πληροφοριών ή κωδικοποίησης («Processing System» 

ή «Simultaneous and Successive Coding System») και 
γ) το σύστημα σχεδιασμού («Planning System»).

Το πρώτο λειτουργικό σύστημα («σύστημα προσοχής») είναι υπεύθυνο για τη διατή-
ρηση ενός κατάλληλου βαθμού εγρήγορσης στο εγκεφαλικό στέλεχος και την ενεργοποί-
ηση του εγκεφαλικού φλοιού (π.χ. σε μια αντίδραση). ή προσοχή αλληλοσυσχετίζεται με 
την εγρήγορση ακόμη και με τη θέση τους στον εγκέφαλο, γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να 
διαχωριστούν. ή εγρήγορση σημαίνει, ότι το άτομο βρίσκεται σε μία γενική κατάσταση 
ενεργοποίησης (π.χ. όταν χρειάζεται να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα). ή διατήρηση ενός 
κατάλληλου επιπέδου εγρήγορσης συμμετέχει στη σωστή επεξεργασία των πληροφοριών 
και στο σχηματισμό αποτελεσματικών σχεδίων δράσης. ενώ η εγρήγορση είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για τη μάθηση, τη μνήμη και την αποτελεσματική απόδοση, η προσοχή σε 
σχέση με τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων αποτελεί συστατικό στοιχείο της νο-
ητικής συμπεριφοράς. ή προσοχή είναι πιο συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς απαιτείται 
να προσεχθεί κάτι συγκεκριμένο. διακρίνεται σε διατηρητέα και επιλεκτική. ή διατηρητέα 
προσοχή (sustained attention) ορίζεται ως η ικανότητα να διατηρείται η προσοχή σε μια 
πηγή πληροφοριών για μία αδιάλειπτη χρονική περίοδο. αν αυτές οι πληροφορίες έχουν 
ενδιαφέρον και είναι συναρπαστικές, τότε η προσοχή διατηρείται εύκολα. αν είναι μονότο-
νες και ανιαρές, η προσοχή δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. στην 
επιλεκτική προσοχή (selective attention) το άτομο εστιάζει την προσοχή του σε μια πηγή ή 
ένα είδος πληροφοριών, αγνοώντας άλλες πληροφορίες, αφού συγκρίνει, ότι δεν σχετίζο-
νται και δεν χρειάζονται τελικά για την επίτευξη μιας δραστηριότητας. ακόμη, μπορεί να 
σημαίνει, ότι το άτομο πολλές φορές μοιράζεται το χρόνο απόδοσης ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερα είδη πληροφοριών ή σε διαφορετικές νοητικές δραστηριότητες.

σκοπός του δεύτερου λειτουργικού συστήματος («σύστημα κωδικοποίησης ή επεξερ-
γασίας των πληροφοριών»), είναι η πρόσληψη, η ανάλυση και η ερμηνεία, ο μετασχημα-
τισμός και η σύνθεση και τελικά η αποθήκευση των πληροφοριών. ή κωδικοποίηση των 
πληροφοριών συμβαίνει, όταν το άτομο προσπαθεί να ερμηνεύσει τη νέα πληροφορία, 
σύμφωνα με την προηγούμενη γνώση του. ή προηγούμενη γνώση θέτει τα όρια για το 
πώς κωδικοποιούνται οι νέες πληροφορίες. επομένως, η κωδικοποίηση εξαρτάται από τη 
γνωστική βάση του ατόμου, καθώς και τα άμεσα σχέδιά του. Οι βασικές κατηγορίες της 
κωδικοποίησης, που ευθύνονται για την απόκτηση της γνώσης, την αποθήκευσή της και 
την ανάκλησή της είναι: η ταυτόχρονη και η διαδοχική.
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ή ταυτόχρονη κωδικοποίηση έχει σχέση με την κατάταξη στο χώρο. Όλα τα συστατικά 
μέρη μιας σύνθεσης παρουσιάζονται ταυτόχρονα και προσεγγίζονται ανεξάρτητα από τη 
θέση τους στη σύνθεση. Το άτομο έχει συνολική άποψη για ένα ερέθισμα (π.χ. μια οπτική 
εικόνα). γίνεται ταυτόχρονη κωδικοποίηση, όταν κατανοείται ότι «η γάτα, ο σκύλος και το 
χρυσόψαρο» είναι όλα κατοικίδια ζώα, ή όταν αναγνωρίζεται, ότι οι αριθμοί «2, 4, 6, 8» 
είναι μια μορφή ζυγών αριθμών, που αυξάνονται ανά δύο, ή όταν κατανοείται, ότι ένα 
σύνολο γραμμών σχηματίζει ένα τετράγωνο. στην ταυτόχρονη κωδικοποίηση τα μέρη της 
πληροφορίας, που προσλαμβάνονται (λέξεις, αριθμοί, γραμμές) πρέπει να έχουν κάποια 
σχέση μεταξύ τους, την οποία καλείται το άτομο να αναγνωρίσει. στο πρώτο παράδειγμα 
η σχέση αυτή είναι η ομαδοποίηση (ταξινόμηση), στο δεύτερο ο αριθμητικός κανόνας και 
στο τρίτο το γεωμετρικό σχήμα.

ή διαδοχική κωδικοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες, που ολοκληρώνονται σε χρο-
νικές ακολουθίες. Τα στοιχεία του ερεθίσματος σχετίζονται μεταξύ τους μόνο σε σειρά. 
Ο προφορικός λόγος, για παράδειγμα, παρέχει στον ακροατή προειδοποιητικά στοιχεία 
για τα επόμενα συστατικά μέρη, που θα ακολουθήσουν. χρησιμοποιείται διαδοχική κω-
δικοποίηση, όταν το άτομο πρέπει να θυμηθεί τη σειρά των αριθμών σε έναν αριθμό τη-
λεφώνου ή όταν ακολουθεί μια σειρά διαδοχικών οδηγιών. H διαδοχική κωδικοποίηση, 
συνήθως, εμφανίζεται στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών, ενώ η ταυτόχρονη 
απαιτείται στην επεξεργασία οπτικών πληροφοριών. και οι δύο διεργασίες συμβαίνουν 
στην βραχυπρόθεσμη μνήμη, ενώ τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης αποθηκεύονται 
στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Έχουν άμεση σχέση με την αντίληψη και τη μνήμη, ενώ καμία 
δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτερη λειτουργία από την άλλη. 

Το τρίτο γνωστικό σύστημα («σύστημα σχεδιασμού»), είναι υπεύθυνο για τον προγραμ-
ματισμό, τη ρύθμιση και την επαλήθευση μιας δραστηριότητας. χρησιμοποιεί την κωδι-
κοποιημένη πληροφορία και καθορίζει το καλύτερο δυνατό σχέδιο για τη δραστηριότητα 
(γνωστική ή κινητική). απ’ τη στιγμή που οι πληροφορίες έχουν προσληφθεί, έχουν κωδικο-
ποιηθεί και αποθηκευτεί, η λειτουργία αυτού του συστήματος είναι να οργανώνει τη συνει-
δητή ενέργεια του ατόμου, ώστε το άτομο να συνθέτει σχέδια, να αξιολογεί την απόδοσή 
του και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά. επίσης, να συγκρίνει τα αποτελέσματα των ενεργειών 
του με τον αρχικό σκοπό και να διορθώνει τα λάθη του. Το σχέδιο είναι μια ιεραρχική δια-
δικασία, που ελέγχει τη σειρά, με την οποία θα εκτελεστούν οι ενέργειες.

ή γνωστική βάση είναι η συσσωρευμένη γνώση των εμπειριών του ατόμου, που έχουν 
αποθηκευτεί στη μνήμη. Οι πληροφορίες λαμβάνονται, επεξεργάζονται, και η απάντηση 
προγραμματίζεται εξαρτώμενη από τη γνωστική βάση. αυτή η βάση πληροφορίας επη-
ρεάζει όλες τις γνωστικές διεργασίες και τα κινητικά προγράμματα. για παράδειγμα, στην 
κατανόηση του νοήματος μιας παραγράφου ο αναγνώστης χρειάζεται τη γνώση των πε-
ρισσότερων λέξεων, για να κατανοήσει κάθε πρόταση, καθώς και το αναγκαίο γνωστικό 
υπόβαθρο, που σχετίζεται με τις δηλώσεις. σκοπός της ανάγνωσης είναι να υπερβεί το 
άτομο τα γράμματα και τις λέξεις, για να φτάσει στο νόημα του κειμένου.

Τα πλεονεκτήματα του θεωρητικού μοντέλου PASS είναι, ότι: α) παρέχει τη δυνατό-
τητα αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών, και β) βοηθά να κατανοηθεί η ικανότητα 
μάθησης και ο ρόλο της στην εκπαιδευτική διαδικασία. επιλέγοντας πρακτικές δοκιμασίες, 
όπου εφαρμόζεται η θεωρία, εξετάζονται οι διαφορές στο επίπεδο των γνωστικών ικανοτή-
των. Οι γνωστικές διεργασίες της προσοχής, της κωδικοποίησης και του σχεδιασμού αλλη-
λεπιδρούν σε όλα τα έργα της καθημερινής ζωής. ή ενεργοποίησή τους είναι αποτέλεσμα 
των απαιτήσεων του έργου.
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 Ανακεφαλαίωση
αντίληψη είναι η διαδικασία ερμηνείας των πληροφοριών που εισέρχονται στον εγκέφαλο 
μέσω των αισθητηρίων οργάνων (για τη σχηματοποίηση εικόνων, αντικειμένων κ.λπ.). στην 
ψυχολογία, με τον όρο μνήμη εννοούμε γενικά τους τρόπους με τους οποίους πληροφορί-
ες τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί στο παρελθόν, επηρεάζουν (ή μπορούν να επηρεάσουν) 
τη σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας στο παρόν. Τέλος προσοχή είναι η γνωστική δια-
δικασία κατά την οποία γίνεται επιλεκτική συγκέντρωση σε μια πτυχή του περιβάλλοντος 
αγνοώντας άλλα πράγματα.
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5

 Εισαγωγή
απώτερος σκοπός κάθε εκπαίδευσης Οδηγού είναι η απόκτηση όλων εκείνων των 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που προάγουν την Οδική ασφάλεια με 
σεβασμό στο περιβάλλον. ή απόκτηση οδηγητικής ικανότητας απαιτεί πρακτική 
εκπαίδευση που ενσωματώνει και μετατρέπει τη θεωρία σε στάσεις και συμπε-
ριφορές. ή κατανόηση των περιορισμών που θέτουν οι νόμοι της φυσικής και η 
επίγνωση που συνεπάγεται αυτό συμβάλουν στην απόκτηση ασφαλούς και οικο-
λογικής συμπεριφοράς στην Οδήγηση. Βασικό στοιχείο επίτευξης αυτού του σκο-
πού είναι ο επεξηγηματικός λόγος του εκπαιδευτή και η σχεδιασμένη πρακτική 
εκπαίδευση. 

 Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα 
σκοπός του κεφαλαίου είναι να διασαφηνιστούν βασικές έννοιες ή νόμοι της φυσι-
κής που σχετίζονται με την κίνηση (ή λειτουργία) του αυτοκινήτου και να αναλυθεί 
η εκπαιδευτική διαδικασία της οικονομικής και ασφαλούς οδήγησης. Όταν θα έχε-
τε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα μπορείτε να:
• συνδέετε με αποτελεσματικότερο τρόπο τις βασικές έννοιες της φυσικής με την 

θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση των Οδηγών.
• να κατανοείτε και να εφαρμόζετε τους σκοπούς του πίνακα σεΟ. 7
• να ενσωματώνετε τους «χρυσούς κανόνες» του Ecodriving στην εκπαίδευση 

των Οδηγών 
• να γνωρίζετε και να εφαρμόζετε τη μέθοδο της προσωποποιημένης εκπαίδευ-

σης στην εκπαίδευση Οδηγών.
• να σχεδιάζετε μια πρακτική εκπαίδευση για Ecodriving ή άλλο θέμα
• 

 Έννοιες – λέξεις κλειδιά
• Ταχύτητα
• επιτάχυνση
• απόσταση φρεναρίσματος
• αδράνεια

7. στόχοι εκπαίδευσης Οδηγών
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• νόμοι του νεύτωνα
• κίνηση σε στροφή
• πίνακας στόχων για την εκπαίδευση των Οδηγών σεΟ
• προσωποποιημένη εκπαίδευση
• χρυσοί κανόνες του Ecodriving
• ασημένιοι κανόνες» του Ecodriving

5.1 Βασικές έννοιες της Φυσικής
5.1.1 Ευθύγραμμη Κίνηση 
παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι τα πάντα κινούνται. Άνθρωποι 
που περπατούν, πουλιά που πετούν, σημαίες που κυματίζουν, κ.ά. ακόμα όμως και ένα αυ-
τοκίνητο που βρίσκεται παρκαρισμένο συμμετέχει στην κίνηση της γης γύρω από τον Ήλιο, 
επομένως, κινείται σε σχέση με τον Ήλιο (με ταχύτητα μέτρου 107.000 km/h περίπου!). 
σύμφωνα με την καθημερινή μας εμπειρία, θεωρούμε σαν κίνηση κάθε αλλαγή της θέσης 
ενός αντικειμένου σε σχέση με κάποιο άλλο αντικείμενο που θεωρούμε ακίνητο. ή κίνηση 
δηλαδή είναι σχετική. για παράδειγμα, όταν λέμε ότι οδηγούμε «με 80 χιλιόμετρα την ώρα» 
υπονοούμε «σε σχέση με τη γη». 

στην ενότητα αυτή θα αναπτύξουμε δύο σημαντικές έννοιες που χρησιμοποιούνται 
στην περιγραφή της κίνησης: την ταχύτητα και την επιτάχυνση. ή γνωριμία μας με τις 
έννοιες αυτές θα γίνει αρχικά μέσα από την μελέτη της ευθύγραμμης κίνησης, της κίνησης 
δηλαδή που γίνεται κατά μήκος μιας ευθύγραμμης τροχιάς. 

5.1.2 Η έννοια της ταχύτητας 
ή ταχύτητα είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο γρήγορα κινείται ένα αντικείμε-
νο. στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε συνήθως δύο έννοιες: την έννοια της μέσης και 
της στιγμιαίας ταχύτητας.

για να συγκρίνουμε το πόσο γρήγορα κινούνται τα δύο οχήματα της εικόνας έχουμε 
δύο δυνατότητες: να συγκρίνουμε το χρόνο που χρειάζονται για να διατρέξουν την ίδια 
απόσταση ή την απόσταση που διατρέχουν στον ίδιο χρόνο. σε κάθε περίπτωση δηλαδή 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο μεγέθη: το μήκος της διαδρομής και το χρόνο. 

nn Μέση ταχύτητα
ή μέση ταχύτητα ενός κινητού ορίζεται σαν το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που 

διανύει το κινητό σε ορισμένο χρόνο, προς το χρόνο αυτό. δηλαδή:
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μέση ταχύτητα  = ή συμβολικά    υμ =
μήκος της διαδρομής 

χρονικό διάστημα Δt
  s

ή μονάδα μέτρησης της μέσης ταχύτητας που χρησιμοποιούμε κάθε φορά εξαρτάται 
από τις μονάδες που έχουμε επιλέξει για τη μέτρηση του μήκους και του χρόνου. Έτσι, 
στη φυσική συνήθως μετράμε το μήκος σε μέτρα (m) και τα χρονικά διαστήματα σε δευ-
τερόλεπτα (s) οπότε η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας είναι το 1 m/s (ένα μέτρο ανά 
δευτερόλεπτο).

παράδειγμα

ή μέση ταχύτητα ενός δρομέα που διανύει 200 m σε 20 s είναι

υμ =            υμ =                  υμ = 10m/sδt
  s

20s
200m

που σημαίνει ότι ο δρομέας διανύει κατά μέσο όρο «10 μέτρα σε κάθε ένα δευτερόλεπτο».
ώστόσο, στα καθημερινά μας ταξίδια μετράμε το χρόνο σε ώρες (h) και το μήκος σε χι-
λιόμετρα (km) (στην ευρώπη) ή σε μίλια (mi) (στις ήνωμένες πολιτείες) με αποτέλεσμα η 
ταχύτητα να εκφράζεται σε km/h ή mi/h (mph).

δραστηριότητα 1 - κεφάλαιο 5
ποια είναι μέση ταχύτητα με την οποία θα κινηθούμε αν διανύσουμε 320 km 
σε 4 h;

[απάντηση: 80 km/h]

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Τιμές ταχύτητας εκφρασμένες σε km/h, mi/h και m/s. 
(οι ισότητες ισχύουν κατά προσέγγιση)

20 km/h 12 mi/h 6 m/s

40 km/h 25 mi/h 11 m/s

60 km/h 37 mi/h 17 m/s

80 km/h 50 mi/h 22 m/s

100 km/h 62 mi/h 28 m/s

120 km/h 75 mi/h 33 m/s

nn Στιγμιαία ταχύτητα
στη διάρκεια μιας διαδρομής δεν κινούμαστε συνεχώς με την ίδια ταχύτητα. πλησιά-

ζοντας έναν κόκκινο σηματοδότη επιβραδύνουμε, μέχρι να σταματήσουμε, στη συνέχεια 
η ταχύτητά μας αυξάνεται κ.ο.κ. ή μέση ταχύτητα, επειδή αναφέρεται στη συνολική δια-
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δρομή, δε μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για αυτές τις μεταβολές. είναι λοιπόν εξίσου 
χρήσιμο να μπορούμε να προσδιορίσουμε την τιμή της ταχύτητας του κινητού σε μια συ-
γκεκριμένη χρονική στιγμή. ή τιμή αυτή λέγεται στιγμιαία ταχύτητα και μπορούμε να την 
προσδιορίσουμε κοιτάζοντας την ένδειξη του ταχυμέτρου (κοντέρ).
nn Προσδιορισμός του μήκους της διαδρομής.

αν γνωρίζουμε τη μέση ταχύτητα και το χρόνο της κίνησης μπορούμε να προσδιορί-
σουμε εύκολα την απόσταση που διανύθηκε. γράφοντας ισοδύναμα τον ορισμό της μέσης 
ταχύτητας έχουμε

μήκος της διαδρομής = (μέση ταχύτητα) × (χρονικό διάστημα) ή s = υ ∙ δt

παράδειγμα
Ένα αυτοκίνητο κινείται με μέση ταχύτητα 60 km/h. πόση απόσταση θα διανύσει αν ταξι-
δέψει με τον ίδιο ρυθμό για 4 h;

s = υ ∙ δt  =>  s =  60                    x 4h  =>  s = 240 kmh
km

δραστηριότητα 2 - κεφάλαιο 5
Tαξιδεύετε με σταθερή ταχύτητα μέτρου 40 km/h. χρησιμοποιώντας τον πίνα-
κα ι, για τις απαραίτητες μετατροπές στις μονάδες μέτρησης, εκτιμήστε πόσα 
μέτρα θα διανύσει αυτοκίνητό σας: 
i. iαν κοιτάξετε για 1 s μια θέση παρκαρίσματος που προσπεράσατε;
ii. αν γυρίσετε για 2 s να συνομιλήσετε με το συνοδηγό σας; 
iii. καθώς ψάχνετε για ένα CD στη θήκη που έχετε αφήσει στο διπλανό κάθι-

σμα, θεωρώντας ότι αυτό διαρκεί 5 s;

δραστηριότητα 3 - κεφάλαιο 5
ή «μεσαία σκάλα» των φαναριών του αυτοκινήτου μας επιτρέπει να δούμε σε 
απόσταση περίπου 50 m. Όταν οδηγούμε νύχτα με ταχύτητα 80 km/h, πόσος 
χρόνος χρειάζεται για να διανύσουμε αυτήν την απόσταση; 

nn Ο χρόνος αντίδρασης.
χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού ονομάζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 

τη από τη στιγμή που ο οδηγός δέχεται κάποιο εξωτερικό ερέθισμα μέχρι να ακουμπήσει 
το πόδι του στο φρένο. κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το όχημα 
κινείται με σταθερή ταχύτητα οπότε η απόσταση που διανύει υπολογίζεται από τη γνωστή 
σχέση 

s αντίδρασης = υ ∙ δt
παράδειγμα
Ο μέσος οδηγός χρειάζεται περίπου 0,75 s για να αντιδράσει σε μια νέα κατάσταση κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης. πόση απόσταση θα διανύει σε αυτό το διάστημα αν ταξιδεύει 
με 60 km/h;
σύμφωνα με τον πίνακα ι η ταχύτητα 60 km/h αντιστοιχεί σε 17 m/s, οπότε θα είναι:
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s αντίδρασης = υ ∙ δt  =>  s αντίδρασης =  17                 x 0,75s => s αντίδρασης  13 ms
m

5.1.3 Η έννοια της επιτάχυνσης

κατά τη διάρκεια των περισσότερων κινήσεων παρατηρούμε είτε μεταβολή του μέτρου 
της ταχύτητας (π.χ. κατά το φρενάρισμα μπροστά από σε έναν κόκκινο σηματοδότη), είτε 
μεταβολή της διεύθυνσης της ταχύτητας (π.χ. κατά την κίνηση σε μια στροφή του δρόμου) 
είτε και τα δύο ταυτόχρονα. σε κάθε περίπτωση προκύπτει το ερώτημα: «πόσο γρήγορα 
μεταβάλλεται η ταχύτητα;». 

 Ας σκεφτούμε …
Ένα αυτοκίνητο αυξάνει την ταχύτητά από 60 km/h σε 100 km/h σε 8 s ενώ μια μοτοσι-
κλέτα χρειάζεται 3 s για να αυξήσει την ταχύτητά της από 60 km/h σε 75 km/h. ποιο από 
τα δύο οχήματα αυξάνει πιο γρήγορα την ταχύτητά του; 

Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εύκολα στο ερώτημα αυτό αν συγκρίναμε το χρόνο 
που χρειάζονται τα δύο οχήματα για να πραγματοποιήσουν ίσες μεταβολές της ταχύτη-
τας, ή τη μεταβολή της ταχύτητας του καθενός σε ίσα χρονικά διαστήματα. ας προσπαθή-
σουμε να κάνουμε το δεύτερο:

• Το αυτοκίνητο αυξάνει την ταχύτητά του κατά 100 km/h – 60 km/h = 40 km/h 
σε 8 s ή κατά

8 s s
40 km/h km/h= 5

• ή μοτοσικλέτα αυξάνει την ταχύτητά της κατά 75 km/h – 60 km/h = 15 km/h σε 
3 s ή κατά

3 s s
  15 km/h   km/h= 5

 Άρα τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα αυξάνουν την ταχύτητά τους κατά 
5 km/h σε κάθε 1 s. παρατηρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να συγκρίνουμε το πόσο γρήγο-
ρα μεταβάλλονται οι ταχύτητες των σωμάτων διαιρώντας την μεταβολή της ταχύτητάς 
τους με το χρόνο που χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταβολή. στη φυσική, το 
πηλίκο αυτό ονομάζεται επιτάχυνση και το συμβολίζουμε με το γράμμα α. δηλαδή:

δt
δυεπιτάχυνση  = ή  α =

μεταβολή της ταχύτητας
χρονικό διάστημα

ή μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης είναι το s
1 m/s

   ή 
s21 m/s  , η οποία εκ-

φράζει μεταβολή της ταχύτητας κατά 1 m/s σε κάθε 1 s. 
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο όρος επιτάχυνση μπορεί να αναφέρεται όχι μόνο σε 

αύξηση αλλά και σε μείωση της ταχύτητας. στην περίπτωση αυτή η τιμή της επιτάχυνσης 
είναι αρνητική και αναφέρεται συχνά ως επιβράδυνση.
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δραστηριότητα 4 - κεφάλαιο 5
Ένα αυτοκίνητο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 90 km/h μέσα σε 10 s, ξεκινώ-
ντας από την ηρεμία. πόση είναι η επιτάχυνσή του;

απάντηση:
s

km/h9 

nn Προσδιορισμός της συνολικής απόσταση φρεναρίσματος.
Ονομάζουμε συνολική απόσταση φρεναρίσματος (και θα συμβολίζουμε s ολική ), την 
απόσταση που διανύει ένα όχημα, μέχρι να ακινητοποιηθεί. ή απόσταση αυτή είναι 
κατά προσέγγιση ίση με το άθροισμα.

• της απόστασης που διανύει το όχημα κατά τη διάρκεια του χρόνου αντίδρασης του 
οδηγού και την αποκαλούμε απόσταση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού. Όπως 
είδαμε παραπάνω, η απόσταση αυτή υπολογίζεται από τη σχέση:

 s = υ δt
• της απόστασης που διανύει το όχημα από τη στιγμή που ο οδηγός αρχίζει να πατάει 

το φρένο μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος. κατά τη διάρκεια αυτού του χρο-
νικού διαστήματος, το όχημα κινείται με επιβράδυνση και η απόσταση που διανύει 
(απόσταση φρεναρίσματος) υπολογίζεται από τη σχέση 

 
2α
υ 2s φρεναρίσματος

όπου υ είναι η αρχική ταχύτητα του οχήματος και α το μέτρο της επιβράδυνσής του.

 
παράδειγμα

Ο μέσος χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού είναι περίπου 0,65 s. αν τα φρένα του αυτοκινή-
του σας μπορούν να προκαλέσουν επιβράδυνση 7 m/s2, να υπολογίσετε:

i. τη συνολική απόσταση του φρεναρίσματος στην περίπτωση που οδηγείτε με ταχύ-
τητα 50 km/h. [ή ταχύτητα 50 km/h αντιστοιχεί περίπου σε 14 m/s.]

ii. πόση γίνεται η απόσταση αυτή στην περίπτωση που οδηγείται με ταχύτητα 95 
km/h; [ή ταχύτητα 95 km/h αντιστοιχεί περίπου σε 28 m/s.

Θα είναι s αντίδρασης = υ ∙ Δt     s αντίδρασης =  14             x 0,65s     s αντίδρασης  9ms
m
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 και 
s φρεναρίσματος =               s φρεναρίσματος   = 14                             s φρεναρίσματος    14m

2α
υ2 (14 m/s)2

2 X 7 m/s2

οπότε η συνολική απόσταση φρεναρίσματος είναι 9 m + 14 m = 23 m. (Θυμίζουμε ότι οι 
υπολογισμοί έχουν γίνει κατά προσέγγιση.)
μπορείτε να επαναλάβετε τους ίδιους υπολογισμούς για την περίπτωση (ii) και να επαλη-
θεύσετε το αποτέλεσμά σας με τη βοήθεια της παρακάτω εικόνας.

Ας σκεφτούμε …
αν θεωρήσουμε ότι το μέσο μήκος ενός αυτοκινήτου είναι περίπου 4 m, τότε σε πόσα μήκη 
αυτοκινήτου αντιστοιχούν οι παραπάνω αποστάσεις;

δραστηριότητα 5 - κεφάλαιο 5
αν γνωρίζετε ότι ο μέσος χρόνος αντίδρασης ενός μεθυσμένου οδηγού είναι 
περίπου διπλάσιος από αυτόν ενός νηφάλιου, να επαναλάβετε τους παραπάνω 
υπολογισμούς για την περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα 50 km/h.

ή εξάρτηση της συνολικής απόστασης του φρεναρίσματος από την ταχύτητα οδήγη-
σης φαίνεται στην επόμενη εικόνα, όπου οι αρχικές ταχύτητες είναι εκφρασμένες σε mph 
(μίλια ανά ώρα). παρατηρήστε ότι όταν οδηγούμε με 70 mph η συνολική απόσταση φρε-
ναρίσματος είναι σχεδόν διπλάσια από αυτήν που αντιστοιχεί σε οδήγηση με 50 mph. 
Βέβαια, στην παραπάνω ανάλυση δε λάβαμε υπόψη μας την κατάσταση των ελαστικών, 
την κατάσταση του οδοστρώματος (π.χ. ύπαρξη νερού), τη θερμοκρασία, κ.ά.

απόσταση αντίδρασης 
απόσταση φρεναρίσματος
μέσο μήκος αυτοκινήτου = 4 m

20mph 6m 6m

9metres 14 metres30mph

40mph

50mph

60mph

70mph

12metres 24 metres

15metres 38 metres

18metres 55metres

21metres 75 metres

= 12 m  ή περίπου
    3 µήκη αυτοκινήτου

= 23 m  ή περίπου
    6 µήκη αυτοκινήτου

= 36 m  ή περίπου
    9 µήκη αυτοκινήτου

= 53 m  ή περίπου
    13 µήκη αυτοκινήτου

= 73 m  ή περίπου
    18 µήκη αυτοκινήτου

= 96 m  ή περίπου
    24 µήκη αυτοκινήτου
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5.1.4  Ο Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση – Η έννοια της αδράνειας
σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του νεύτωνα:

 «Κάθε σώμα συνεχίζει να παραμένει ακίνητο ή να κινείται με σταθερή ταχύ-
τητα εφόσον δεν ασκείται σε αυτό δύναμη ή η συνολική δύναμη που ασκείται 
πάνω του είναι μηδέν.»

Το κλειδί στην κατανόηση των συνεπειών αυτού του νόμου είναι η λέξη «παραμένει»: 
ένα σώμα σε κίνηση παραμένει σε κίνηση ενώ ένα σώμα σε ηρεμία συνεχίζει να παραμέ-
νει ακίνητο εκτός και αν δράση επάνω τους μια εξωτερική δύναμη. ή διαπίστωση αυτή 
αναδεικνύει μια σημαντική ιδιότητα των σωμάτων: να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή 
της ταχύτητάς τους. ή τάση αυτή των σωμάτων λέγεται αδράνεια (inertia) και εκφράζεται 
ποσοτικά από τη μάζα τους. δηλαδή, καθετί που έχει μάζα έχει αδράνεια. 

Τι συνέβη λοιπόν στην παρακάτω εικόνα; καθώς ένα όχημα κινείται, κινούνται μαζί 
του – με την ίδια ταχύτητα – οι επιβάτες και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε 
αυτό. κατά το φρενάρισμα, το όχημα δέχεται μια εξωτερική δύναμη η οποία μειώνει την 
ταχύτητά του. Οι επιβάτες όμως, που δεν δέχονται την επίδραση αυτής της δύναμης, λόγω 
της αδράνειά τους συνεχίζουν να κινούνται με την ίδια ταχύτητα … με τα αποτελέσματα 
που βλέπουμε στη φωτογραφία!

αυτήν την εξωτερική δύναμη που θα μειώσει την ταχύτητα των επιβατών εξασφαλίζουν 
η ζώνη ασφαλείας και οι αερόσακοι.
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Ας σκεφτούμε … 
μπορείτε να περιγράψετε τι συνέβη στη διπλανή εικόνα χρησιμοποιώντας τον 
πρώτο νόμο του νεύτωνα και την έννοια της αδράνειας που μόλις μάθατε;

Ας σκεφτούμε …
 Ο κύριος που φαίνεται στη διπλανή 
φωτογραφία σας ζητά να του εξη-
γήσετε τι συνέβη … Τι θα απαντού-
σατε;

Ας σκεφτούμε …
ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στο διάστημα, σε μια περιοχή μηδενικής βαρύτη-
τας. πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να ασκήσετε δύναμη προκειμένου να θέσετε σε 

κίνηση ένα αντικείμενο;

δραστηριότητα 6 - κεφάλαιο 5
Ένα αντικείμενο μάζας 2 kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα 5 m/s. πόση συνο-
λική (συνισταμένη) δύναμη χρειάζεται για να συνεχίσει να κινείται με την ίδια 
ταχύτητα προς την ίδια κατεύθυνση;

 5.1.5 Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση
Ο πρώτος νόμος του νεύτωνα αναφέρετε σε σώματα που ηρεμούν ή κινούνται με σταθε-
ρή ταχύτητα. στις περισσότερες κινήσεις όμως που συμβαίνουν γύρω μας η ταχύτητα των 
σωμάτων μεταβάλλεται. Τέτοιες κινήσεις χαρακτηρίζονται μεταβαλλόμενες. 

Όπως είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο, το μέγεθος που περιγράφει το πόσο γρήγο-
ρα μεταβάλλεται η ταχύτητα είναι η επιτάχυνση. Ο δεύτερος νόμος του νεύτωνα αναφέ-
ρεται στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτάχυνση (ή την επιβράδυνση) που αποκτά 
ένα σώμα κατά την κίνησή του. σύμφωνα με το νόμο αυτό:
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«Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι ανάλογη της συνολικής (συνισταμένης) 
δύναμης που δρα στο σώμα και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του σώματος 
ενώ έχει την κατεύθυνση της συνολικής δύναμης.» 

δηλαδή είναι επιτάχυνση  =
συνολική δύναμη

μάζα

και σε συμβολική μορφή 
 

m
Fολικήα = ή    Fολική  = m α

με απλά λόγια, ο δεύτερος νόμος του νεύτωνα αναφέρει ότι όσες φορές αυξηθεί η 
συνολική δύναμη τόσες φορές θα αυξηθεί και η επιτάχυνση (π.χ. αν διπλασιαστεί η δύναμη 
F θα διπλασιαστεί και η επιτάχυνση α) ενώ όσες φορές αυξηθεί η μάζα τόσες φορές θα μει-
ωθεί η επιτάχυνση (δηλαδή αν η διπλασιαστεί η μάζα, η επιτάχυνση τα μειωθεί στο μισό).

παράδειγμα
ποια είναι η επιτάχυνση που θα αποκτήσει ο κάδος της 
διπλανής εικόνας;
ή συνολική δύναμη που δέχεται ο κάδος έχει μέτρο
Fολική = 6 Ν - 3 Ν = 3 Ν

 οπότε θα είναι: s2

m

m 100kg

Fολική 3 ν
α  =                  = =  0,03 

Προς ποια κατεύθυνση θα επιταχυνθεί ο κάδος; 
επειδή η συνολική δύναμη έχει κατεύθυνση ίδια με τη δύναμη που ασκεί ο άνδρας της 

εικόνας, ο κάδος θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά. 

Ας σκεφτούμε …
μπορείτε να περιγράψετε τι συμβαίνει στη διπλανή 
εικόνα χρησιμοποιώντας το δεύτερο νόμο του 

νεύτωνα που μόλις μάθατε;

nn Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα στην κυκλική κίνηση.
Οι κυκλικές και γενικά οι καμπυλόγραμμες κινήσεις αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια κινή-
σεων. σε αυτήν περιλαμβάνονται οι κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, η κυκλική 
κίνηση ενός σώματος δεμένου στο άκρο ενός σχοινιού, η κίνηση ενός αυτοκινήτου σε μια 
στροφή κ.ά. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι είναι αυτό που κρατά τα παραπάνω σώματα σε 
κυκλική τροχιά ή για ποιο λόγο η τροχαία βάζει όριο ταχύτητας στις στροφές;

προσπαθώντας να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα θα φανταστούμε ένα 
σώμα που κινείται σε κυκλική τροχιά με ταχύτητα σταθερού μέτρου (ομαλή κυκλική κίνη-
ση). σε μια τέτοια κίνηση η κατεύθυνση της ταχύτητας συνεχώς μεταβάλλεται οπότε θα 
υπάρχει επιτάχυνση. ή επιτάχυνση αυτή λέγεται κεντρομόλος επιτάχυνση (ακ ) και έχει πά-
ντα κατεύθυνση προς το κέντρο της τροχιάς. Όταν το σώμα κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 
σε κυκλική τροχιά ακτίνας R, το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης ισούται με:
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R
υ2

ακ = 

σύμφωνα όμως με το δεύτερο νόμο του νεύτωνα, για να αποκτήσει ένα σώμα επι-
τάχυνση θα πρέπει να δεχτεί δύναμη. στην περίπτωση της ομαλής κυκλικής κίνησης η 
δύναμη αυτή έχει πάντα κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και γι’ αυτό 
λέγεται κεντρομόλος δύναμη ( Fκ). στην περίπτωση που το σώμα δέχεται περισσότερες από 
μια δυνάμεις, η κεντρομόλος δύναμη είναι η συνισταμένη των δυνάμεων αυτών κατά τη 
διεύθυνση της ακτίνας με φορά προς το κέντρο της τροχιάς. Το μέτρο της κεντρομόλου 
δύναμης, σύμφωνα πάντα με το δεύτερο νόμο του νεύτωνα, θα δίνεται από τη σχέση:

Fολική =  m α Fκ =  m ακ R
m υ2

Fκ = 

γενικά λοιπόν, για να πραγματοποιήσει ένα σώμα κυκλική κίνηση απαιτείται μια κεντρο-
μόλος δύναμη. γιατί όμως; παρατηρήστε τι συμβαίνει στην παραπάνω όταν κόβεται το 
σχοινί. Το σώμα, λόγω της αδράνειάς τους, συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα (ίση 
με αυτή που είχε τη στιγμή που κόπηκε το σχοινί) αφού πλέον δε δέχεται καμία εξωτερική 
δύναμη (πρώτος νόμος του νεύτωνα!).

ας μελετήσουμε τώρα την κίνηση ενός αυτοκινήτου πάνω σε μια στροφή που αποτελεί 
τμήμα κύκλου ακτίνας R. στην περίπτωση αυτή το ρόλο κεντρομόλου δύναμης παίζει η 
στατική τριβή ( Tσ ) μεταξύ των ελαστικών και του οδοστρώματος και θα ισχύει:

m υ2

r
m υ2

rFκ  =                 Tσ =

δηλαδή, το μέτρο της στατικής τριβής Τσ πρέπει να είναι ίσο με το κλάσμα mυ2/R, 
γεγονός που σημαίνει ότι το μέτρο της στατικής τριβής που χρειαζόμαστε για να «μας 
κρατήσει» στη στροφή καθορίζεται από τη μάζα m του οχήματός μας, την ακτίνα R της 
στροφής (το πόσο «κλειστή» είναι) και την ταχύτητα υ του οχήματος. 

Το σημαντικό όμως είναι ότι το μέτρο της στατικής τριβής έχει μια μέγιστη τιμή πάνω 
από την οποία δεν μπορεί να αυξηθεί. αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει και ένα ανώτα-
το όριο στην ταχύτητα με την οποία μπορούμε να κινηθούμε σε μια στροφή. ποια είναι η 
ταχύτητα αυτή; στα βιβλία φυσικής μπορούμε να βρούμε ότι το μέγιστο μέτρο της στατι-
κής τριβής δίνεται από τη σχέση:

Τσ(max) = mgμ
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όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας (της οποίας η τιμή είναι σταθερή σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο) και μ ο συντελεστής τριβής μεταξύ του ελαστικού και του οδοστρώμα-
τος. Θα ισχύει λοιπόν:

m υ2
max

R R
m υ2

maxΤσ(max)  =                 mgμ =             
  

     υmax =  μgR

Άρα, η μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορούμε να κινηθούμε σε μια στροφή
• είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του οχήματος.
• εξαρτάται από το συντελεστή στατικής τριβής μ, δηλαδή από την κατάσταση των 

ελαστικών μας και το πόσο ολισθηρό είναι το οδόστρωμα. σημαντική λεπτομέρεια 
αποτελεί το ότι κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος μειώνεται ο συντελεστής τρι-
βής. γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της στροφής πρέπει να αποφεύγουμε να πατάμε 
φρένο.

• εξαρτάται από την ακτίνα καμπυλότητας της στροφής (δηλαδή το πόσο «απότο-
μη» είναι η στροφή). 

5.1.6 Ο Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση
σύμφωνα με τον Τρίτο νόμο του νεύτωνα:

«Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σε ένα άλλο σώμα, τότε και το δεύτερο σώμα 
ασκεί δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς.»

ή διαφορετικά

«Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντα μια αντίστοιχη αντίδραση.»
σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται πάντα σε ζεύγη, όπου 

η μια δύναμη αποτελεί τη δράση και η άλλη την αντίδραση. Το ζεύγος των δύο δυνάμεων 
περιγράφει την αλληλεπίδραση των δύο σωμάτων. 

Ας σκεφτούμε …

 στη διπλανή εικόνα ποια δύναμη παραμορφώνει το 
πρόσωπο του ποδοσφαιριστή; ποια δύναμη παραμορ-
φώνει τη μπάλα;

 

Όταν λοιπόν βαδίζουμε αλληλεπιδρούμε με το πάτωμα. 
εμείς ασκούμε στο πάτωμα μια δύναμη με φορά προς 
τα πίσω ενώ ταυτόχρονα το πάτωμα μας ασκεί μια δύ-
ναμη προς τα εμπρός. ή δύναμη αυτή είναι υπεύθυνη 
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για την κίνησή μας. (μήπως τώρα μπορείτε να εξηγήσετε γιατί είναι δύσκολο να περπατή-
σουμε πάνω στον πάγο;)
κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και κατά την κύλιση των τροχών του αυτοκινήτου μας στο οδό-
στρωμα. Οι τροχοί – κάτω από την επίδραση της ροπής του κινητήρα – ασκούν δύναμη 
στο οδόστρωμα προς τα πίσω ενώ ταυτόχρονα το οδόστρωμα ασκεί δύναμη (τριβής) με 
φορά προς τα εμπρός.

5.2 Οικονομική, Οικολογική και Ασφαλής Οδήγηση EcoDriving8 
ή οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας δεν αποτελεί ένα εύκολο έργο 
όπως άλλες συνήθειες της καθημερινότητας. ή οδήγηση διαδραματίζεται σε ένα κοι-
νωνικό σύστημα και εμπεριέχει πολλά συναισθήματα και κανονισμούς. στην πράξη 
μπορεί να συγκριθεί µε «κοινωνικά γεγονότα» όπως ένας αγώνας ποδοσφαίρου, ένα 
πάρτι ή ακόμα και µια προσωπική σχέση. πάντοτε είναι συναρπαστικά και ποτέ δεν εί-
σαι απολύτως βέβαιος πώς θα εξελιχθούν. ή οδήγηση ενός αυτοκινήτου είναι η τέχνη 
του να αντιλαμβάνεσαι και να συμμετέχεις µε «έξυπνο» και επιδέξιο τρόπο σε αυτό το 
«κοινωνικό γεγονός». Οι νέοι άνθρωποι ως νέοι οδηγοί είναι ανάγκη να συμμετέχουν 
σε αυτό το πολύπλοκο σύστημα γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι τα λάθη κατά την 
οδήγηση έχουν κόστος.

ή κυκλοφορία στο δρόμο δεν είναι μια στατική δραστηριότητα αλλά μια δυναμική 
διαδικασία που υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. ή οδήγηση ενός αυτοκινήτου αποτελεί 
πολλά περισσότερα από τη χρήση ενός οχήματος και µόνο, αλλά εξελίσσεται μέσα σε 
ένα αλληλεπιδρών κοινωνικό σύστημα στο όποιο κάθε δράση προκαλεί και µια αντί-
δραση. Το αυτοκίνητο από µόνο του είναι ένα συναισθηματικό αντικείμενο που απο-
τελεί κοινωνικό σύμβολο που εκφράζει δύναμη ή πλούτο. για ορισμένους ανθρώπους 
το αυτοκίνητο είναι ένας αγαπημένος συνεργάτης στον οποίο πολλές φορές δίνουν 
όνομα και το διακοσμούν όπως ακριβώς θα έκαναν στο σπίτι τους µε πολλά προσωπι-
κά αντικείμενα.

Οι νέοι άνθρωποι, συχνά δεν κατανοούν την πολυπλοκότητα της οδικής κυκλοφορί-
ας. είναι αναγκαίο να εκπαιδευτούν με τρόπο «έξυπνο» και κοινωνικά υπεύθυνο που θα 
αντανακλάται στη συμπεριφορά τους. ή εκπαίδευση των αρχάριων οδηγών θα πρέπει 
να περιλαμβάνει την απόκτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς προς τους άλλους οδηγούς 
και πεζούς, για τους συνοδηγούς αλλά και προς το περιβάλλον το οποίο επιβαρύνεται 
αρνητικά από της συνεχή αύξηση της κυκλοφορίας. Οι νέοι οδηγοί χρειάζονται τις 
απαραίτητες ικανότητες ώστε να γίνουν αξιόπιστοι οδηγοί οι οποίοι θα είναι ικανοί να 
οδηγούν υπεύθυνα μέσα στο οδικό δίκτυο. επομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί µια 
στερεή βάση στη διαδικασία εκπαίδευσης νέων οδηγών που να θέτει τα θεμέλια της 
μετέπειτα συμπεριφοράς τους. Οι τεχνικές οικονομικής οδήγησης και οδηγητικής συ-
μπεριφοράς θα πρέπει να διδάσκονται από το πρώτο μάθημα οδήγησης, έτσι η ικανό-
τητα οδήγησης και η οδηγητική κουλτούρα μα μπορούν να ενσωματωθούν κατάλληλα 
και ταυτόχρονα να επηρεάζουν θετικά προς έναν πιο προηγμένο τρόπο οδήγησης.

8. Οι παρακάτω σημειώσεις βασίζονται στο ευρωπαϊκό έργο ecowill που στοχεύει στην αύξηση των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων Ecodriving στην ευρώπη. αναφορές: Kay Schulte, Jochen Lau, Tarek 
Nazzal, καπε, (DVR, 2011).
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Ο κόσμος των νέων 
είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα αλλάζει ο τρόπος οδήγησης μετά το πέρας των εξε-
τάσεων οδήγησης, πόσο γρήγορα οι ορθοί τρόποι οδηγητικής συμπεριφοράς εγκατα-
λείπονται και υιοθετούνται άλλοι, συνήθως ανεύθυνοι και επικίνδυνοι. αυτό αν εξετα-
στεί λεπτομερώς είναι εύκολο να εξηγηθεί. Οι νέοι οδηγοί βρίσκονται σε µια δύσκολη 
φάση της ζωής τους γεμάτη σημαντικά γεγονότα. είναι απασχολημένοι µε πολλές 
πτυχές της κοινωνικής τους συνύπαρξης: αναζητούν τον προσωπικό τους δρόμο στη 
ζωή, ανακαλύπτουν τις μελλοντικές τους προοπτικές, ερωτεύονται και βιώνουν σημα-
ντικές εμπειρίες στις προσωπικές τους σχέσεις ενώ επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό 
από το φιλικό τους περιβάλλον. από νευροβιολογικής πλευράς η φάση αυτή της ζωής 
περιγράφεται ως ακολούθως: «Ο εγκέφαλος είναι σαν ένα πολυάσχολο και δυναμικό 
εργοτάξιο, µε νέες σκαλωσιές να τοποθετούνται, µε νέες κατασκευές να δημιουργού-
νται και τις παλαιότερες να ολοκληρώνονται». 

Οι νέοι άνθρωποι πλέον χρησιμοποιούν υπερβολικά το διαδίκτυο και λειτουργούν 
µε αυθορμητισμό. Βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα το χτίσιμο του πραγματικού και 
εικονικού τους κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Το Facebook, το Skype, το YouTube 
και το Xing είναι µόνο μερικά παραδείγματα ενός τέτοιου τύπου µμοντέρνας καθημε-
ρινότητας. Το εικονικό κοινωνικό δίκτυο χρησιμοποιείται σαν ένα δεύτερο σπίτι τους. 
συζητούν στο Facebook και στέλνουν SMS µμερικές φορές ακόμη και όταν οδηγούν. 
για το λόγο αυτό η νέα γενιά μερικές φορές περιγράφεται ως «ψηφιακή». σε αυτόν το 
σύγχρονο κόσμο των υψηλών τηλεπικοινωνιακών ταχυτήτων , η αυθόρμητη και συναι-
σθητικά υποκινούμενη συμπεριφορά στο δρόμο είναι πολύ συχνή.

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, οι περισσότεροι αρχάριοι οδηγοί ξεκι-
νούν να οδηγούν στο δρόμο έχοντας λάβει ένα ελάχιστο υπόβαθρο εκπαίδευσης που 
τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους χιλιόμετρα και να βελτιωθούν. 
παρόλα αυτά όμως, έχουν μικρή πρακτική οδηγητική εμπειρία κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης και εξέτασης τους. αφού περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις για την από-
κτηση της άδειας οδήγησης, οι αρχάριοι οδηγοί αντιμετωπίζουν πολλές καταστάσεις 
στις οποίες δεν ήταν δυνατό να εξασκηθούν ή να εξεταστούν κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης. στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις 
και να προσαρμόσουν την οδήγησή τους χωρίς να έχουν πλέον υποστήριξη από εκπαι-
δευτή. από νευρολογικής πλευράς αυτό µπορεί να περιγραφεί ως εξής: «Οι νέοι οδηγοί 
μοιάζουν σαν ένα επιβατικό αεροπλάνο που προσπαθεί να προσγειωθεί µε τους κινη-
τήρες να τρέμουν, ενώ στο θάλαμο διακυβέρνησης τα όργανα πλοήγησης και ελέγχου 
ακόμα εγκαθίστανται» ή οικονομική οδήγηση απαιτεί οι σημαντικότερες βασικές τεχνι-
κές και στοιχεία της να ενσωματώνονται και να αφομοιώνονταν στην εκπαίδευση έτσι 
ώστε οι αρχάριοι οδηγοί να είναι δύσκολο να τις μεταβάλλουν αργότερα.

είναι σημαντικό να καταστεί δυνατό οι νέοι οδηγοί να εκπαιδεύονται και να εν-
θαρρύνονται να διατηρήσουν αυτόν τον τρόπο οδήγησης καθ’ όλη την ανάπτυξη των 
οδηγητικών τους ικανοτήτων. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι υποψήφιοι οδη-
γοί έχουν ήδη κάποια εμπειρία από την κυκλοφορία στο δρόμο ως συνοδηγοί ή ως 
χρήστες εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (π.χ. ποδήλατο, πατίνι κλπ.) και έχουν ήδη 
διαμορφώσει και υιοθετήσει κάποιας μορφής οδική συμπεριφορά. για την εκπαίδευση 
της οδηγητικής συμπεριφοράς, σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία:
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• είναι ανάγκη να τονίζεται ότι η μετακίνηση/οδήγηση είναι µια ενέργεια που επη-
ρεάζει τον τρόπο ζωής µας.

• είναι απαραίτητο να επισημαίνεται στους νέους οδηγούς ότι η ανάπτυξη των 
οδηγητικών ικανοτήτων δεν πραγματοποιείται αυτόματα αλλά κάτω από την 
προσεκτική και ενεργό επίβλεψη εκπαιδευτών.

• ή ανάπτυξη των οδηγητικών ικανοτήτων πρέπει να γίνεται αντιληπτή και να βιώ-
νεται ως µια συναρπαστική εμπειρία, η οποία µε την παρατήρηση των κανόνων 
και την εφαρμογή διαφορετικών τρόπων οδήγησης βελτιώνει όλο το φάσμα ανά-
πτυξης των ικανοτήτων οδήγησης.

• ή κυκλοφορία στο δρόμο πρέπει να παρουσιάζεται ως πρόκληση η οποία δεν 
μπορεί να διαχειριστεί εύκολα. 

• πρέπει να εφίσταται η προσοχή στο ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί τελειότητα 
στην κίνηση στο δρόμο και µόνο όσοι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη εκπαίδευση 
(μαζί µε τους φόβους και τα λάθη τους) έχουν επιτύχει να αποκτήσουν προηγμέ-
νες οδηγητικές ικανότητες.

προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αποδοχή της επιδιωκόμενης οδικής 
συμπεριφοράς από τους υποψήφιους οδηγούς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συγκε-
κριμένος τρόπος επικοινωνίας που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και θα τους πα-
ρουσιάζει την ιδέα του Eco-driving ως κάτι σημαντικό που αξίζει την προσπάθεια να 
επιτύχουν. Οι όροι «οικονομική οδήγηση» και «οικολογική οδήγηση» συχνά συνδέονται 
µε την αργή ή την «χαλαρή» (με την έννοια του αργή) οδήγηση σε µια εκδρομή, από 
τους νέους αλλά και πιο έμπειρους οδηγούς. αυτή η συσχέτιση των παραπάνω όρων 
σε καμία περίπτωση δεν προωθεί το Eco-driving. από το πρώτο μάθημα οδήγησης ο 
βασικός στόχος θα πρέπει να είναι να παρουσιαστεί το Eco-driving ως ο στάνταρ, συ-
ναρπαστικός, ασφαλής και υπεύθυνος τρόπος οδήγησης που πραγματικά αξίζει να υι-
οθετήσει ο νέος οδηγός. ώς εκ τούτου, εκπαιδευόμενος με τις τεχνικές του Ecodriving 
από το πρώτο μάθημα και μετά, θα οδηγήσει με αυτό τον τρόπο νωρίτερα και πιο 
αποτελεσματικότερα, αφομοιώνοντας τις τεχνικές που προτείνονται χωρίς να απαι-
τείται επιπλέον ειδικό μάθημα. εισάγοντας το µε αυτό τον τρόπο, το Ecodriving δεν 
παρουσιάζεται ως ξεχωριστός ή ιδιαίτερος τρόπος οδήγησης αλλά ως ενσωματωμένος 
στο συνήθη και ενδεδειγμένο τρόπο οδήγησης.

Ο πίνακας «ΣΕΟ» ως βάση
Όσον αφορά την εκπαίδευση των οδηγών, είναι σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους 
όχι μόνο να μαθαίνουν να ελέγχουν το όχημά τους και να είναι εξοικειωμένοι με τον 
κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, αλλά και να μαθαίνουν να αξιολογούν τους κινδύνους 
και τους παράγοντες αύξησης της επικινδυνότητας στην οδική κυκλοφορία κρίνοντας 
σωστά τις δεξιότητες και τα όριά τους. αυτό αντανακλάται στον πίνακα σεΟ (στόχοι 
εκπαίδευσης Οδηγών) που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
GADGET. 9

9. Hatakka, Keskinen, Glad, Gregersen & Hernetkoski, 2002.
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πίνακας ΣΕΟ: βασικά στοιχεία εκπαίδευσης οδηγών

Γνώση & δεξιότητες
παράγοντες αύξησης 
επικινδυνότητας

αυτό-αξιολόγηση

IV.  Στόχοι για 
τη ζωή και 
δεξιότητες για 
την επιβίωση

Τρόπος ζωής, ηλικία,
ομάδα, παιδεία, 
κοινωνική
θέση κλπ, έναντι της
οδηγητικής 
συμπεριφοράς

• συναίσθηση 
κινδύνου

• αποδοχή κινδύνου
• κανόνες ομάδας
• πίεση από 

ομότιμους

• ικανότητα 
ενδοσκόπησης

• Βαθμός 
ετοιμότητας

• Έλεγχος 
παρορμητικότητας

III.  Στόχοι και 
συνθήκες 
οδήγησης

• επιλογή τρόπου
• επιλογή χρόνου
• ρόλος κινήτρων
• σχεδιασμός 

διαδρομής

• αλκοόλ, κόπωση
• χαμηλός 

συντελεστής τριβής
• Ώρες αιχμής
• νέοι επιβάτες

• προσωπικά κίνητρα 
που επηρεάζουν τις 
επιλογές

• αυτοκριτική σκέψη

II.  Τρόπος ελέγχου 
κυκλοφοριακών 
συνθηκών

• κανόνες 
κυκλοφορίας

• συνεργασία
• αντίληψη κινδύνου
• αυτοματισμός

• μη συμμόρφωση 
προς τους κανόνες

• Οδήγηση σε πολύ 
κοντινή

• απόσταση από άλλο 
όχημα

• χαμηλός 
συντελεστής τριβής

• ευάλωτοι χρήστες 
οδού

• διαβάθμιση 
οδηγητικών 
δεξιοτήτων

• προσωπικό στυλ 
οδήγησης

I.  Τρόπος χειρισμού 
οχήματος

• λειτουργία 
αυτοκινήτου

• συστήματα 
προστασίας

• Έλεγχος οχήματος
• νόμοι φυσικής

• μη χρήση ζωνών 
ασφαλείας

• Βλάβη οχήματος
• φθαρμένα λάστιχα

• διαβάθμιση 
δεξιοτήτων

• Έλεγχος 
αυτοκινήτου

Τα επίπεδα υποδεικνύουν, ότι η οδήγηση αποτελείται από τεχνικές, κοινωνικές και ψυ-
χολογικές διαστάσεις µε τις τελευταίες να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οδηγητική 
συμπεριφορά. ή συμμετοχή στην οδική κυκλοφορία δεν καθορίζεται από κανόνες ή την 
αποκτηθείσα συμπεριφορά, αλλά υπόκειται σε ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες 
οι οποίοι επηρεάζουν και μεταβάλλουν σημαντικά και αυθόρμητα την οδηγητική συμπε-
ριφορά. 

επιπρόσθετα ο πίνακας σεΟ παρουσιάζει τους περιορισμούς και τις δυσκολίες για την 
εκμάθηση των διαδικασιών που αποσκοπούν στην εκπαίδευση και την αλλαγή συμπεριφο-
ράς. αγνοώντας αυτούς του παράγοντες, ενδέχεται να αποτύχουν οι προσπάθειες για την 
εφαρμογή του περιεχομένου της εκπαίδευσης που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπερι-
φοράς.

διδάσκοντας τεχνικές οδήγησης όπως η αλλαγή ταχυτήτων σε χαμηλές στροφές του κι-
νητήρα, το να αφήνεις το όχημα να κυλήσει και η αύξηση της απόστασης ασφαλείας είναι 
βασικές γνώσεις χειρισμού του οχήματος και συγκεκριμένων καταστάσεων οδήγησης των 
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επιπέδων 1 και 2. παρόλο που αυτές οι τεχνικές οδήγησης γίνονται αποδεκτές από τους 
υποψήφιους οδηγούς, η αντίστοιχη προθυμία να αποδεχθούν τις δευτερεύουσες γνώσεις 
του επιπέδου 3 και 4 δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. για παράδειγμα, είναι δύσκο-
λο να διδάξεις υποψήφιους οδηγούς οικονομική οδήγηση εάν πχ οι γονείς τους οδηγούν 
συνεχώς µε μεσαίο ή υψηλό αριθμό στροφών στον κινητήρα και έρχεται σε αντίθεση και 
σύγκρουση µε τις τεχνικές οδήγησης που επιδιώκεται να διδαχτούν.

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΟ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 
& ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΡΡΟΕΣ

ΑΥΤΟ
-ΕΞΕΤΑΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΣΕΟ 3 & 4

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΣΕΟ 1 & 2

 Όσον αφορά τις πολιτισμικές και εργασιακές επιρροές είναι παράμετροι που δεν μπο-
ρούν να αγνοηθούν. αν γίνει κάτι τέτοιο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη σύγχυση 
στην επικοινωνία µε τους υποψήφιους οδηγούς. είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ο λό-
γος για τον οποίο ένας υποψήφιος οδηγός θέλει να αποκτήσει άδεια οδήγησης ή να οδηγεί 
ένα αυτοκίνητο. γνωρίζοντας τις προσωπικές επιθυμίες και προσδοκίες είναι δυνατό να 
επηρεαστεί θετικά η διαδικασία εκπαίδευσης.

στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών υπάρχει σημαντικός και σαφής διαχωρισμός με-
ταξύ των τεχνικών και κοινωνικών συνιστωσών. Οι τεχνικές συνιστώσες αποτελούν το ση-
μαντικότερο υπόβαθρο στην εκπαίδευση νέων οδηγών η οποία περιλαμβάνει τις βασικές 
γνώσεις χειρισμού του οχήματος. Οι τεχνικές αυτές συνιστώσες διδάσκονται και αφομοιώ-
νονται στον τρόπο οδήγησης έτσι ώστε να εκτελούνται ως αυτόματη αντίδραση από τον 
οδηγό. Οι κοινωνικές συνιστώσες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μετέπειτα στάδιο της 
εκπαίδευσης. Οι συνιστώσες αυτές βοηθούν ώστε να αντιμετωπίζονται επιδέξια οι προ-
κλήσεις της καθημερινής κυκλοφορίας. υπερφορτώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία 
π.χ. περιλαμβάνοντας κοινωνικές παραμέτρους σε πολύ πρώιμο στάδιο της εκπαίδευσης, 
μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στους στόχους της εκπαίδευσης. για το λόγο αυτό, η 
εκπαίδευση πρέπει να οργανωθεί σε διάφορα παρεμφερή και συνδεόμενα στάδια. καλό 
είναι να διαχωριστεί η εκπαίδευση στα ακόλουθα πέντε στάδια: Βασικό στάδιο, δομικό 
στάδιο, στάδιο εκτέλεσης, ειδικές διαδρομές και Τελικό στάδιο (πλησιάζοντας στις εξετά-
σεις οδήγησης). ειδικά στο Βασικό και το δομικό στάδιο περιέχονται και διδάσκονται οι 
τεχνικές διαστάσεις της οδήγησης, ενώ το στάδιο εκτέλεσης, ειδικών διαδρομών και το 
Τελικό, εστιάζουν στις κοινωνικές διαστάσεις.

Η προσωποποιημένη εκπαίδευση ως μέθοδος στην εκπαίδευση οδηγών
ή πρακτική εκπαίδευση οδήγησης περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό οδηγίες και συμβουλές 
του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευμένο, ενώ ο εκπαιδευόμενος εκτελεί σύνθετες ενέργει-
ες. στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα να επιτευχθεί η βέλτιστη προσωπική του απόδοση.
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Ο όρος «εκπαιδευτής» αποτελεί το µέσο µε το οποίο μπορεί να μεταφέρει τον εκπαιδευ-
όμενο από το ένα σημείο α σε ένα άλλο σημείο Β. από αυτή την άποψη, σε παραπάνω επί-
πεδο η εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο ανάπτυξης». Ο στόχος ορίζεται 
από τον εκπαιδευόμενο ο όποιος συνοδεύεται από τον εκπαιδευτή σε µια συγκεκριμένη 
διαδρομή, π.χ η προσεκτική προσέγγιση σε µια οδική διάβαση. Ο εκπαιδευτής παίζει το 
ρόλο του συνεργάτη, καθοδηγητή και του εμψυχωτή. σε ρόλο συνεργάτη, με επικοινωνία 
και αλληλεπίδραση, ο εκπαιδευτής θα υλοποιήσει, θα συνοδεύσει και θα διευκολύνει τη 
διαδικασία ανάπτυξης των δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου.

Όλο και περισσότερο, η εκπαίδευση εφαρμόζεται σε επίπεδο διαχείρισης και marketing, 
αλλά και σε προσωποποιημένο επίπεδο. με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις ενός έμπει-
ρου εκπαιδευτή, αξιολογούνται συγκριμένες ενέργειες σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφο-
ρίας και αναδεικνύονται από κοινού οι καλύτερες εναλλακτικές δράσεις. ή εκπαίδευση σε 
προσωπικό επίπεδο είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που θα οδηγήσει τον εκπαιδευμέ-
νο να επιτύχει το μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων του.

Όσον αφορά την οδήγηση στο δρόμο, η προσωποποιημένη εκπαίδευση απαιτεί να εξε-
τάζεται το πλήρες προφίλ του τρόπου οδήγησης του εκπαιδευόμενου στην καθημερινότη-
τα του. ή οδήγηση ενός αυτοκινήτου δεν αποτελεί κάτι απομονωμένο, αλλά συσχετίζεται 
πολύ ισχυρά µε διάφορες άλλες συναφείς συνθήκες (βλ. πίνακα σεΟ). στο σημείο αυτό ο 
ρόλος του εκπαιδευτή είναι να υποστηρίξει τον αρχάριο οδηγό ώστε να επιτύχει µια άριστη 
επίδοση ασφαλούς, οικονομικής και περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης.

ή προσωποποιημένη εκπαίδευση χαρακτηρίζεται είτε από την εντατική αξιολόγηση των 
εμπειριών µε συγκεκριμένες ερωτήσεις «κλειδιά» ή µε την αργή εξοικείωση του εκπαιδευό-
μενου σε µια νέα οδηγητική συμπεριφορά ρωτώντας τον για ιδέες ή αρχικές εντυπώσεις/
εμπειρίες. υπό αυτήν την έννοια, ειδικά στην περεταίρω εκπαίδευση των οδηγών, οι κα-
ταστάσεις μπορούν να προσαρμόζονται, να ενεργοποιούν τον εκπαιδευμένο παρέχοντας 
σημαντικές αρχικές εμπειρίες και να προκαλούν τη ενεργό διαδραστική συμμετοχή του.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή δεν είναι να αντιπροσωπεύει µια δεξαμενή γνώσης αλλά να 
αποτελεί έναν συνοδηγό που ενδιαφέρεται και που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευ-
μένο να βρει το «δρόμο» του µε τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων. ή βασική αρχή της 
προσωποποιημένης εκπαίδευσης είναι η συντροφικότητα.

ή προσωποποιημένη εκπαίδευση απαιτεί άμεσα ο εκπαιδευτής και εκπαιδευμένος να 
έχουν κατανοήσει το αντικείμενο εκπαίδευσης. Οι στόχοι θα πρέπει να καθορίζονται εκ 
των προτέρων ώστε ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η 
κοινή προσπάθεια διδασκαλίας.

ή οδήγηση είναι κάτι περισσότερο από τη μετακίνηση από το σημείο α στο σημείο Β. 
είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. ή οδήγηση και οι 
σχετιζόμενοι µε αυτή κίνδυνοι καθορίζονται σημαντικά από το σκοπό και τα κίνητρα οδή-
γησης, τον τρόπο ζωής και την οδική συμπεριφορά. ελάχιστοι οδηγοί μπορούν να παρα-
μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτούς τους παράγοντες. Όσον το νωρίτερο και εντονότερα οι 
οδηγοί μάθουν να αντιμετωπίζουν αυτούς τους παράγοντες και να τους αξιολογούν, τόσο 
μεγαλύτερη ικανότητα αποκτούν στο να εκτιμούν συγκεκριμένες συνθήκες στο δρόμο και 
να τις αποφεύγουν ή να τις αντιμετωπίζουν µε τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του 
αρχαρίου οδηγού σχετικά µε τη εκπαίδευση σε µια σχολή οδήγησης. (βλ. πίνακας σεΟ). 
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για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να διερευνά τα παραπάνω από το πρώτο 
κιόλας μάθημα.

ερωτήσεις «κλειδιά» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έναρξη της συζήτησης:
• γιατί θέλεις να μάθεις να οδηγείς;
• γιατί θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης;
• ποιες προσδοκίες έχεις από το να αποκτήσεις άδεια οδήγησης;
• ποιες προσδοκίες και επιθυμίες σου συνδέεις µε την άδεια οδήγησης;
• ποια είναι τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό σκεφτόμενος την άδεια 

οδήγησης;
• Τι θέλεις να κάνεις όταν περάσεις τις εξετάσεις;
γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες πίσω από αυτές τις ερωτήσεις μπορείτε να διαμορφώ-

σετε ένα προσωποποιημένο εκπαιδευτικό πλάνο που θα βοηθήσει επιτύχετε τη βέλτιστη 
προσέγγιση του εκπαιδευόμενου.

Οι «Χρυσοί Κανόνες» του Ecodriving όπως ορίστηκαν στο έργο ECOWILL
Το Ecodriving είναι ένας σύγχρονος και «έξυπνος» τρόπος οδήγησης με τον οποίο μπορείς να 
εξοικονομείς καύσιμο, να φθάνεις στον προορισμό σου γρήγορα και με ασφάλεια. ή κατα-
νάλωση ενέργειας/καυσίµου κοστίζει σε χρήματα και προκαλεί εκπομπές CO2 µε αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. ειδικά η οδήγηση σε υψηλές στροφές του κινητήρα (υψηλές 
rpm) αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. επίσης οι άσκοπες εναλλαγές επιτάχυν-
σης και φρεναρίσματος στο δρόμο όπως και η µη ορθολογική χρήση του κλιματισμού και του 
ηλεκτρικού εξοπλισμού του οχήματος, μειώνουν την ενεργειακή απόδοση. ακολουθώντας 
πάντα την αρχή «πρώτα η ασφάλεια», η εφαρμογή των παρακάτω τεχνικών του Ecodriving 
παρέχει έναν πολύ οικονομικό, «έξυπνο» και άνετο τρόπο οδήγησης µε μικρότερες συνέπειες 
για το περιβάλλον.

1. Προβλέψτε τη ροή της κυκλοφορίας
• «διαβάστε» το δρόμο όσο το δυνατό μακρύτερα μπορείτε μπροστά σας και προ-

βλέψτε τη ροή της κυκλοφορίας.
• δράστε αντί να αντιδράτε – αυξήστε την δυνατότητα δράσης σας τηρώντας µια 

κατάλληλη απόσταση ασφαλείας ώστε να χρησιμοποιείτε την αδράνεια (κινητική 
ενέργεια) του οχήματος.

• μεγιστοποιήστε τη χρήση της κινητικής ενέργειας του οχήματος επιλέγοντας την 
κατάλληλη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.

2. Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα σε χαμηλές στροφές (rpm)
• Οδηγείτε ομαλά χρησιμοποιώντας την υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης σε 

χαμηλές στροφές (rpm). 
• Θυμηθείτε ότι η οδήγηση µε πολύ υψηλές ταχύτητες ή µε υψηλές στροφές αυξά-

νει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.
3. Αλλάξτε σχέση μετάδοσης γρήγορα προς υψηλότερες σχέσεις

• αλλάξτε προς υψηλότερη σχέση μετάδοσης περίπου στις 2.000 rpm σε βενζινο-
κινητήρα και 1.500 rpm σε πετρελαιοκινητήρα. 

• λάβετε υπόψη τις συνθήκες κυκλοφορίας, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα χα-
ρακτηριστικά του οχήματος.

4. Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών συχνά, τουλάχιστον µια φορά το μήνα και πριν 
οδηγήσετε µε υψηλή ταχύτητα (π.χ. αυτοκινητόδρομο)
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• διατηρήστε την κατάλληλη πίεση των ελαστικών γιατί η χαμηλή πίεση των ελαστι-
κών μειώνει την οδική ασφάλεια και κοστίζει σε καύσιμο (βλ. βιβλίο κατασκευα-
στή).

5. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια απαιτεί το όχημα κοστίζει καύσιμο 
και χρήματα
• χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ορθολογικά και κλεί-

στε τα αν δεν τα χρειάζεστε.
• αποφεύγετε τη μεταφορά περιττών φορτίων και την αύξηση της αντίστασης του 

αέρα (π.χ. τοποθέτηση αεροτομών, άνοιγμα παραθύρων σε υψηλές ταχύτητες).
«Χρυσοί κανόνες του Ecodriving»

ΠΡΟΒΛΕΨΤΕ
ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ 
ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΑ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ & ΠΡΙΝ
Ο∆ΗΓΗΣΕΤΕ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ
ΚΑΥΣΗΜΟ & ΧΡΗΜΑΤΑ

AΛΛΑΞΤΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επεξήγηση # 1:
ή συστηματική αύξηση της απόστασης ανάμεσα σε δύο οχήματα στις συνθήκες κυ-
κλοφορίας βελτιώνει σημαντικά την συνολική οδική ασφάλεια. αυξημένη απόσταση 
ασφαλείας ισοδύναμη µε 3 δευτερόλεπτα από το προπορευμένο όχημα δίνει το περι-
θώριο για να ενεργήσει κάποιος αντί απλώς να αντιδράσει και να μειώσει το κίνδυνο 
εμπλοκής σε µια σύγκρουση.

καίρια δράση: αφήστε το γκάζι, αν ροή της κυκλοφορίας επιβραδύνεται ώστε να 
κρατήσετε απόσταση ασφαλείας. με αυτό το απλό τρόπο οι διακυμάνσεις της τα-
χύτητας της ροής κυκλοφορίας μπορούν συχνά να αντιμετωπιστούν από τον οδηγό 
µε κατάλληλη προσαρμογή της ταχύτητας έγκαιρα και ομαλά. ώς αποτέλεσμα των 
παραπάνω η (ισχυρή) πέδηση –δηλ. η σπατάλη κινητικής ενέργειας- μπορεί συχνά να 
αποφευχθεί όπως επίσης και η ανάγκη για νέα επιτάχυνση μετά από ένα δυνατό φρε-
νάρισμα 

Επεξήγηση # 2:
κάνοντας χρήση της αδράνειας των οχημάτων σημαίνει να χρησιμοποιείτε την ήδη 
υπάρχουσα κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου πιο αποτελεσματικά. Ο κύριος στόχος 
είναι να αφήσετε το αυτοκίνητο να κυλήσει µε σταθερή ταχύτητα όποτε είναι δυνα-
τόν, αντί να φρενάρετε και στη συνέχεια να επιταχύνετε. χρησιμοποιώντας την αδρά-
νεια των οχημάτων μπορούν να εφαρμοστούν τρεις διαφορετικές τεχνικές – οι οποίες 
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. είναι σημαντικό να διαβάσετε τις συγκεκριμένες 
οδηγίες του εγχειριδίου του κάθε αυτοκινήτου καθώς και να ακολουθείτε αυστηρά τις 
εθνικές νομικές απαιτήσεις.
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ή χρήση της αδράνειας του αυτοκινήτου μπορεί να εφαρμοστεί µε δύο διαφορε-
τικούς τρόπους: (i) µε επιλεγμένη σχέση μετάδοσης, (ii) µε «νεκρό» – συνεπαγόμενη 
τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 

κατηγορία # 1 «χρησιμοποιώντας την αδράνεια με μια επιλεγμένη σχέση»
Τεχνική οδήγησης: Αφήνοντας το αυτοκίνητο να κυλήσει µε επιλεγµένη σχέση  
μετάδοσης
ή ταχύτητα του οχήµατος θα μειωθεί λόγω της πέδησης µε τον κινητήρα µέσω της 
µηχανικής τριβής (λόγω της επιλεγμένης σχέση μετάδοσης). χρησιμοποιώντας τη σω-
στή σχέση µετάδοσης η υπερβολική επιτάχυνση (π.χ. κατά την οδήγηση σε κατηφόρα) 
μπορεί να αποφευχθεί. ή τεχνική αυτή είναι ευεργετική για την εξοικονόμηση καυ-
σίµου, όταν ο κινητήρας διαθέτει λειτουργία διακοπής παροχής του καυσίµου (cut-off) 
και επίσης κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του 
οχήματος για την διακοπή καυσίμου στον κινητήρα)

κατηγορία # 2 «χρησιμοποιώντας την αδράνεια με νεκρό» 10

Τεχνική οδήγησης 1: Αφήνοντας το όχημα να κυλήσει µε «νεκρό» (χωρίς σχέση μετά-
δοσης και τον κινητήρα στον ρελαντί)
ή τεχνική κύλισης του αυτοκινήτου µε «νεκρό» (χωρίς σχέση μετάδοσης και τον κι-
νητήρα στον ρελαντί) εκμεταλλεύεται καλύτερα την υπάρχουσα κινητική ενέργειας 
επειδή δεν υπάρχει το φαινόμενο της πέδησης του οχήματος µε τον κινητήρα. αυτό 
είναι ωφέλιμο σε καταστάσεις όταν π.χ. το αυτοκίνητο πλησιάζει ένα εμπόδιο ή πρέπει 
να σταματήσει (π.χ. σε κόκκινο φανάρι ή σήμα STOP). Έτσι, µια σχετικά μεγάλη από-
σταση μπορεί να διανυθεί µε περίπου σταθερή ταχύτητα χωρίς πρόσθετη επιτάχυνση. 
Όταν το όχημα κυλάει µε «νεκρό» η κατανάλωση καυσίμου είναι η κατανάλωση του 
ρελαντί του οχήματος. ειδικά για τα οχήματα χωρίς σύστημα διακοπής τροφοδοσίας 
του καυσίµου η τεχνική αυτή αποτελεί µια καλή περίπτωση ώστε να χρησιµοποιηθεί η 
υπάρχουσα κινητική ενέργεια του οχήματος. αλλά και για τα αυτοκίνητα µε λειτουργία 
διακοπής καυσίμου, η επιλογή να αφήσετε το αυτοκίνητο να κυλήσει χωρίς ταχύτη-
τα μπορεί να εξοικονομήσει καύσιμα σε µια τυπική διαδρομή πόλης µε χαμηλή τα-
χύτητα (ιδίως όταν υπάρχει «σταμάτημα - ξεκίνημα» σε κυκλοφοριακό φόρτο ή όταν 
χρειαζόµαστε µόνο λίγο µεγαλύτερη ταχύτητα). ή λειτουργία διακοπής καυσίμου του 
κινητήρα, δεν λειτουργεί σε χαµηλές στροφές και ενεργοποιείται πέρα από ένα συ-
γκεκριµένο αριθµό στροφών του κινητήρα για κάθε αυτοκίνητο (ελέγξτε τον ακριβή 
αριθµό rpm διακοπής-ενεργοποίησης στο εγχειρίδιο λειτουργίας του αυτοκινήτου). για 
λόγους ασφαλείας κατά την οδήγηση σε κατηφορικές κλίσεις, είναι σηµαντικό να γίνε-
ται χρήση της κατάλληλης σχέσης µετάδοσης για να αποφευχθεί ανεπιθύµητη υπερ-
βολική επιτάχυνση.

Τεχνική οδήγησης 2: Αφήνοντας το αυτοκίνητο να κυλήσει, αλλά µε το συμπλέκτη 
«πατημένο».

ή τεχνική αυτή συνιστάται σε περιπτώσεις όπου μπορεί να υποτεθεί - προβλεπτεί 
ότι η διαδρομή μπορεί σύντομα να συνεχιστεί µε την ίδια σχέση μετάδοσης και η χρή-
ση της λειτουργίας διακοπής καυσίμου καθώς και το φαινόμενο πέδησης µε τον κινη-
τήρα δεν θα είναι αποδοτικό για την εξοικονόμηση καυσίμου.

10. σύμφωνα με το πρόγραμμα ecowill.
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Κάνετε χρήση της διακοπής καυσίµου (fuel cut-off) όποτε είναι ωφέλιµο
είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι η εσωτερική µηχανική τριβή (του κινητήρα/ συστήµα-
τος μετάδοσης κίνησης) σπαταλά περισσότερη κινητική ενέργεια από ότι να αφήσουµε 
το αυτοκίνητο να κυλήσει χωρίς τον κινητήρα (µε «νεκρό» σηµείο ή πατώντας το πεντάλ 
του συµπλέκτη). ή λειτουργία διακοπής του καυσίµου (εάν είναι διαθέσιµη σε ένα συ-
γκεκριµένο αυτοκίνητο) ενεργοποιείται µόνο σε συγκεκριµένο εύρος στροφών και ταχύ-
τητας του οχήµατος, η οποίες διαφέρουν από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο. είναι χρήσιµο 
να γνωρίζουµε τις ιδιαιτερότητες του αυτοκινήτου από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 
στις χαµηλές στροφές και χαµηλές ταχύτητες (κάτω από 50 χιλιόµετρα την ώρα) -τυπική 
ταχύτητα για οδήγηση εντός πόλης- η χρήση της λειτουργίας διακοπής καυσίµου δεν 
είναι πάντα εφικτή και χρήσιµη. ειδικά για οδήγηση στην πόλη µπορεί να είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο και να αποσπά την προσοχή - κίνδυνος για την ασφάλεια! - να εντοπίζεται 
η σωστή ταχύτητα για τη βέλτιστη χρήση αυτής της λειτουργίας. σχετικό µε την ασφαλή 
οδήγηση είναι το γεγονός ότι ορισµένα σύγχρονα αυτοκίνητα επιταχύνουν αυτόµατα 
τον κινητήρα, αν οι στροφές του κινητήρα µειωθούν κάτω από ένα καθορισµένο αριθµό 
στροφών. αυτό το αποτέλεσµα -αν γίνεται ακούσια- θα πρέπει να αποφεύγεται διότι 
αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου και µπορεί να οδηγήσει σε εκνευρισµό του οδηγού 
(θέµα ασφάλειας στο δρόµο). Τα παλαιότερα αυτοκίνητα ως επί το πλείστον δεν διαθέ-
τουν σύστηµα διακοπής παροχής καυσίµου.

Σημείωση: και οι τρεις τεχνικές πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά ακολουθώντας την 
αρχή: «Πρώτα η Ασφάλεια».

Επεξήγηση # 3:
ή ομαλή οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα εξοικονοµεί περισσότερο καύσιµο σε σύγκριση 
µε οδήγηση µε την ίδια μέση ταχύτητα, αλλά µε εναλλαγές επιτάχυνσης και πέδησης. 
Οι περιττές επιταχύνσεις και τα απότομα φρεναρίσματα όχι µόνο οδηγούν σε σπατάλη 
καύσιμου, αλλά αυξάνουν και το επίπεδο άγχους κατά την οδήγηση και μπορούν να 
προκαλέσουν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια. Το Eco-driving προωθεί την ομαλή 
οδήγηση που επιτρέπει την αδιατάρακτη και εύκολη οδήγηση μέσα στην κυκλοφορία.

ή χρήση ενός συστήματος «cruise control» μπορεί να είναι ωφέλιμη προκειμένου 
να υποστηρίξει την ομαλή οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα, ειδικά για οδήγηση εκτός 
πόλεως (επαρχιακούς δρόμους ή αυτοκινητόδρομους), αλλά και σε κάποιες περιπτώ-
σεις και για οδήγηση μέσα στην πόλη.

Η υψηλή ταχύτητα οδηγεί σε δραστική αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
ειδικά για οδήγηση στην πόλη, δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα να αυξηθεί η 
μέση ταχύτητα ή να εξοικονομηθεί χρόνος επιταχύνοντας απότομα ή οδηγώντας µε 
υψηλή ταχύτητα. Ο χρόνος που χρειάζεται για µια διαδρομή εξαρτάται από εξωτε-
ρικούς παράγοντες (όπως η πυκνότητα της κυκλοφορίας, οι φωτεινοί σηματοδότες, 
κ.λπ.). ακόμα και στις εθνικές οδούς ο εξοικονοµούµενος χρόνος για οδήγηση µε με-
γαλύτερη ταχύτητα είναι αρκετά µικρός και κοστίζει υπερβολικά καθώς πρέπει να κα-
ταναλωθεί µια δραστικά αυξηµένη ποσότητα καυσίµου. ακόµη και για να οδήγηση µε 
λίγο µεγαλύτερη ταχύτητα, ακόµα και εντός των ορίων ταχύτητας (π.χ. από 110 σε 
120 χλµ/ώρα), αυτό σηµαίνει υψηλότερες στροφές συν αεροδυναµική αντίσταση και 
εποµένως περισσότερο καύσιµο και σπατάλη χρηµάτων (παρατηρήστε τον υπολογιστή 
ταξιδίου του οχήµατος).
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Επεξήγηση # 4:
ή οδήγηση σε υψηλές ή ακόμα και μεσαίες στροφές του κινητήρα καταναλώνει πάντα 
περισσότερο καύσιμο, σε σχέση µε την οδήγηση σε χαμηλές στροφές σε οποιαδήπο-
τε ταχύτητα. ώς εκ τούτου, συνίσταται ιδιαίτερα η γρήγορη αλλαγή ταχυτήτων προς 
μεγαλύτερη σχέση. ώστόσο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος καθώς και οι 
δεδομένες συνθήκες κυκλοφορίας πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. ενδεικτική 
υπόδειξη για αλλαγή σχέσης και οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα (σε επίπεδο δρόμο, όχι 
σε ανηφόρα):

1η ταχύτητα: μόνο για εκκίνηση (ένα μήκος οχήματος) 
2η ταχύτητα: 20 χλµ. την ώρα
3η ταχύτητα: 30 χλµ. την ώρα 
4η ταχύτητα: 40 χλµ. την ώρα 
5η ταχύτητα: 50 χλµ. την ώρα. 
6η ταχύτητα: 60+ χλµ. την ώρα.

με βάση την παραπάνω ενδεικτική υπόδειξη για οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα 
(σε επίπεδο δρόμο, όχι σε ανηφόρα), ο βέλτιστος τρόπος αλλαγής ταχυτήτων θα πρέ-
πει να καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε αυτοκίνητο.

ή επιτάχυνση µε την χρήση όλου του γκαζιού πρέπει να αποφεύγεται εάν η επι-
τάχυνση μπορεί να επιλεγεί να πραγματοποιηθεί προοδευτικά. Όταν οδηγείτε σε µια 
ανηφόρα επιλέξτε µια ταχύτητα που δεν απαιτεί πλήρη χρήση του πεντάλ του γκαζιού 
ώστε να έχετε περιθώρια επιτάχυνσης (θέμα ασφαλείας). ή καταλληλότερη επιλογή 
θέσης του πεντάλ γκαζιού πρέπει να είναι στα ²/³ ή ¾ της διαδρομής του.

Σημείωση: ή αρχή «πρώτα η ασφάλεια» ισχύει και για την επιτάχυνση! Όταν απαιτείται 
μεγάλη επιτάχυνση (π.χ. προσπέραση, αλλαγή λωρίδας, είσοδος σε εθνική οδό) χρη-
σιμοποιείστε σκόπιμα πλήρη επιτάχυνση πατώντας όλο το πεντάλ του γκαζιού για να 
επιτύχετε γρήγορα την ταχύτητα που απαιτείται και να διαχειριστείτε τη συγκεκριμένη 
κατάσταση µε ασφάλεια.

κατά την ισχυρότερη επιτάχυνση η παράλειψη ή «προσπέραση» μιας σχέσης μετά-
δοσης (π.χ από 2η κατευθείαν σε 4η ) μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε καύ-
σιμα. ή παράλειψη των σχέσεων είναι σημαντική και παρέχει εξοικονόμηση καυσίμου 
προκειμένου να φτάσετε πιο γρήγορα σε µια στοχευμένη τελική (σταθερή) ταχύτητα 
και να τη διατηρήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να αυξάνονται οι στρο-
φές του κινητήρα.

Οι καμπύλες ροπής στα αυτοκίνητα διαφέρουν σημαντικά, τόσο σε κινητήρες ντί-
ζελ και βενζινοκινητήρες, όσο και σε παλαιότερους και σύγχρονους κινητήρες (ανε-
ξάρτητα από το είδος καυσίμου). Τα αυτοκίνητα µε κινητήρες ντίζελ ή σύγχρονους 
βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού μπορούν να αλλάζουν σχέση μετάδοσης προς με-
γαλύτερη σε ακόμη χαμηλότερες στροφές σε σχέση µε (παλαιότερα) αυτοκίνητα που 
κινούνται µε βενζίνη.

Ειδικές συμβουλές για οχήματα µε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
για οικονομική οδήγηση αποφύγετε το αυτόματο κατέβασμα της ταχύτητας (kick-
down) για να επιταχύνετε εκτός και αν αυτό απαιτείται για λόγους ασφαλείας (βλ. 
παραπάνω). για να εμπλέξετε εσκεμμένα µια μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης για να 
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οδηγήσετε µε χαμηλότερες στροφές µε το αυτόματο κιβώτιο απλά αφήστε λίγο το 
πόδι από το γκάζι. ή αλλαγή ταχυτήτων και η οδήγηση σε χαμηλές στροφές είναι µη 
επιζήμια για οποιαδήποτε κινητήρα ή αυτοκίνητο! Ένα υπερφορτωμένο/ φραγμένο 
φίλτρο σωματιδίων στα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα δεν οφείλεται στην οδήγηση µε χα-
μηλές στροφές, αλλά σχετίζεται µε τη χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα σε πάρα πολ-
λές μικρές διαδρομές (επίσης πρέπει να αποφεύγεται λόγω της υψηλής κατανάλωσης 
καυσίμων). αν είναι απαραίτητο µια 10λεπτη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο μπορεί να 
αποτρέψει το φράξιμο του φίλτρου σωματιδίων. παρακαλούμε επίσης ελέγξτε τις λε-
πτομέρειες και τις πρακτικές οδηγίες στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ή απευθείας από 
τον κατασκευαστή. γενικά καλό είναι να επιλέξετε και να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο 
που να ταιριάζει µε τις ανάγκες χρήσης σας και τη φύση των διαδρομών που κάνετε.

To Ecodriving είναι ένας µοντέρνος και «έξυπνος» τρόπος οδή-
γησης ώστε να εξοικονοµείς καύσιµο, να φθάνεις στον προορισµό 
σου γρήγορα με ασφάλεια. ή κατανάλωση ενέργειας/καυσίµου 
κοστίζει σε χρήµατα και προκαλεί εκποµπές CO2 µε αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. ειδικά η οδήγηση σε υψηλές στροφές 
του κινητήρα (υψηλές rpm) αυξάνει σηµαντικά την κατανάλωση 
καυσίµου. επίσης οι άσκοπες εναλλαγές επιτάχυνσης και φρενα-
ρίσµατος στο δρόµο όπως και η µη ορθολογική χρήση του κλιµα-
τισµού και του ηλεκτρικού εξοπλισµού του οχήµατος, µειώνουν 
την ενεργειακή απόδοση.

ακολουθώντας πάντα την αρχή «πρώτα η ασφάλεια», η 
εφαρµογή των παρακάτω τεχνικών του Ecodriving παρέχει έναν 
πολύ οικονοµικό, «έξυπνο» και άνετο τρόπο οδήγησης µε µικρότε-
ρες συνέπειες για το περιβάλλον.

«Ασημένιοι Κανόνες» του Eco-driving:
• αποφύγετε τις μικρές διαδρομές! Οι «κρύοι» κινητήρες χρειάζονται πολύ περισσό-

τερα καύσιμα σε σύγκριση µε τους προθερμασμένους κινητήρες προκαλώντας 
αντίστοιχα περισσότερες εκπομπές CO2. στις μικρές διαδρομές ο κινητήρας δεν 
φθάνει τη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του, αυξάνοντας τη φθορά και τη 
μείωση της αντοχής του.

• ξεκινήστε να οδηγείτε αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα. μην ζεσταίνετε 
τον κινητήρα στο ρελαντί

• μην πατάτε το γκάζι, κατά την εκκίνηση του κινητήρα
• σβήστε τον κινητήρα σε σύντομες στάσεις (ή χρησιμοποιήστε το αυτόματο 

«start/stop»), όταν αναμένεται η στάση να διαρκέσει περισσότερο από 60 δευ-
τερόλεπτα (ignition on)

• κλείστε τα παράθυρα κατά την οδήγηση σε υψηλότερες ταχύτητες, διότι τα 
ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση και καταναλώνουν 
επιπλέον καύσιμο

• χρησιμοποιείστε λάδια χαμηλής τριβής και ελαστικά εξοικονόμησης ενέργειας
• (ευρωπαϊκή ετικέτα ενεργειακής απόδοσης)
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• ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το αυτοκίνητό σας ώστε να παραμείνει «οικο-
νομικό» και ασφαλές

• ή οικονομία στο καύσιμο ξεκινά µε την επιλογή ενός αυτοκινήτου χαμηλών εκ-
πομπών. επιλέξτε ένα μοντέλο µε μειωμένες εκπομπές CO2. Τα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα θα πρέπει πάντα να είναι εξοπλισμένα µε φίλτρα μικροσωματιδίων. ή 
ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου στον υπολογιστή ταξιδίου σας βοηθάει να 
εξοικονομήσετε καύσιμα. Το σύστημα «cruise control» και ένα προηγμένο αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων

• χρησιμοποιήστε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.
περίπου το 25% όλων των μετακινήσεων µε αυτοκίνητο δεν ξεπερνά τα δύο χιλιό-

μετρα και το 50% των μετακινήσεων µε αυτοκίνητο είναι μικρότερο από πέντε χιλιόμε-
τρα. ή ποδηλασία και το περπάτημα δεν έχουν µόνο θετικές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον αλλά και στην υγεία και τον οικονομικό προϋπολογισμό σας. ή χρήση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς σας βοηθά επίσης να εξοικονομήσετε χρήματα αποφεύγοντας το 
άγχος και τις εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον. εξετάστε τη δημιουργία ενός τρόπου 
συνεπιβατισμού (car-pooling) µε φίλους / συναδέλφους ή κάνετε χρήση κοινόχρηστου 
αυτοκινήτου (car-sharing) για εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση του κόστους.

Δομή της εκπαίδευσης του Eco-driving σε μια Σχολή Οδήγησης

Βασικό Στάδιο
σκοπός του βασικού σταδίου είναι να αποκτηθούν οι ψυχοκινητικές ικανότητες για 
την επιλογή της σωστής σχέσης μετάδοσης του νέου μοντέρνου τρόπου οδήγησης. ή 
εκπαίδευση στον ασφαλή και μοντέρνο τρόπο αλλαγής ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας 
όλες τις δυνατές σχέσεις μετάδοσης παράλληλα µε την εξοικείωση µε τις βασικές αρ-
χές εκμετάλλευσης της κινητικής ενέργειας ανάλογα µε τον τύπο του οχήματος είναι 
οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι σε αυτό το στάδιο.

ή κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα εξαρτώνται ισχυ-
ρά από την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (στροφές/λεπτό). γενικά, οι υψηλές 
στροφές προκαλούν υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν 
τη δυνατότητα και είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να αλλάζουν σχέσεις μετάδοσης 
λειτουργώντας σε χαμηλές στροφές του κινητήρα, οδηγώντας στις 2.000 στροφές/
λεπτό.

με αυτό τον τρόπο, ο κινητήρας φτάνει τη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του 
πολύ πιο γρήγορα σε σχέση µε την οδήγηση σε μικρότερες σχέσεις µε υψηλότερες 
στροφές. Ένα όχημα που ο κινητήρας -όπως χαρακτηριστικά λέγεται- «κρεμάει», ση-
μαίνει ότι ο κινητήρας δεν είναι στο βέλτιστο εύρος στροφών του - ακόμη και κάτω από 
ρελαντί – επειδή έχει επιλεχθεί λάθος σχέση μετάδοσης. ή ικανότητα χρήσης όλων των 
σχέσεων μετάδοσης συμπεριλαμβανομένης και της «νεκράς», χωρίς ο εκπαιδευόμενος 
να κοιτά το μοχλό ταχυτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή οδήγηση. 
Θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να διδαχθεί να επιταχύνει γρήγορα και να αλλάζει νωρίς 
σχέση μετάδοσης προς μεγαλύτερη σχέση. Ο αριθμός στροφών αλλαγής ταχυτήτων 
για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι λίγο μικρότερος σε σχέση µε τα 
βενζινοκίνητα. (για περισσότερες λεπτομέρειες: βλ. Τους «χρυσούς κανόνες»).
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ενδεικτική υπόδειξη για αλλαγή σχέσης και οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα (σε επί-
πεδο δρόμο, όχι σε ανηφόρα):

1η ταχύτητα: μόνο για εκκίνηση (ένα μήκος οχήματος) 
2η ταχύτητα: 20 χλµ. την ώρα
3η ταχύτητα: 30 χλµ. την ώρα 
4η ταχύτητα: 40 χλµ. την ώρα
5η ταχύτητα: 50 χλµ. την ώρα. 
6η ταχύτητα: 60 + χλµ. την ώρα

Ταυτόχρονα θα πρέπει να διδαχθεί η τεχνική του να αφήνεται το όχημα να κυλίσει 
µε έξυπνο τρόπο. αυτό μπορεί να γίνει χωρίς τον κινητήρα (µε «νεκρό» ή µε επιλεγμένη 
σχέση μετάδοσης και πατώντας τον συμπλέκτη) ή µε τον κινητήρα κάνοντας χρήση 
της λειτουργίας διακοπής της τροφοδοσίας καυσίμου (εάν το όχημα διαθέτει τη συγκε-
κριμένη τεχνολογία). ή ορθή χρήση των σχέσεων μετάδοσης σε σχέση µε την ταχύτητα 
οδήγησης πρέπει να διδάσκεται ώστε στην πράξη ο υποψήφιος οδηγός να µην κοιτάζει 
τον μοχλό των ταχυτήτων. Τα αυτοκίνητα µε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει 
να οδηγούνται στη θέση «D».

Δομικό Στάδιο

στο δομικό στάδιο οι τεχνικές οδήγησης που διδάσκονται θα πρέπει να συνδυάζονται 
και να επεξεργάζονται περαιτέρω. συνεπώς απαιτούνται συγκριμένες ασκήσεις ώστε 
οι νέοι οδηγοί να βοηθηθούν να κατανοήσουν σωστά τις τεχνικές οδήγησης και να 
εκπαιδευτούν καλύτερα στο χειρισμό του οχήματος.

πολλοί αρχάριοι οδηγοί (αλλά επίσης και περισσότερο έμπειροι οδηγοί) δεν μπο-
ρούν να φανταστούν πόσο μεγάλη απόσταση μπορεί να διανύσει ένα αυτοκίνητο όταν 
κυλά µε «νεκρό» ή πατώντας τον συμπλέκτη. μια καλή άσκηση είναι να βάλετε «νεκρό» 
ή να πατήσετε τον συμπλέκτη όταν οδηγείτε µε µια υψηλή σχέση μετάδοσης.

μια άλλη ανησυχία είναι ότι ο κινητήρας θα σβήσει όταν πλησιάζει στις στροφές 
του ρελαντί όταν υπάρχει επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο. για να μεταδοθεί η εμπειρία 
μπορείτε στην πρακτική εκπαίδευση να υποδείξετε να αφεθεί το γκάζι στην ταχύτητα 
των 40 χλµ/ώρα µε 4η σχέση και ο οδηγός να αφήσει το όχημα να κυλίσει μέχρι να 
αρχίσει να «κλωτσάει». Θα πρέπει να δηλώσετε στον οδηγό ότι σε επίπεδο δρόμο το 
όχημα θα μπορούσε να κυλήσει µε τον κινητήρα στο ρελαντί και επιλεγμένη σχέση 
μέχρι να μείνει από καύσιμο.

ή χρήση της τεχνικής κύλισης µε την αδράνεια του οχήματος δεν θα πρέπει να 
εξασκείται σε κατηφορική κλίση. ή ορθή επιλογή σχέσεων για οδήγηση σε κατηφόρα 
θα πρέπει να διδάσκεται ξεχωριστά. ώς γενικός κανόνας μπορεί να είναι η αποτροπή 
περαιτέρω επιτάχυνση του οχήματος είναι η επιλογή μιας μικρότερης σχέσης μετάδο-
σης αν το όχημα επιταχύνει αυτόματα κατά την κύλιση (µε ή χωρίς διακοπή καυσίμου) 
ή οδηγώντας µε «νεκρό».

Στάδιο Εκτέλεσης
ειδικά το στάδιο της εκτέλεσης καθώς και το στάδιο των ειδικών διαδρομών, προσεγγί-
ζουν τις κοινωνικές συνιστώσες της εκπαίδευσης οδηγών µε ήδη θεµελιωμένες τις ικα-
νότητες των τεχνικών διαστάσεων της οδήγησης. συνίσταται να µην πραγματοποιείται 
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αυτό το στάδιο πολύ νωρίς κατά την εκπαίδευση ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
υπερέντασης στον αρχάριο οδηγό. ή πρόκληση σε αυτό το στάδιο είναι η μεταφορά 
των τεχνικών οδήγησης σε συγκεκριμένες συνθήκες κυκλοφορίας. είναι σημαντικό να 
επιβεβαιώνετε/ανταµοίβετε τους νέους αρχάριους κατά την εφαρμογή των συγκεκρι-
μένων τεχνικών οδήγησης. Όμως είναι επίσης σημαντικό να διδαχθούν στην πράξη κα-
ταστάσεις στο δρόμο που απαιτούν μεγαλύτερη επιτάχυνση και υψηλότερες στροφές 
του κινητήρα για λόγους ασφαλείας. αυτές μπορούν να περιγράφουν ως εξής:

• είσοδος σε αυτοκινητόδρομο/δρόμο ταχείας κυκλοφορίας
• προσπέραση οχήματος
• αλλαγή σχέσεων σε ανηφορικό δρόμο
σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη σχέση μετάδοσης 

που θα επιτρέπει την αναγκαία επιτάχυνση ώστε να πραγματοποιηθεί µε ασφάλεια ο 
προβλεπόμενος ελιγμός οδήγησης. Όπως έχει ήδη υποδειχθεί, η χρήση της αδράνειας/
υπάρχουσας κινητικής ενέργειας του οχήματος θα πρέπει να εντάσσεται σε πιο σύν-
θετες συνθήκες κυκλοφορίας, δίνοντας στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να διδαχθεί 
τη συγκεκριμένη τεχνική κύλισης. επιπρόσθετα η ορθή χρήση των σχέσεων μετάδοσης 
θα πρέπει να διδάσκεται περεταίρω σε περίπτωση που δεν έχουν αφομοιωθεί από 
τον εκπαιδευόμενο. Τα ακόλουθα παραδείγματα περιγράφουν συνθήκες κυκλοφορίας 
στις οποίες θα πρέπει να διδάσκεται η τεχνική της κύλισης:

• προσέγγιση σε κόκκινο σηματοδότη ή σηματοδότη που σύντομα θα γίνει κόκκινος
• προσέγγιση σε σήμα «STOP» ή σήμα παραχώρησης προτεραιότητας
• προσέγγιση σε διάβαση πεζών ή διασταύρωση που πρόκειται να στρίψουµε
• προσέγγιση σε εμπόδιο
• προσέγγιση σε σήμα ορίου ταχύτητας
• κύλιση σε συνθήκες στάσης-εκκίνησης της κυκλοφορίας
κρατώντας µια μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας βοηθά τους νέους οδηγούς να 

αναγνωρίσουν το πώς πεδίο δράσης τους μπορεί να διευρυνθεί. αυτό επιτρέπει το να 
ενεργούν αντί µόνο να αντιδρούν στις κυκλοφοριακές συνθήκες. ή εκπαίδευση για 
μεγέθυνση της απόστασης ασφαλείας είναι σημαντικά συνδεδεµένη µε αυτό το στά-
διο της εκπαίδευσης. Οι νέοι οδηγοί αντιλαµβάνονται ως κέρδος στις ικανότητές τους 
να διαθέτουν επαρκή χώρο και χρόνο για να αντιδρούν στις συνθήκες κυκλοφορίας. 
ή διευρυµένη απόσταση ασφαλείας έχει πολλά οφέλη και ιδίως επιτρέπει τη µέγιστη 
δυνατή εκµετάλλευση της αδράνειας του οχήματος.

επιπλέον η στάση σε ένα εμπόδιο μπορεί να αποφευχθεί µε την έγκαιρη αλλαγή 
λωρίδας κυκλοφορίας. επίσης ο κίνδυνος σύγκρουσης µε το όχημα που ακολουθεί το 
όχηµα του οδηγού µειώνεται λόγω των µικρότερων απαιτήσεων φρεναρίσματος. Οι δι-
ακυµάνσεις της ταχύτητας κυκλοφορίας µπορούν να αντιµετωπιστούν χωρίς να χαθεί 
µεγάλη κινητική ενέργεια από το όχηµα.

σε αυτή τη φάση εκτός από την εκπαίδευση για την επιλογή της ορθής απόστασης 
ασφαλείας θα πρέπει να αξιολογούνται και να επισηµαίνονται τα σχετιζόµενα οφέλη 
από αυτό.

Στάδιο Ειδικών Διαδρομών
κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου οι αποκτηθείσες ικανότητες του υποψήφιου οδη-
γού στην εφαρμογή των τεχνικών του Eco-driving θα πρέπει να εξασκούνται σε περε-
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ταίρω ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας /διαδρομών. σε αυτό το στάδιο η εκπαίδευση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές διαδρομές σε αυτοκινητόδρομο, νυχτερινή οδήγηση ή 
οδήγηση σε περιφερειακούς δρόμους.

Τελικό Στάδιο
Το τελικό στάδιο (λίγο πριν τις εξετάσεις) ολοκληρώνει τη διαδικασία εκπαίδευσης του 
οδηγού. στο στάδιο αυτό μπορούν να διδαχθούν σε εμβάθυνση ειδικά θέματα κατά την 
εφαρμογή των «χρυσών κανόνων» του Eco-driving µε αυτόνομη οδήγηση από τον οδηγό.

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Οι σωστές απαντήσεις μπορεί να είναι παραπάνω από μία στις παρακάτω 
ερωτήσεις.

1. Το Eco-driving στην εκπαίδευση νέων οδηγών σημαίνει:
a. να μάθει ο οδηγός τους «χρυσούς κανόνες» απ’εξω σαν ποίημα
b. να διδάσκονται οι σχετικές τεχνικές οδήγησης από την αρχή της εκπαίδευσης 

του οδηγού 
c. να εφαρμόζεται το Eco-driving σε όλα τα πρακτικά μαθήματα οδήγησης

2. Το Eco-driving στην εκπαίδευση νέων οδηγών σημαίνει:
a. υποστήριξη και ενθάρρυνση του οδηγού όταν το εφαρμόζει
b.  διδασκαλία των τεχνικών Eco-driving σε όλη τη διάρκεια εκπαίδευσης του 

οδηγού
c. Ο οδηγός να μπορεί να απαγγέλει τους «χρυσούς κανόνες» σαν ένα ποίημα

3. Ποιές είναι οι τεχνικές του Eco-Driving που ορίστηκαν;
a. Οδηγείτε μόνο με 3η σχέση μετάδοσης
b. κατεβάστε σχέση μετάδοσης στις 2,000 rpm
c. χρησιμοποιήστε την αδράνεια/κινητική ενέργεια του οχήματος όσο δυνατό 

συχνότερα
d. αυξήστε τα περιθώρια αντίδρασης μεγαλώνοντας της απόσταση ασφαλείας
e. ανεβάστε σχέση μετάδοσης στις 3,500 rpm

4. Ποιές πρέπει να είναι οι ενέργειες του εκπαιδευτή στον ρόλο του προσωπικού εκπαιδευτή/
υποστηρικτή;
a. να υποστηρίζει τον υποψήφιο οδηγό να αποκτά συσσωρευμένη γνώση
b. να σχεδιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία
c. να θέτει ενεργά ερωτήσεις προς συζήτηση

5. Τι πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά στη διάρκεια εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών;
a. H δημιουργία άγχους του υποψηφίου με υπερπληθώρα πληροφοριών και συμ-

βουλών
b. ή εμπλοκή του υποψηφίου στη διαδικασία σχεδιασμού των ασκήσεων
c. Ο εκπαιδευτής να συμπεριφέρεται ως συνεργάτης
d. Οι έπαινοι προς τον υποψήφιο
e. να ενισχύεται η αίσθηση ότι ο οδηγός εξετάζεται συνεχώς
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6. Σημειώστε τις ΛΑΘΟΣ προτάσεις:
a. Οι τεχνικές του Ecodriving είναι ακριβώς ίδιες για αυτοκίνητα βενζίνης και 

diesel
b. Το Ecodriving είναι πάντα πιο γρήγορος τρόπος οδήγησης από τη συνήθη 

οδήγηση
c. ή οδήγηση με πρόβλεψη της κυκλοφορίας είναι βασική για το Eco-driving
d. H οδηγητική συμπεριφορά του υποψήφιου οδηγού έχει μόνο μια μικρή επί-

δραση στην κατανάλωση καυσίμου του οχήματος
e. Το Ecodriving βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια

6. Ποιές προτάσεις που αφορούν τον Πίνακα ΣΕΟ είναι σωστές;
a. Τα αρχικά του πίνακα σεΟ σημαίνουν «σύντομη εκπαίδευση Οδηγών»
b. πίνακας σεΟ παρουσιάζει όλους του παράγοντες που επηρεάζουν την  οδη-

γητική συμπεριφορά
c. πίνακας σεΟ παρουσιάζει ποιες τεχνικές και κοινωνικές παράμετροι (επίπε-

δα) είναι σχετικές με την επιρροή στην οδηγητική συμπεριφορά

δραστηριότητα
σχεδιάστε μια εκπαίδευση μικρής διάρκειας για eco-driving, με ομάδα στόχο 
Οδηγούς με άδεια Οδήγησης Β κατηγορίας και διάρκεια 2 – 4 ώρες. στο σχε-
διασμό να συμπεριλάβετε τους στόχους, τη διάρθρωση της σχετικής θεωρίας 
και την πρακτική εκπαίδευση.

5.3 Πρακτική εκπαίδευση Οδήγησης 
ή πρακτική εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο κομμάτι στην εκπαίδευση των Οδηγών 
αφού σε αυτό το στάδιο οι γνώσεις μετατρέπονται στις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότη-
τες που απαιτούνται για την οδήγηση ενός οχήματος. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι 
να αποτελέσει αφετηρία συζήτησης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτών 
Οδήγησης, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια σχεδιασμού πρακτικών μαθημάτων ή 
ασκήσεων. στη συνέχεια δίνονται συνοπτικά κάποια ενδεικτικά παραδείγματα πρακτικής 
άσκησης υποψηφίων Οδηγών (οι ασκήσεις που περιγράφονται δεν αντιστοιχούν υποχρεω-
τικά σε μία εκπαιδευτική ώρα). 

Άσκηση 1: Θέση Οδήγησης - Ρυθμίσεις
Στόχος: Ο εκπαιδευμένος να μπορεί να καθίσει σωστά στη θέση οδήγησης, έτσι ώστε να 
μπορεί να χειρίζεται με άνεση το τιμόνι, τα πεντάλ, τα διάφορα χειριστήρια και στους δια-
κόπτες. μετά την άσκηση, ο εκπαιδευόμενος πρέπει:

• να γνωρίζει τις δυνατότητες ρύθμισης τού καθίσματος
• να μπορεί να κάνει με ευχέρεια τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο κάθισμα
• να μπορεί να ρυθμίσει τους καθρέπτες στη σωστή θέση έτσι ώστε να επιτυγχάνει 

βέλτιστο οπτικό πεδίο προς τα πίσω.
• να χρησιμοποίει σωστά τη ζώνη ασφαλείας αυτός και οι επιβάτες 
• να αναγνωρίζει τα χειριστήρια και τους διακόπτες ελέγχου στο θάλαμο τού οχήμα-

τος.



150

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

• να είναι ικανός να χρησιμοποιεί σωστά και με ευχέρεια τα χειριστήρια και τους δια-
κόπτες ελέγχου χωρίς να τα κοιτάζει.

χώρος εκπαίδευσης: μέσα στο όχημα.

Άσκηση 2: Ξεκίνημα - σταμάτημα
Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να πραγ-
ματοποιεί ξεκίνημα και στάση µε το αυτοκίνητο. μετά την άσκηση ο εκπαιδευόμενος πρέ-
πει να έχει την ικανότητα να ξεκινά από στάση και να σταματά το όχημα σχετικά ομαλά. 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει επίσης να γνωρίζει πώς να οδηγήσει και να ελέγξει το όχημα σε 
χαμηλές ταχύτητες. (πορεία πολύ χαμηλής ταχύτητας). μετά την άσκηση, ο εκπαιδευόμε-
νος πρέπει:

• να γνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να ξεκινήσει το όχημα
• να μπορεί να χειρίζεται το χειρόφρενο με άνεση
• να μπορεί να κάνει ξεκίνημα σε δρόμο χωρίς κλίση
• να γνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να σταματήσει το όχημα
• να μπορεί να κάνει στάση χωρίς να του σβήνει ο κινητήρας
• να μπορεί να οδηγεί σε ευθεία πολύ αργά
• να είναι ικανός να τοποθετεί σωστά τα χέρια στο τιμόνι
• να ελέγχει την κυκλοφορία πριν την εκκίνηση από στάση
• να ελέγχει τη νεκρή γωνία
• να γνωρίζει τα μέτρα προφύλαξης πριν βγει από το όχημα (χειρόφρενο, έλεγχοι)

χώρος εκπαίδευσης: περιφραγμένη περιοχή ή ένας μεγάλος ελεύθερος χώρος στάθμευ-
σης.
Σημείωση: είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη λειτουργία του συμπλέκτη σε κίνηση του 
οχήματος με ταχύτητα πεζού. ή άσκηση προϋποθέτει μια ελάχιστη θεωρητική γνώση λει-
τουργίας του συμπλέκτη αλλά απαιτεί αρκετή εξάσκηση ώστε να μπορεί να εκτελείται με 
ικανοποιητικό τρόπο. ή κίνηση με ταχύτητα πεζού άλλωστε είναι σημαντική για την κυκλο-
φορία σε πραγματικές συνθήκες, την στάθμευση και την κίνηση με όπισθεν. 

Άσκηση 3: Αλλαγή ταχυτήτων και ομαλό φρενάρισμα
Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ ταχύτητας οχήματος 
και σωστής ταχύτητας (σχέσης) στο κιβώτιο, ώστε να εκτελεί ασφαλή, οικονομική και ομα-
λή οδήγηση. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ξέρει τη θέση των διαφόρων ταχυτήτων και πότε 
να αλλάξει ταχύτητα. Ο εκπαιδευόμενος επίσης πρέπει να μάθει το χειρισμό τού φρένου, 
του μοχλού ταχυτήτων, του συμπλέκτη και του επιταχυντή ενώ κοιτά συνεχώς στο δρόμο.
χώρος εκπαίδευσης: δρόμοι μεγάλου μήκους χωρίς (ή µε λίγη) κυκλοφορία.

i. αλλαγή σε μεγαλύτερη ταχύτητα και ομαλό φρενάρισμα. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέ-
πει να είναι ικανός να:
• Βρίσκει τη θέση των διαφόρων ταχυτήτων (σχέσεων), πρώτα σε στάση και αργό-

τερα με το όχημα σε κίνηση, χωρίς να κοιτάζει το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων.
• να αλλάζει ταχύτητα προς τα πάνω σε σωστή ταχύτητα κίνησης. (να γίνεται 

εξάσκηση σε διαφορετικές επιταχύνσεις πριν την αλλαγή της ταχύτητας. Ο εκπαι-
δευόμενος θα πρέπει να κοιτάζει το δρόμο όταν αλλάζει ταχύτητα. να γίνονται 
ομαλές επιταχύνσεις ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι ταχύτητες). 
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• πραγματοποιεί τη σωστή ακολουθία ενεργειών για το σταμάτημα. (Έλεγχος των 
καθρεπτών πριν το σταμάτημα. στην αρχή της άσκησης να γίνεται ομαλή πέδη-
ση με εντολή του εκπαιδευτή και στη συνέχεια να δίνεται στον εκπαιδευμένο ένα 
χαρακτηριστικό σημείο, (π.χ. µια πινακίδα κυκλοφορίας ή μία κολώνα) στο οποίο 
θα πρέπει να σταματά. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να 
σταματά ακριβώς στο σημείο αυτό ομαλά. ή εξάσκηση θα γίνεται με διάφορες 
ταχύτητες). 

ii. αλλαγή σε χαμηλότερη σχέση (“κατέβασμα” ταχύτητας) Ο εκπαιδευόμενος πρέπει 
να είναι ικανός να:
• να αλλάζει σχέση προς τα κάτω (να ποικίλουν οι αλλαγές σε διαφορετικές μικρές 

ταχύτητες. εξάσκηση μέχρι που ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αλλάζει ταχύτη-
τα προς τα κάτω ομαλά).

• να επιλέγει τη σωστή ταχύτητα (να αφεθεί ο εκπαιδευόμενος να αποφασίσει για 
τη σωστή ταχύτητα σύμφωνα µε την ταχύτητα κίνησης και για το πότε να αλλά-
ξει προς χαμηλότερη ταχύτητα. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει πρώτα να αποφασίσει 
για την ταχύτητα κίνησης και μετά για τη σωστή σχέση κιβωτίου).

Σημείωση: ή εξάσκηση θα πρέπει να γίνεται σε δρόμους χωρίς κλίση αρχικά. είναι σημα-
ντικό ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει το ρόλο του βάρους του οχήματος σε δρόμους 
με κλίση.
iii. αλλαγή ταχύτητας προς τα κάτω και στροφή. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι 

ικανός:
• να ρυθμίζει την ταχύτητα τού οχήματος πριν από διασταύρωση, να επιλέ-

γει σωστή ταχύτητα στο κιβώτιο πριν τη διασταύρωση, να επιταχύνει και να 
αλλάζει ταχύτητα προς τα πάνω μετά τη διασταύρωση. να αρχίσει η εξά-
σκηση µε δεξιές στροφές πρώτα. μετά από κάποιο διάστημα ο εκπαιδευόμε-
νος μπορεί να εξασκηθεί σε αριστερή στροφή και ευθύγραμμη πορεία. Ένα 
σύνηθες λάθος είναι ότι ο εκπαιδευόμενος πλησιάζει τη διασταύρωση πολύ 
γρήγορα.

• να εξετάζει την κυκλοφορία σωστά όταν πλησιάζει στη διασταύρωση. να δο-
θούν στον εκπαιδευόμενο υποδείξεις πού και πώς να κοιτάζει όταν πλησιάζει 
τη διασταύρωση, μέσα στη διασταύρωση και όταν φεύγει από τη διασταύ-
ρωση.

Άσκηση 4: Εκκίνηση από δρόμους με κλίση
Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ξεκινά σε δρόμους με κλίση χρησιμοποιώντας είτε 
το χειρόφρενο είτε όχι. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να συγκρατεί το αυτοκίνητο ακίνητο για 
λίγα δευτερόλεπτα και να παρακολουθεί την κυκλοφορία πριν ξεκινήσει.
χώρος εκπαίδευσης: δρόμοι µε κλίση.

i. εκκίνηση από στάση χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο Ο εκπαιδευόμενος πρέπει 
να είναι ικανός:
• να συγκρατεί το αυτοκίνητο ακίνητο όταν λύνει το χειρόφρενο και να ξεκινά 

ομαλά.
• να ελέγχει την κυκλοφορία πριν ξεκινήσει από στάση.

ii. εκκίνηση από στάση χωρίς χειρόφρενο. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι ικανός:
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• να ξεκινά σε δρόμους με μικρή κλίση χωρίς τη χρήση του χειρόφρενου και χωρίς 
να κινείται πίσω το όχημα.

• να παρακολουθεί την κυκλοφορία πριν ξεκινήσει από στάση.

Σημείωση: εκπαιδευμένοι σε αυτοκίνητο µε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει επίσης 
να εξασκηθούν στην άσκηση αυτή επειδή το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω, 
ανάλογα µε την κλίση τού δρόμου.

Άσκηση 5: Κίνηση με όπισθεν
Στόχος: Ο εκπαιδευμένος να μπορεί να οδηγεί προς τα πίσω με ασφάλεια σε κάθε περί-
πτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία. είναι σημαντικό ο εκπαιδευμένος να κάθεται 
σωστά όταν οπισθοδρομεί ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ορατότητα προς τα πίσω και 
να ελέγχει το όχημα σε περιορισμένους χώρους. 
χώρος εκπαίδευσης: περιφραγμένη περιοχή, χώρος στάθμευσης ή δρόμος µε ασήμαντη 
κυκλοφορία. ή χρήση πλαστικών κώνων μπορεί να δημιουργήσει ασφαλή εμπόδια για συ-
γκεκριμένες ασκήσεις.

i. ευθύγραμμη κίνηση µε όπισθεν. μετά την άσκηση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέ-
πει να είναι ικανός να:
• να κάθεται σωστά ενώ οπισθοδρομεί.
• να γνωρίζει τους κινδύνους και τη νομοθεσία της οπισθοπορείας
• να γνωρίζει τα φώτα όπισθεν (ή/και τους βομβητές) και το ρόλο τους στην 

ασφαλή οπισθοπορεία 
• να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους καθρέπτες σε συνδυασμό με την ορατό-

τητα που του επιτρέπει το πίσω παρμπρίζ. 
• να γνωρίζει την δυσκολία ανίχνευσης μικρών αντικειμένων πίσω από το όχημα.
• να οπισθοδρομεί ευθύγραμμα
• να ελέγχει την κίνηση του οχήματος με τη χρήση του συμπλέκτη 

ii. καμπυλόγραμμη κίνηση με όπισθεν. μετά την άσκηση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέ-
πει να είναι ικανός να:
• να εκτιμά το μήκος και το πλάτος του οχήματος
• να εκτιμά τη θέση των τροχών
• να κατευθύνει με επιτυχία το όχημα στη στροφή και μετά από αυτή

iii. ελιγμός αναστροφής. μετά την άσκηση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι ικα-
νός να:
• να γνωρίζει τους περιορισμούς της νομοθεσίας και της ασφάλειας που πρέπει να 

τηρούνται για την πραγματοποίηση αυτού του ελιγμού.
• να εκτελεί τον ελιγμό με ασφάλεια (πεζοδρόμια, άλλα οχήματα, πεζοί κ.λπ.)

Άσκηση 6: Στάθμευση
Στόχος: να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να σταθμεύει με ασφάλεια ανάμεσα σε άλλα σταθ-
μευμένα οχήματα. μετά την άσκηση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι ικανός να:

• εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία
• εντοπίζει κατάλληλο χώρο στάθμευσης.
• κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ασφάλειας για τον ίδιο και τους υπόλοιπους χρή-

στες του οδικού δικτύου.
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• ελέγχει το χώρο στάθμευσης για τυχόν εμπόδια , ενώ ακόμα πλησιάζει (ένα χαμηλό 
εμπόδιο δε θα είναι ορατό από τη θέση οδήγησης αφού ακινητοποιηθεί το όχημα).

• σταματάει στη σωστή θέση (ή ακινητοποίηση θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιο σημείο 
ώστε η αμέσως επόμενη κίνηση να είναι προς τα πίσω).

• ελέγχει σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος (θα πρέπει με γρήγορες ματιές 
να έχει εικόνα προς όλες τις κατευθύνσεις).

• πραγματοποιεί με επιτυχία τους απαιτούμενους ελιγμούς.
• ευθυγραμμίζει τους τροχούς και ασφαλίζει το όχημα μετά την ολοκλήρωση του ελιγμού.

Σημείωση: σε κάθε αλλαγή της φοράς κίνησης (μπροστά-πίσω) θα πρέπει να επιλέγεται 
πρώτα η ταχύτητα (πρώτη - όπισθεν) και μετά η στροφή του τιμονιού. αυτό θα πρέπει 
να γίνεται γιατί: 
• επιλέγοντας την όπισθεν ανάβουν τα φώτα οπισθοπορείας και με αυτόν τον τρόπο 

ειδοποιούμε οδηγούς και πεζούς ότι το όχημα κινείται ή θα κινηθεί προς τα πίσω.
• Το στρίψιμο του τιμονιού θα πρέπει να γίνεται ενώ το αυτοκίνητο κινείται στοιχειω-

δώς, ώστε να μη φθείρονται τα ελαστικά και ν’ απαιτείται λιγότερη δύναμη από τον 
οδηγό σε περίπτωση που το τιμόνι δεν είναι υδραυλικό.

• ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα ο οδηγός να ξεκινήσει με λάθος ταχύτητα. 

Άσκηση 7: Φρενάρισμα κινδύνου και επιτάχυνση
Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος να εφαρμόζει τις αρχές της «αμυντικής» οδήγησης και να κα-
τανοεί τη σπουδαιότητα της προσαρμογής στην κατάλληλη ταχύτητα κίνησης σε διαφορε-
τικές συνθήκες κυκλοφορίας. στον εκπαιδευόμενο πρέπει επίσης να επισημανθεί πώς το 
«πόδι στο φρένο» μπορεί να επιδράσει σε µία σειρά γεγονότων. Ο εκπαιδευόμενος μετά την 
άσκηση θα πρέπει να:

• χρησιμοποιεί με επιτυχία την ισχύ τού κινητήρα στις επιταχύνσεις.
• αλλάζει με επιτυχία τις σχέσεις του κιβωτίου ταχυτήτων.
• σταματά άμεσα στη μικρότερη δυνατή απόσταση.
• γνωρίζει τις συνέπειες του μπλοκαρίσματος των τροχών στην απόσταση ακινητοποί-

ησης και στην κατεύθυνση του αυτοκινήτου.
• γνωρίζει τη λειτουργία του ABS και τα πλεονεκτήματα του.
• κατανοεί το ρόλο της ταχύτητας στην απόσταση ακινητοποίησης.

Σημείωση: ή άσκηση να καλύπτει μεγάλος εύρος ταχυτήτων και σε διαφορετικές επιφάνει-
ες δρόμου (στεγνή άσφαλτος, βρεγμένη άσφαλτος, χώμα κ.λπ.). 
χώρος εκπαίδευσης: ευθύγραμμος δρόμος μεγάλου μήκους με ασήμαντη κυκλοφορία.
στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα σχεδιαγράμματος στόχων και ασκήσεων για 
το 1ο πρακτικό μάθημα δικύκλου. 
Γνώσεις: 

• Βασικές γνώσεις των χειριστηρίων της μοτοσικλέτας
• σημασία της κατάλληλης ενδυμασίας και του κράνους

Δεξιότητες:
• σωστή χρήση του κράνους 
• ανέβασμα και κατέβασμα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ευχέρεια του Οδηγού
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• πραγματοποίηση ελιγμών με σβηστό κινητήρα
• εκκίνηση - σταμάτημα της μοτοσικλέτας με τήρηση των κανόνων ασφαλείας (έλεγ-

χος της κυκλοφορίας, θέση στο οδόστρωμα)
• πραγματοποίηση βασικών ελέγχων ασφαλείας πριν την εκκίνηση (λάστιχα, φρένα, 

φώτα, αλυσίδα κ.λπ.)

Ικανότητες
• υπευθυνότητα (το βάρος της μοτοσικλέτας μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε οτιδήπο-

τε έρχεται σε επαφή μαζί της, ιδίως όταν είναι σε κίνηση).
• κατανόηση των κινδύνων, καθώς και της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς που 

είχαν παρουσιαστεί στο στάδιο της Θεωρητικής εκπαίδευσης.

Ασκήσεις:
• σωστή θέση στη μηχανή με χέρια και πόδια σε σχέση με τα χειριστήρια.
• Ο υποψήφιος ανεβαίνει και κατεβαίνει από τη μηχανή με ανεβασμένα και κατεβα-

σμένα τα κεντρικά και πλαϊνά υποστηρίγματα.
• Τοποθέτηση και απομάκρυνση της μηχανής από το κεντρικό και τα πλαϊνά υποστη-

ρίγματα.
• εξισορρόπηση και μετακίνηση της μηχανής με σβησμένο κινητήρα.
• παρουσίαση των χειριστηρίων με σβησμένο κινητήρα και τη μηχανή στο κεντρικό 

υποστήριγμα της.
• εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας του κινητήρα συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

του διακόπτη άμεσης διακοπής λειτουργίας.
• ασφάλεια μηχανής και έλεγχοι συντήρησης
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 Ανακεφαλαίωση
για την μελέτη της κίνησης χρησιμοποιούμε έννοιες όπως το μήκος της διανυόμενης δια-
δρομής, η ταχύτητα και η επιτάχυνση. με τη βοήθεια των εννοιών αυτών μπορούμε να 
εκτιμήσουμε χρήσιμα μεγέθη όπως η απόσταση που διανύει ένα όχημα σε κάποιο χρόνο 
καθώς και να αναδείξουμε τη σημασία ορισμένων παραμέτρων όπως είναι ο χρόνος αντί-
δρασης ενός οδηγού (ο οποίος αυξάνεται με τη χρήση αλκοόλ!) και η αρχική ταχύτητα 
στην απόσταση του φρεναρίσματος. ή μελέτη των τριών νόμων του νεύτωνα μας απο-
κάλυψε το ρόλο της δύναμης στην κίνηση καθώς και τη σημαντική έννοια της αδράνειας. 
μια εγγενή ιδιότητα της ύλης να τείνει να διατηρήσει σταθερή την κινητική της κατάστα-
ση, η γνώση της οποίας μας οδήγησε στην επινόηση των ζωνών ασφαλείας και των αερό-
σακων ενώ μας επιτρέπει να κρατήσουμε υπό έλεγχο ένα όχημα.

ή ανάπτυξη του eco-driving είναι σημαντικό να εισάγεται από την αρχή της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας των Οδηγών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα 
και ενσωμάτωση στη διαδικασία της Οδήγησης. Τα οφέλη του eco-driving υπερβαίνουν 
την οικονομία και την οικολογία συμβάλλοντας στην υιοθέτηση συμπεριφορών που ενι-
σχύουν την Οδική ασφάλεια. αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα όταν η πρακτική 
εκπαίδευση έχει δομή και συγκεκριμένους στόχους. 
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 Παράρτημα 
δραστηριότητα 1

σύμφωνα με τον ορισμό της μέσης ταχύτητας είναι:
s
δt

km
h

320 km
4 hυμ  =             υμ=               

  

  υμ=  80

δραστηριότητα 2
σύμφωνα με τον πίνακα ι η ταχύτητα 40 km/h αντιστοιχεί σε περίπου 11 m/s, 
οπότε

• m
s

s1 =  υ 
.  δ1   

 s1 =  11         X 1s
  

 s1 =  11 m

• 
m
s

s2 =  υ 
.  δ2   

 s2 =  11         X 2s
  

 s1 =  22 m

• m
ss3 =  υ 

.  δ3   

 s3 =  11         X 5s
  

 s1 =  55 m

δραστηριότητα 3
σύμφωνα με τον πίνακα ι η ταχύτητα 80 km/h αντιστοιχεί σε περίπου 22 m/s οπότε, με 
αναδιάταξη των ποσοτήτων στον ορισμό της μέσης ταχύτητας, βρίσκουμε:

 
s
δt

50 m
22 m/s

s
υμ 

υμ  =             δt =             
  

 δt =                    
  

  δt  2,3m/s 

δραστηριότητα 4
χρησιμοποιώντας τον ορισμό της επιτάχυνσης

δυ
δt

km/h
 s

90 km/h
10 sα =         

 

 α =                 
  

 α = 9

δηλαδή, η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται κατά 9 km/h σε κάθε 1 δευτερόλεπτο.

δραστηριότητα 5
Ο χρόνος αντίδρασης ενός μεθυσμένου οδηγού είναι περίπου δt = 1,3 s, οπότε

m
ssαντίδραση =  υ 

. δt 
   

 sαντίδραση = 14           x 1,3s        

sαντίδραση  18,2 m

δραστηριότητα 6
σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του νεύτωνα, δεν απαιτείται καμία εξωτερική δύναμη 
προκειμένου να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα.

απαντήσεις στις ερωτήσεις για το Ecodriving:

1) b,c 2) a,b 3) c,d 4) a,b,c 5) a,e 6) a,b,d 7) b,c
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κεφαλαιΟ

όΔΙκή ΑΣΦΑλΕΙΑ κΑΙ ΕκΠΑΙΔΕυΤήΣ όΔήΓήΣήΣ

6

 Εισαγωγή
Το επάγγελμα του εκπαιδευτή Οδήγησης είναι αλληλένδετο με την Οδική 
ασφάλεια. ή εκπαίδευση των υποψήφιων Οδηγών, η κατάρτιση των επαγγελ-
ματιών Οδηγών και η διά βίου εκπαίδευση κάθε πολίτη στην Οδική ασφά-
λεια είναι πρωταρχικές συνιστώσες μείωσης των ατυχημάτων και δημιουργίας 
ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος. ή βελτίωση της οδικής ασφάλειας απο-
τελεί µία από τις σημαντικότερες προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών. αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται συνεχώς έρευνες και μελέτες στην ευρωπαϊκή 
Ένωση που τελικά καταλήγουν σε Οδηγίες προς τα κράτη μέλη. Ο εκπαιδευτής 
Οδήγησης αποτελεί συχνά αποδέκτη αυτών των Οδηγιών μέσω νομοθετικών 
ρυθμίσεων που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Οι αλλαγές αυτές 
συχνά επαναπροσδιορίζουν τις επαγγελματικές δυνατότητες και δραστηριότη-
τες του εκπαιδευτή Οδήγησης (βλέπε επαγγελματικό περίγραμμα).

 Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα μπορείτε να:
• να αντιλαμβάνεστε την επαγγελματική και ηθική ευθύνη του εκπαιδευτή Οδή-

γησης στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας.
• να γνωρίζετε το ρόλο του εκπαιδευτή Οδήγησης όπως διαμορφώνεται εντός 

των σύγχρονων τάσεων για την Οδική ασφάλεια.
• να ενημερωθείτε για θέματα της πρόσφατης νομοθεσίας του επαγγέλματος.
• να διευρύνετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες για επαγγελματική δραστηριότητα.

   Έννοιες – λέξεις κλειδιά
• Οδική ασφάλεια
• νομοθεσία 
• επαγγελματίας εκπαιδευτής Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

6.1 Οδική ασφάλεια
ή οδική ασφάλεια αφορά άμεσα το σύνολο του πληθυσμού της ελλάδας και της ευρωπα-
ϊκής Ένωσης γενικότερα: στην ευρώπη υπάρχουν εκατομμύρια άτομα που είναι χρήστες 
του οδικού δικτύου, από τα οποία παραπάνω από 200 εκατομμύρια έχουν άδεια οδή-
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γησης. Το τίμημα της ολοένα και μεγαλύτερης κινητικότητας είναι υπέρογκο, αφού κάθε 
χρόνο ατυχήματα στο οδικό δίκτυο έχουν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των θυμάτων να 
υπερβαίνει τους 40.000 νεκρούς και τους 1.700.000 τραυματίες. παρά το γεγονός ότι 
γίνονται προσπάθειες για βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας στους δρόμους η κατάσταση 
παραμένει τραγική. στο πλαίσιο αυτό η ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράσεις και έργα 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της Οδικής ασφάλειας και της μείωσης των ατυχημά-
των. Έτσι πριν από δέκα χρόνια (2003) η ευρωπαϊκή επιτροπή Οδικής ασφάλειας ενέ-
κρινε το 3ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Οδική ασφάλεια με σκοπό τη μείωση κατά 
50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μέχρι το 2010. 

Οι κύριες αιτίες των ατυχημάτων όπως καταγράφηκαν από την επιτροπή ήταν:

• ή υπερβολική και ανάρμοστη ταχύτητα, ως βασική αιτία για το ένα τρίτο περί-
που των θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων και καθοριστικός παράγοντας 
για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

• ή κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ουσιών ή ακόμη η κόπωση. 
• ή μη χρήση των ζωνών ασφαλείας ή του προστατευτικού κράνους, που αποτέλε-

σε σημαντικό συντελεστή επιδείνωσης των συγκεκριμένων ατυχημάτων. 
• ή ανεπαρκή προστασία των οχημάτων στις περιπτώσεις βίαιης πρόσκρουσης. 

(Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ατυχημάτων, εάν όλα τα οχήματα είχαν 
σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να προσφέρουν στις περιπτώσεις των ατυχημάτων 
προστασία ισοδύναμη με την προσφερόμενη από τα καλύτερα οχήματα της κα-
τηγορίας τους, θα μπορούσαν να αποφευχθούν κατά το ήμισυ τα περιστατικά 
θανατηφόρων ατυχημάτων και σωματικών βλαβών που οδηγούν σε αναπηρία 
των θυμάτων).

• Οι τοποθεσίες υψηλού κινδύνου επέλευσης ατυχημάτων (μελανά σημεία). Ο σχε-
διασμός των οδικών αρτηριών και του οδικού εξοπλισμού έχει καίριο ρόλο στη 
μείωση των σωματικών βλαβών στις περιπτώσεις σύγκρουσης και μπορεί να επη-
ρεάσει θετικά την ακολουθούμενη συμπεριφορά.

• ή αθέτηση του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης στις επαγγελματικές μεταφορές.
• ή κακή ορατότητα των άλλων χρηστών ή το ανεπαρκές οπτικό πεδίο του οδηγού 

(η έλλειψη ορατότητας στη νεκρή οπίσθια γωνία είναι από μόνη της αιτία για το 
θάνατο 500 ατόμων ετησίως).

στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του προγράμματος έκανε 62 προτάσεις για συγκε-
κριμένες ενέργειες με στόχο τη μείωση του αριθμού των νεκρών στο ήμισυ μέχρι το 
έτος 2010. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος δράσης ήταν η παρότρυνση των χρη-
στών για τήρηση της νομοθεσίας, η κατασκευή ασφαλέστερων οχημάτων και η βελ-
τίωση των οδικών υποδομών. ώς τρόποι υλοποίησης αυτών των στόχων προτάθηκαν 
μέτρα αρχικής και συνεχούς κατάρτισης των ιδιωτών και των επαγγελματιών οδηγών, 
η εφαρμογή μέτρων τεχνικής εναρμόνισης και υποστήριξης της τεχνικής προόδου 
στην κατασκευή των οχημάτων («τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας για 
τα έξυπνα οχήματα» - «eSafety») και τεχνικά έργα βελτίωσης των οδικών υποδομών. 

επιθυμία της επιτροπής ήταν το πρόγραμμα δράσης να έχει την ανταπόκριση και 
τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. προς το σκοπό αυτό, η επιτρο-
πή πρότεινε σε όλους εκείνους που διέθεταν την εξουσία λήψεως των αποφάσεων, 
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ασκούσαν οικονομική ή κοινωνική εξουσία ή διέθεταν την πληρεξουσιότητα της εκ-
προσώπησης να προβούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, προσχωρώντας στον ευρωπα-
ϊκό χάρτη οδικής ασφαλείας. κάθε συνυπογράφων υπεύθυνος δεσμεύτηκε να θέσει σε 
εφαρμογή συγκεκριμένες δράσεις. ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι 
η παρακάτω γραφική παράσταση που αποτυπώνει τον αριθμό νεκρών ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκων σε κάθε κράτος κατά το χρονικό διάστημα 1970 – 2000.

δραστηριότητα
μελετήστε την παρακάτω γραφική παράσταση και γράψτε με συνοπτικό τρό-
πο την κατάσταση στην ελλάδα.

400
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Το 3ο πρόγραμμα δράσης της ευρωπαϊκής επιτροπής Οδικής ασφάλειας ολοκληρώ-
θηκε το 2010 και αξιολογήθηκε θετικά με οφέλη, για το σύνολο της ευρωπαϊκής Ένωσης 
(78.000 ζωές τη δεκαετία 2001 – 2010). Τόσο η αρχική ανακοίνωση όσο και ο ενδιάμε-
σος απολογισμός (2006) της επιτροπής ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης 
στη βελτίωση της Οδικής ασφάλειας. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να χαράξουν σχέδιο 
δράσης για την εκπαίδευση σχετικά με την Οδική ασφάλεια, που θα εφαρμόζεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος (από την ηλικία των 3 έως των 18 ετών) σε όλα 
τα σχολεία της Ένωσης. Ο στόχος ήταν και παραμένει να ευαισθητοποιηθούν τα άτομα 
για την Οδική ασφάλεια πολύ πριν από την ηλικία που δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση 
άδειας οδήγησης. αναγνωρίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτή οδήγησης η επιτροπή ανέδειξε 
την ανάγκη διερεύνησης και δημιουργίας ενός ελάχιστου κοινού προτύπου, με εξετάσεις 
και πιστοποίηση, για τους εκπαιδευτές οδήγησης (βλ. πρόγραμμα Merit). 

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την οδική ασφάλεια – περίοδος 2011-2020
παρά τα θετικά αποτελέσματα του 3ου προγράμματος δράσης της ευρωπαϊκής επιτροπής 
Οδικής ασφάλειας οι ευρωπαϊκοί δρόμοι εξακολουθούν να μην είναι καθόλου ασφαλείς: 
το 2009 έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα 35.000 άνθρωποι, ενώ πάνω από 
1.700.000 υπέστησαν τραυματισμούς.
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Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της εε για την οδική ασφάλεια στοχεύουν στη μείωση 
των θανάτων από τροχαία στους δρόμους της ευρώπης κατά 50 % μέχρι το 2020. για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, θα επιδιωχθεί η λήψη των εξής μέτρων: εθνική συνεργασία, 
ανταλλαγή υποδειγματικών πρακτικών, έρευνα και μελέτες, εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης του κοινού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέσπιση ρυθμίσεων. με τον τρόπο αυτόν, 
θα ενισχυθεί το στοιχείο της ασφάλειας για τους χρήστες του οδικού δικτύου, τα οχήματα 
και τις σχετικές υποδομές. ειδικότερα, θα επιδιωχθούν τα ακόλουθα:

• η ενθάρρυνση των χρηστών του οδικού δικτύου να οδηγούν ασφαλέστερα, χάρη 
στην εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση στην οδική 
ασφάλεια

• η επιβολή των κανόνων οδικής ασφάλειας σε όλη την εε, έτσι ώστε όλοι οι υπήκοοι 
της εε να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης όταν παραβιάζονται οι κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας

• η ενθάρρυνση των χωρών της εε να εφαρμόζουν τους κανονισμούς ασφαλείας 
στους αγροτικούς δρόμους που λειτουργούν ήδη στους κύριους άξονες και στις σή-
ραγγες

• η αναγνώριση του τεχνικού ελέγχου σε όλες τις χώρες της εε (π.χ. αν το αυτοκίνητό 
σας περάσει τον τεχνικό έλεγχο στο ήνωμένο Βασίλειο, αυτό θα ισχύει αυτομάτως και 
στις άλλες χώρες της εε)

• η αύξηση της ασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου – ιδιαίτε-
ρα τους μοτοσικλετιστές – μέσω της καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα στις αρχές 
και τους συγκεκριμένους χρήστες, και η καθιέρωση περιοδικών ελέγχων για τις μο-
τοσυκλέτες, τα μοτοποδήλατα κ.λπ.

• η βελτίωση των εργαλείων συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων για τα τροχαία 
ατυχήματα, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της 
οδικής ασφάλειας στις χώρες της εε, καθώς και η παροχή αξιόπιστων δεδομένων 
για τη θέσπιση περαιτέρω μέτρων οδικής ασφάλειας.

Στρατηγικοί Στόχοι:
Ο χρήστης του οδικού δικτύου αποτελεί τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας οδικής ασφάλειας. 
ανεξαρτήτως των υφιστάμενων τεχνικών μέτρων, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για 
την οδική ασφάλεια εξαρτάται από τη συμπεριφορά των χρηστών. για το λόγο αυτό η εκ-
παίδευση, η κατάρτιση και η επιβολή της νομοθεσίας έχουν τεράστια σημασία. ώστόσο, το 
σύστημα οδικής ασφάλειας πρέπει επίσης να συνεκτιμά τον παράγοντα του ανθρώπινου 
λάθους και της ανάρμοστης συμπεριφοράς και να προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
για τη βελτίωση τους. μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει. Όλες οι συνιστώσες, και ειδικότερα 
τα οχήματα και η υποδομή, πρέπει να είναι πιο προστατευτικά, ώστε να αποφεύγονται 
και να περιορίζονται οι συνέπειες των εν λόγω παραλείψεων για τους χρήστες, και ιδίως 
για τους πιο ευάλωτους απ’ αυτούς. σε αυτό το πλαίσιο για τη δεκαετία 2011 – 2020 η 
ευρωπαϊκή επιτροπή για την οδική ασφάλεια σε συνέχεια του 3ου προγράμματος δράσης 
έχει θέσει επτά στόχους.

Στόχος 1ος: Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών του οδικού δι-
κτύου. 

Στόχος 2ος: αύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας
Στόχος 3ος: ασφαλέστερη οδική υποδομή
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Στόχος 4ος: ασφαλέστερα οχήματα
Στόχος 5ος: προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας
Στόχος 6ος: Βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και μετατραυματι-

κής περίθαλψης
Στόχος 7ος: προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου
στο σημείο αυτό θα εστιάσουμε στον 1ο στόχο που συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευ-

τική διαδικασία και το ρόλο του εκπαιδευτή οδήγησης. ή επιτροπή οδικής ασφάλειας κατά 
τη διάρκεια του 3ου προγράμματος, θέσπισε σημαντικά νομοθετικά κείμενα σχετικά με τις 
άδειες οδήγησης και την κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών. ώστόσο η ανάγκη βελτίω-
σης της ποιότητας του συστήματος χορήγησης αδειών και κατάρτισης παραμένουν βασικά 
ζητούμενα. ή πρόταση της επιτροπής που διατυπώνεται στη σχετική ανακοίνωση τον ιούλιο 
του 2010 εκφράζει την αναγκαιότητα μιας δια βίου εκπαίδευσης: 

• Προ της εξέτασης εκπαίδευση για την άδεια οδήγησης
Βασικός άξονας τίθεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην πρακτική εξάσκηση. ή 
βασική λύση που θα εξετάσει η επιτροπή είναι η ενσωμάτωση της οδήγησης με συνοδό 
στη διαδικασία απόκτησης οδήγησης καθορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για συνοδούς 
και εκπαιδευτές.

• Κατάρτιση μετά τη χορήγηση της άδειας οδήγησης.
ή συνεχής κατάρτιση και των μη επαγγελματιών οδηγών κρίνεται αναγκαία με δεδομένο 
τη γήρανση του πληθυσμού της ευρώπης. Το θέμα της διατήρησης της ικανότητας των 
ηλικιωμένων να οδηγούν θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

σε γενικές γραμμές η ευρωπαϊκή επιτροπή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της εκπαίδευ-
σης τόσο των υποψηφίων οδηγών όσο και αυτών που κατέχουν ήδη άδεια οδήγησης ενώ 
ταυτόχρονα κάνει συχνές επισημάνσεις σχετικά με το κόστος της εκπαίδευσης. παραθέτου-
με από τα κείμενα της ευρωπαϊκής ένωσης:

• «…ή επιτροπή προτείνει την προώθηση μιας ευρύτερης προσέγγισης και την αντιμε-
τώπιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ως μια συνολική διαδικασία, διά βίου 
μάθηση. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση διαδραστικών μεθόδων και η απόκτηση 
αυτονομίας, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη διατήρησης του κόστους της άδειας 
οδήγησης σε λογικά επίπεδα».11 

• «Τα έξοδα για την απόκτηση ή/και την ανανέωση μιας άδειας οδήγησης δεν πρέπει 
να είναι τόσο υψηλά ώστε να καθίστανται απαγορευτικά ιδίως για τους νέους ή 
τους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα. αλλά και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση 
δεν πρέπει να καταστούν τόσο αυστηρές ώστε να υπερβαίνουν ένα λογικό μέτρο. 
αντιθέτως, θα πρέπει να υπάρχει, λ.χ., και η δυνατότητα συνεπτυγμένων σεμιναρίων 
για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή μιας εξέτασης».

• «ή απόκτηση μιας άδειας οδήγησης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενισχύει την οδική 
ασφάλεια αλλά να μη χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως επικερδής πηγή εσόδων. 
Οι απαιτήσεις που υπερβαίνουν την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας οδηγίας 
πρέπει συνεπώς να απαγορευθούν. στη συνάρτηση αυτή δεν πρέπει να απαγορεύε-
ται η απόκτηση μιας άδειας οδήγησης στο πλαίσιο ενός συνεπτυγμένου σεμιναρίου».

11 προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011 
– 2020, Βρυξέλες 20-07-2010.
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• «αντί να περιορίζεται περισσότερο η δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να βελτιωθεί, 
λ.χ., μέσω της δυνατότητας προετοιμασίας και διεξαγωγής της εξέτασης υπό μορφή 
συνεπτυγμένων σεμιναρίων. ή εναρμόνιση του καθεστώτος για την άδεια οδήγησης 
δεν πρέπει να δημιουργεί φραγμούς στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής ή κοινω-
νικούς φραγμούς για τη χρησιμοποίηση μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»12.

δραστηριότητα
ή ευρωπαϊκή χάρτα Οδικής ασφάλειας αποτελεί μέρος του 3ου ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για την Οδική ασφάλεια που έθεσε τον φιλόδοξο στόχο 
να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των νεκρών από οδικά δυστυχήματα μέχρι το 
2010. ή χάρτα είναι μια ευρωπαϊκή συμμετοχική πλατφόρμα αποτελούμενη 
από εταιρίες, συλλόγους, σωματεία, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιες 
αρχές. στόχος της χάρτας είναι να βοηθήσει στη μείωση των θυμάτων των 
τροχαίων ατυχημάτων. Οποιαδήποτε εταιρεία, σύλλογος, σωματείο ή δημόσια 
αρχή από οποιοδήποτε από τα 27 κράτη-μέλη της εε μπορεί να κάνει αίτηση 
για να υπογράψει μια δέσμευση. ή δέσμευση αφορά την πραγματοποίηση συ-
γκεκριμένης δράσης με στόχο να συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας που αντιμετωπίζουν στο καθημερινό τους περιβάλλον. Όλες οι αιτήσεις 
και οι προτεινόμενες δεσμεύσεις μελετούνται προσεκτικά και εγκρίνονται από 
την ευρωπαϊκή επιτροπή. 
Οφέλη από την υπογραφή:
δικαίωμα χρήσης του λογότυπου της ευρωπαϊκής χάρτας Οδικής ασφάλειας
δίπλωμα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε.
προσκλήσεις για συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά συνέδρια με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς για ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής επι-
τροπής http://www.erscharter.eu/el/node. σκεφτείτε μία δράση που θα μπο-
ρούσε να συμπεριληφθεί στην παραπάνω δράση. ή αίτηση βρίσκεται στο παράρ-
τημα στο τέλος του κεφαλαίου.

6.2 Πρόσφατη νομοθεσία

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
πει είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρ-
χική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομο-
θεσία και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών 
ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέ-
χει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών. Τα πει διακρίνονται σε πει μεταφοράς επιβατών και σε πει μεταφοράς 
εμπορευμάτων.

12 γνωμοδότηση της επιτροπής Βιομηχανίας, εξωτερικού εμπορίου, Έρευνας και ενέργειας προς την 
επιτροπή περιφερειακής πολιτικής, μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου που αφορά την άδεια οδήγησης, 09-03-2004
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ΠΕΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

•  Τα ΠΕΙ µεταφοράς επιβατών 
    αναφέρονται στις υποκατηγορίες
    και κατηγορίες οχηµάτων 
    ∆1, ∆1+Ε, ∆, ∆+Ε.

•  Τα ΠΕΙ µεταφοράς εµπορευµάτων
    αναφέρονται στις υποκατηγορίες
    και κατηγορίες οχηµάτων 
    Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε..

ΠΕΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος πει, απαιτείται 
επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγο-
ριών ή κατηγοριών γ1, δ1, γ1+ε, δ1+ε, γ, δ, γ+ε, δ+ε, τις οποίες κατέχει, να είναι κατα-
χωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95». 

Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ
Οι οδηγοί των υποκατηγοριών γ1, γ1+ε, δ1, δ1+ε ή των κατηγοριών γ, γ+ε, δ, δ+ε είναι 
υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και πει μεταφοράς 
εμπορευμάτων το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.

ΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΙ:

•  Οχηµάτων, των οποίων, η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45km/h.

•  Οχηµάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας
    ( Αστυνοµία, Πυροσβεστικό Σώµα, Λιµενικό Σώµα), καθώς και οχηµάτων τα οποία δεν 
    ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιµοποιούνται όµως απ αυτές µε οποιοδήποτε καθεστώς

•  Οχηµάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άµυνας της Χώρας ή της 
    Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.).

•  Οχηµάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιµές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, 
    επισκευής ή συντήρησης και νέων ή µεταποιηµένων ή διασκευασµένων οχηµάτων, τα οποία δεν 
    έχουν ακόµη τεθεί σε κυκλοφορία.

•  Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.

•  Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για µαθήµατα οδήγησης αυτοκινήτων, µε σκοπό την απόκτηση 
    άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο διάταγµα αυτό).

•  Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εµπορικές 
    µεταφορές επιβατών ή εµπορευµάτων.

•  Οχηµάτων, τα οποία µεταφέρουν υλικά ή εξοπλισµό, ο οποίος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την 
    άσκηση του επαγγέλµατος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχηµάτων αυτών 
    δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

μετά την καταληκτική ημερομηνία (βλ. νομοθεσία) οι κάτοχοι των αδειών οδήγησης 
των υποκατηγοριών γ1, γ1+ε, δ1, δ1+ε ή των κατηγοριών γ, γ+ε, δ, δ+ε υποχρεούνται 
να κατέχουν και πει, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης.

Αρχική επιμόρφωση και Περιοδική κατάρτιση οδηγών
για την χορήγηση πει μεταφοράς επιβατών ή πει μεταφοράς εμπορευμάτων, απαιτείται 
ο οδηγός να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση αρχικής επιμόρφωσης, και, στη 



164

Τεχνική καΤαρΤισή εκπαιδευΤών Οδήγήσήσ & κυκλΟφΟριακήσ αγώγήσ

συνέχεια να μετέχει σε προγράμματα περιοδικής κατάρτισης ανά πενταετία, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στη νομοθεσία.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

•  Ο οδηγός είναι υποχρεωµένος να εξετασθεί 
    θεωρητικά και πρακτικά.

•  Σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις αυτές, 
    ο οδηγός έχει δικαίωµα απόκτησης ΠΕΙ, το οποίο
    έχει πενταετή ισχύ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
    άρθρο 6 του διατάγµατος αυτού.

•  ΠΕΙ αρχικής επιµόρφωσης υποχρεούνται να κατέχουν 
    όλοι οι οδηγοί, οι οποίοι θα αποκτήσουν άδεια οδήγησης.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

• Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχος ΠΕΙ 
    αρχικής επιµόρφωσης, προκειµένου να  
    συνεχίσει τη δραστηριότητα µεταφοράς 
    επιβατών ή εµπορευµάτων και µετά τη 
    λήξη της ισχύος του ΠΕΙ αυτού πρέπει να 
    αποκτήσει ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης.

• Για τη χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής
   κατάρτισης ο οδηγός είναι υποχρεωµένος 
   να παρακολουθήσει προηγουµένως 
   πρόγραµµα περιοδικής κατάρτισης.

Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
Οι ερωτήσεις της θεωρητικής εξέτασης τίθενται από την ύλη των αντίστοιχών εγχειριδίων 
(μεταφοράς εμπορευμάτων ή μεταφοράς επιβατών). μετά την επιτυχή θεωρητική εξέτα-
ση, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούται σε πρακτική εξέταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
παράρτημα ι, Τμήμα 2, σημείο 2.1, του σχετικού διατάγματος. ή πρακτική εξέταση διε-
νεργείται ενώπιον επιτροπής με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις τις σχετικές 
με την πρακτική εξέταση υποψήφιων οδηγών.

αν ο υποψήφιος πρακτικής εξέτασης για χορήγηση πει δεν είναι κάτοχος ισχύουσας 
άδειας οδήγησης τέτοιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας για την οποία πρέπει να πληρού-
νται οι ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής κατάστα-
σης, της Ομάδας 2 του παραρτήματος ιιι του πδ. 19/1995 (φεκ α΄/15) όπως το πα-
ράρτημα αυτό τροποποιημένο ισχύει κάθε φορά, τότε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση χορήγησης πει, πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί 
ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής κα-
τάστασης οι οποίες απαιτούνται για τους οδηγούς της συγκεκριμένης κατηγορίας ή υπο-
κατηγορίας άδειας οδήγησης, εφαρμοζομένων των διατάξεων, των σχετικών με τη χορή-
γηση άδειας οδήγησης.

στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο υποψήφιος εφοδιάζεται με δελτίο εκπαίδευσης εξέτα-
σης υποψήφιου οδηγού και υφίσταται πρακτική εκπαίδευση και εξέταση σύμφωνα με τις 
περί υποψήφιων οδηγών σχετικές διατάξεις. κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος 
εξετάζεται προφορικά σε ερωτήσεις για 30΄, στη συνέχεια υποχρεούται σε πορεία 90 λε-
πτών της ώρας, αντί των 45 λεπτών της ώρας που ορίζει η νομοθεσία για τους υποψήφιους 
οδηγούς. στην προκειμένη περίπτωση και εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε επιτύχει και στη 
θεωρητική εξέταση υποψήφιου οδηγού για τη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης, 
μαζί με τη χορήγηση του πει του χορηγείται και η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης.

Όχημα πρακτικής εξέτασης
ή πρακτική εξέταση χορήγησης πει, για τους υποψήφιους οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια 
οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας πραγματοποιείται με εκπαιδευτι-
κό όχημα παρουσία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχε-
τικές με τους εκπαιδευτές και τους υποψήφιους οδηγούς διατάξεις.
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για τους υποψήφιους πρακτικής εξέτασης για χορήγηση πει, οι οποίοι κατέχουν ισχύ-
ουσα άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, επιτρέπεται η εκπαί-
δευση και η πρακτική εξέταση και σε όχημα ιδιωτικής χρήσης, το οποίο κυκλοφορεί στο 
όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα της επιχείρησης στην οποία έχει προσληφθεί ο 
ενδιαφερόμενος ή σε όχημα δημοσίας χρήσης το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές εκπαι-
δευτικού οχήματος όπως ισχύει από την κείμενη νομοθεσία με την παρουσία εκπαιδευτή.

Όσοι επιτύχουν στη θεωρητική και πρακτική εξέταση δικαιούνται πει αρχικής επιμόρ-
φωσης και τους καταχωρείται στην άδεια οδήγησης ο κοινοτικός κωδικός «95». Το πει 
είναι πενταετούς ισχύος η οποία αρχίζει από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης 
του ενδιαφερομένου.

Οδηγοί, κάτοχοι πει για μεταφορά επιβατών ή οδηγοί κάτοχοι πει για μεταφορά 
εμπορευμάτων, προκειμένου να αλλάξουν ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους και 
να εκτελούν και μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, αντίστοιχα, δεν υποχρεούνται να 
εξετασθούν στα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης, παρά μόνο στα τμήματα που 
αφορούν ειδικά την επιμόρφωση της νέας δραστηριότητας.

κάτοχοι πει αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά επιβατών για μια από τις υποκατη-
γορίες ή κατηγορίες δ1, δ1+ε, δ, δ+ε, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης 
τέτοιου πει για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων.

κάτοχοι πει αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά εμπορευμάτων, για μία από τις υπο-
κατηγορίες ή κατηγορίες γ1, γ1+ε, γ, γ+ε, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης 
τέτοιου πει για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων.

Χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης - τόπος περιοδικής κατάρτισης
Οδηγός, κάτοχος πει αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει 
να οδηγεί τα οχήματα της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων υποκατηγοριών ή κατηγο-
ριών και μετά τη λήξη της ισχύος του πει, υποχρεούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα 
περιοδικής κατάρτισης και να εφοδιασθεί με νέο πει περιοδικής κατάρτισης οδηγού, πε-
νταετούς ισχύος,

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ

• Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

• Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

• Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς
    Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

προκειμένου τα προαναφερόμενα κέντρα ή σχολές, να έχουν το δικαίωμα να διορ-
γανώνουν προγράμματα περιοδικής κατάρτισης πρέπει να κατέχουν ειδική, προς τούτο, 
άδεια, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της π.ε., στην 
περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα τους.

για να πραγματοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης οι σχολές υποβάλουν αίτηση συ-
νοδευόμενη από πίνακα των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα, τα στοι-
χεία των καθηγητών οι οποίοι πρόκειται να διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς 
και πίνακα καταρτιζομένων.
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δικαίωμα διδασκαλίας στις σχολές αυτές έχουν, οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις 
περί σεκαμ, σεκΟΟμε και κεΘευΟ, καθηγητές και οι εκπαιδευτές Οδήγησης.

μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι εφοδιάζονται με σχετική 
βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από τον κατά νόμο εκπρόσωπο των παραπάνω φορέων.

ή βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με σχετική αίτηση, στην 
υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της π.ε. του τόπου κατοικίας του, η οποία του 
χορηγεί νέο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (πει) πενταετούς ισχύος, η οποία 
ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης του φορέα. ή υπη-
ρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της π.ε. του καταχωρεί στην άδεια οδήγησης τον 
κοινοτικό αριθμό «95». για τη την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού «95», απαιτείται 
ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει παράβολο και εισφορές υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οδηγός κάτοχος πει περιοδικής κατάρτισης είναι υποχρεωμένος, πριν ή και μετά από 
τη λήξη ισχύος του να επαναλάβει την επιμόρφωση αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται πα-
ραπάνω και να εφοδιασθεί με νέο πει, πενταετούς ισχύος, προκειμένου, μετά τη λήξη 
ισχύος του προηγουμένου δελτίου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του οδηγού μεταφοράς 
επιβατών ή μεταφοράς εμπορευμάτων.

κάτοχοι πει περιοδικής κατάρτισης για τη μεταφορά επιβατών, για μία από τις υποκα-
τηγορίες ή κατηγορίες δ1, δ1+ε, δ, δ+ε, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης 
τέτοιου πει για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων. 
κάτοχοι πει περιοδικής κατάρτισης για μεταφορά εμπορευμάτων, για μία από τις υποκα-
τηγορίες ή κατηγορίες γ1, γ1 + ε, γ, γ+ε απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης 
τέτοιου πει για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων.
Κοινοτικός κωδικός αριθμός
καθορίζεται ως κοινοτικός κωδικός αριθμός ο «95» με την παρακάτω σημασία:
«95»: Οδηγός κάτοχος πει, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση επαγγελματικής ικα-
νότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 του διατάγματος αυτού, μέχρι την ημερομηνία 
που αναγράφεται (π.χ. 95.01.01.2012).

Ο αριθμός αυτός τίθεται στην άδεια οδήγησης δίπλα στην κατηγορία ή υποκατηγορία 
για την οποία ισχύει το πει.
Απαιτήσεις για την επιμόρφωση και την κατάρτιση ΠΕΙ (Περιεχόμενα)
Οι γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για τη διαπίστωση της 
αρχικής επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού πρέπει να περιλαμβά-
νουν τουλάχιστον τα θέματα του παρόντος καταλόγου. Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να 
αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση 
υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας.

Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο 2 της 
διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτημα ι της απόφασης 
85/368/εΟκ, ήτοι το επίπεδο που επιτυγχάνεται κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση συ-
μπληρούμενη από επαγγελματική εκπαίδευση.
Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας
Όλες οι άδειες οδήγησης

1. Στόχος: γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για 
τη βελτιστοποίηση της χρήσης του. - καμπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανά-
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λωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης χρήσης του στροφόμετρου, διαγράμματα 
επικάλυψης των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων.

2. Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων 
ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς 
του και την πρόληψη δυσλειτουργιών. - ιδιαιτερότητες του υδροπνευματικού κυ-
κλώματος των φρένων, όρια χρήσης των φρένων και των επιβραδυντών, συνδυα-
σμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή, επιδίωξη του καλύτερου συνδυασμού ταχύ-
τητας και των σχέσεων του κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήματος, χρήση 
των μέσων επιβράδυνσης και πέδησης σε κατωφέρεια, στάση που πρέπει να ακο-
λουθείται σε περίπτωση βλάβης.

3. Στόχος: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου. Βελτιστοποίη-
ση της κατανάλωσης του καυσίμου με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας των σημεί-
ων 1) και 2).

Άδειες οδήγησης Γ, Γ + E, Γ1, Γ1 + E
4. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλεί-

ας και της ορθής χρήσης του οχήματος. - δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει 
οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του 
οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου 
οχήματος ή συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομή του φορτίου, 
συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο 
βάρους, τύποι συσκευασίας και υποστηρίγματα φορτίου. κύριες κατηγορίες εμπο-
ρευμάτων που απαιτούν πρόσδεση, τεχνικές σφήνωσης και πρόσδεση, χρήση ιμά-
ντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων πρόσδεσης, χρήση των μέσων μετακίνη-
σης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων του φορτίου.

Άδειες οδήγησης Δ, Δ + E, Δ1, Δ1 + E
5. Στόχος: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών. - συνυπολογισμός 

των διαμηκών και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομή της χρήσης της οδού, θέση 
στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών 
έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση από την 
οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης 
και των άλλων λειτουργιών, συνεργασία με τους επιβάτες, ιδιαιτερότητες της με-
ταφοράς ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα μειωμένης κινητικότητας, παιδιά).

6. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλεί-
ας και της ορθής χρήσης του οχήματος. - δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει 
οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του 
οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου 
ενός οχήματος ή ενός συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομή του 
φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και 
κέντρο βάρους.

Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων 

Όλες οι άδειες οδήγησης
1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κα-

νονιστικού του πλαισίου. - μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις μεταφορές, αρ-
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χές, εφαρμογή και συνέπειες των κανονισμών (εΟκ) αριθ. 3820/1985 και (εΟκ) 
αριθ. 3821/1985, κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης, κακής χρήσης ή παραποίη-
σης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του οδικού μετα-
φορέα: δικαιώματα και υποχρεώσεις των οδηγών ως προς την αρχική επιμόρφωση 
και την περιοδική κατάρτιση.

Άδειες οδήγησης Γ, Γ + E, Γ1, Γ1 + E
2. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων. - Άδειες 

εκμετάλλευσης μεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιημένων συμβάσεων μεταφο-
ράς εμπορευμάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύμβαση μεταφο-
ράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύμβαση περί του συμ-
βολαίου δια την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων»), σύνταξη της διεθνούς 
φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγρα-
φα εμπορευμάτων.

Άδειες οδήγησης Δ, Δ + E, Δ1, Δ1 + E
3. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών. - μεταφορά 

ειδικών ομάδων, εξοπλισμός ασφαλείας του λεωφορείου, ζώνες ασφαλείας, φόρτω-
ση του οχήματος.

Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική 
υποστήριξη.

Όλες οι άδειες οδήγησης
1. Στόχος: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα. 

- Τυπολογία των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταφορών, στατιστικές 
τροχαίων ατυχημάτων, συμμετοχή των βαρέων οχημάτων/πούλμαν στα ατυχήμα-
τα, συνέπειες στον άνθρωπο, υλικές και οικονομικές συνέπειες.

2. Στόχος: ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λα-
θρομεταναστών. - γενική ενημέρωση, συνέπειες για τους οδηγούς, προληπτικά 
μέτρα, κατάλογος σημείων επαλήθευσης, νομοθεσία σχετική με την ευθύνη των 
μεταφορέων.

3. Στόχος: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων. - εργονομικές αρχές: επι-
κίνδυνες κινήσεις και σωματικές στάσεις, φυσική κατάσταση, ασκήσεις χειρισμού, 
μέσα ατομικής προστασίας.

4. Στόχος: συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας. 
- αρχές υγιούς και ισορροπημένης διατροφής, επιπτώσεις της κατανάλωσης οινο-
πνεύματος, φαρμάκων ή κάθε άλλης ουσίας που μπορεί να μεταβάλει την συμπε-
ριφορά, συμπτώματα, αιτίες, αποτελέσματα της κόπωσης και του άγχους, θεμελιώ-
δης ρόλος του βασικού κύκλου εργασίας/ανάπαυσης.

5. Στόχος: κανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. - συμπεριφορά σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης: αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτε-
ρεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψη 
των τραυματιών και παροχή πρώτων βοηθειών, αντίδραση σε περίπτωση πυρκα-
γιάς, απομάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορεί-
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ου, διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επι-
θέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.

6. Στόχος: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εται-
ρείας. - συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σημασία για την επι-
χείρηση της ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι 
συνομιλητές του οδηγού, συντήρηση του οχήματος, οργάνωση της εργασίας, εμπο-
ρικές και οικονομικές συνέπειες μιας διαφοράς.

Άδειες οδήγησης Γ, Γ + E, Γ1, Γ1 + E
7. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μετα-

φορών και οργάνωση της αγοράς. - σχέση των οδικών μεταφορών με τους άλλους 
τρόπους μεταφοράς (ανταγωνισμός, φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών (μεταφορές για λογαριασμό τρίτου, για ίδιο λογαριασμό, βοηθητικές 
δραστηριότητες των μεταφορών), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων με-
ταφορών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων των μεταφορών, διάφορες εξειδικεύσεις 
μεταφορών (βυτιοφόρα οχήματα, ελεγχόμενη θερμοκρασία, κ.λπ.), εξελίξεις του 
κλάδου (διαφοροποιήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνδυασμένες σιδηροδρο-
μικές οδικές μεταφορές, υπεργολαβία, κ.λπ.).

Άδειες οδήγησης Δ, Δ + E, Δ1, Δ1 + E
8. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών 

και οργάνωση της αγοράς. - σχέση των οδικών μεταφορών επιβατών με τους άλ-
λους τρόπους μεταφοράς επιβατών (σιδηρόδρομοι, ιχ αυτοκίνητα), διάφορες δρα-
στηριότητες οδικών μεταφορών επιβατών, διέλευση συνόρων (διεθνείς μεταφορές), 
οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών επιβατών.

Υποχρεωτική αρχική επιμόρφωση (εξέταση)
Οι αρμόδιες αρχές (υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των π.ε.) διοργανώνουν θεω-
ρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω, για να επαληθεύσουν 
εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται όσον αφορά 
τους αναφερόμενους στόχους και θέματα.

1. ή θεωρητική εξέταση αποτελείται από δύο τουλάχιστον δοκιμασίες:
• ερωτήματα που περιλαμβάνουν είτε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είτε ερω-

τήσεις που απαιτούν άμεση απάντηση, είτε συνδυασμό των δύο συστημάτων,
• μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Οι θεωρητικές εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον 4 ώρες.
2. ή πρακτική εξέταση αποτελείται από δύο δοκιμασίες:

• δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της 
ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. ή δοκιμασία αυτή διεξά-
γεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, σε οδούς ταχεί-
ας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους (ή παρόμοιες οδούς), καθώς και σε 
όλους τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν 
διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. είναι 
επιθυμητό η δοκιμασία αυτή να διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες πυ-
κνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες 
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κυκλοφορίας που θα μπορούσε να συναντήσει. ή ελάχιστη διάρκεια της δοκιμα-
σίας αυτής είναι 90 λεπτά.

• πρακτική δοκιμασία ως προς τα σημεία 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5.
ή ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 30 λεπτά.
Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά τις πρακτικές εξετάσεις ανταποκρίνονται του-

λάχιστον στα κριτήρια των οχημάτων εξέτασης, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση 
αριθ. α3/5984/7947 «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων» 
(φεκ Β΄ 3056/2-12-2013), όπως ισχύει.

ή πρακτική άσκηση μπορεί να συμπληρωθεί από τρίτη δοκιμασία σε ειδικό γήπεδο για 
να αξιολογηθεί η εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφα-
λείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήματος σε συνάρτηση με την κατάσταση των 
διαφόρων οδοστρωμάτων καθώς και τις αλλαγές τους με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την 
ημέρα ή τη νύχτα. ή διάρκεια αυτής της προαιρετικής δοκιμασίας, όταν αυτή καθοριστεί, 
και εφόσον ο οδηγός εξετασθεί στην ανωτέρω δοκιμασία, μπορεί να αφαιρεθεί από τη 
διάρκεια των 90 λεπτών της δοκιμασίας οδήγησης. ή μείωση αυτή δεν μπορεί όμως να 
υπερβαίνει τα 30 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο.

Υποχρεωτική περιοδική κατάρτιση 
Τα μαθήματα υποχρεωτικής περιοδικής κατάρτισης πρέπει να διοργανώνονται από 

εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης. ή διάρκειά της είναι 35 ώρες ανά πενταετία, παρέχεται 
δε κατά περιόδους 7 τουλάχιστον ωρών. 

Έγκριση της αρχικής επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης
Τα κέντρα περιοδικής κατάρτισης πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών. ή έγκριση αυτή χορηγείται μόνο με γραπτή αίτηση. ή αίτηση πρέπει 
να συνοδεύεται από έγγραφα που περιέχουν:

• κατάλληλο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπου διευκρινίζονται τα διδασκόμενα θέματα 
και αναφέρεται το προτεινόμενο σχέδιο εκτέλεσης και οι προτεινόμενες μέθοδοι 
διδασκαλίας,

• τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας των διδασκόντων,
• πληροφορίες σχετικά με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα, το 

παιδαγωγικό υλικό, τα μέσα που διατίθενται για την πρακτική εξάσκηση, το στόλο 
των χρησιμοποιούμενων οχημάτων,

• οι όροι συμμετοχής στα μαθήματα (αριθμός συμμετεχόντων).
ή αρμόδια αρχή οφείλει να χορηγεί την έγκριση γραπτώς και με την επιφύλαξη των κάτωθι 
όρων: 

• η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν την 
αίτηση,

• η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής εξουσιοδοτημένων ατό-
μων για να παρίστανται στα μαθήματα κατάρτισης των εγκεκριμένων κέντρων, και 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέντρα αυτά όσον αφορά τα χρησι-
μοποιούμενα μέσα και την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων κατάρτισης και των 
εξετάσεων,

• η έγκριση μπορεί να ανακαλείται ή να αναστέλλεται όταν δεν πληρούνται πλέον οι 
όροι έγκρισης.
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Το εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν 
καλά τις τελευταίες εξελίξεις των κανονιστικών ρυθμίσεων και των οδηγιών κατάρτισης. 
στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής επιλογής, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι δι-
αθέτουν διδακτικές και παιδαγωγικές ικανότητες. Όσον αφορά την πρακτική πλευρά της 
κατάρτισης, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εμπειρία ως επαγγελ-
ματίες οδηγοί ή ανάλογη εμπειρία οδήγησης, όπως οι εκπαιδευτές οδήγησης βαρέων οχη-
μάτων. Το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την έγκριση, και 
πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω.

6.3 Το επάγγελμα του Εκπαιδευτή Οδήγησης

δραστηριότητα
ή ευρωπαϊκή Το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κα-
τάρτισης (Cedefop), είναι το κέντρο αναφοράς της ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το 2011 παρουσίασε μια έκθεση με 
τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση (για τα έτη 2012 – 2014). Το παρακάτω κεί-
μενο προέρχεται από αυτή την έκθεση. αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο 
που ακολουθεί κάντε μια συζήτηση για τις πιθανές συνέπειες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν οι παρακάτω αλλαγές στο επάγγελμα σας.

«…Οι ταχύτατες αλλαγές που σημειώνονται σε κλάδους, επαγγέλματα και χώρους ερ-
γασίας θέτουν υπό αμφισβήτηση το παραδοσιακό μοντέλο διατήρησης μίας θέσης εργα-
σίας εφ’ όρου ζωής και αυξάνουν τη συχνότητα και συνθετότητα των μεταβατικών φάσε-
ων στην αγορά εργασίας. μολονότι οι εν λόγω μεταβατικές φάσεις παρέχουν ευκαιρίες 
για ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργούν παράλληλα κινδύνους ανεργίας, υποβάθμισης 
δεξιοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται ενεργά τη σταδιοδρομία τους, καθώς και να βελτιώνουν την ικανότητά 
τους να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις μεταβατικές φάσεις και να δρέπουν τα οφέλη που 
μπορεί να τους προσφέρει η γεωγραφική κινητικότητα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανα-
βαθμίζουν, ολοένα και περισσότερο, τις εξειδικευμένες για κάθε απασχόληση δεξιότη-
τές τους, αλλά και να αναπτύσσουν συστηματικά τις δεξιότητες που είναι κοινές για κάθε 
επάγγελμα και λειτουργία. Οι σύγχρονες αγορές εργασίας καθιστούν απαραίτητη την ικα-
νότητα αυτοκατευθυνόμενης δράσης και εφαρμογής των αποτελεσμάτων της μάθησης 
σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση σε βασικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η δυνατότητα επί-
λυσης προβλημάτων, η αξιοποίησης της πείρας και της παρεχόμενης ανατροφοδότησης 
και το επιχειρηματικό πνεύμα…».

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu/
EN/Files/4104_el.pdf

Το επάγγελμα και το έργο του Εκπαιδευτή Οδήγησης περιγράφεται στο Π.Δ.208 (2002) 
ως εξής: εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών είναι το φυσικό 
πρόσωπο, που κατέχει ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών. Έργο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι:
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• να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψηφίους οδηγούς αυτοκινή-
των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

• να παρίσταται, με εκπαιδευτικό όχημα, κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων 
οδηγών που διενεργείται στις κατά τόπους υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών 
των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

• να παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτων μοτο-
σικλετών και μοτοποδηλάτων για τη βελτίωση της ικανότητας οδήγησης.

Το επάγγελμα του Εκπαιδευτή όδήγησης περιγράφεται στον κανονισμό κατάρτισης 
(2007) της ειδικότητας του όΕΕκ. ως εξής:

Ο κάτοχος διπλώματος ι.ε.κ. ειδικότητας «εκπαιδευτή υποψηφίων Οδηγών αυ-
τοκινήτων και μοτοσικλετών» έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 
και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να λάβει την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Ο 
εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορεί να προσφέ-
ρει εξαρτημένη, ή μη, εργασία κατά την οποία ενεργεί υπεύθυνα με βάση τους ισχύ-
οντες κανονισμούς, διδάσκει και εμπεδώνει τις αναγκαίες και ικανές γνώσεις στους 
υποψηφίους αλλά και σε εν ενεργεία οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική 
και πρακτική κατάρτιση με αντικειμενικό σκοπό την εμπέδωση της κυκλοφοριακής 
αγωγής για την εξασφάλιση της γενικότερης οδικής ασφάλειας (μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων) και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2010 η πανελλήνια Ομοσπονδία των εκπαιδευτών Οδήγησης (πΟεΟ) σε συνεργασία 
με τη γσεΒεε επιχείρησε μια αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή Οδήγησης 
με την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος13. ώς «επαγγελματικό περίγραμμα», 
ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέ-
τουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιό-
τητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές. κύρια 
επιδίωξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων είναι «η συστηματοποιημένη ανάλυση και 
καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων καθώς και των τρόπων απόκτησης των 
απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων». στο κείμενο που συντάχθη-
κε και πιστοποιήθηκε από το εκεπισ προτάθηκε η αλλαγή του τίτλου του επαγγέλματος 
σε εκπαιδευτή Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής και δόθηκε ο παρακάτω ορισμός: 
O εκπαιδευτής Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής είναι ο επαγγελματίας που εκπαι-
δεύει θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους οδηγούς όλων των κοινωνικών ομάδων και 
αμεα, σε οχήματα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης. 
εκπαιδεύει τακτικούς οδηγούς οχημάτων όλων των κατηγοριών με σκοπό την επανακα-
τάρτισή τους και τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στις μετα-
φορές προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας. επίσης έχει την αρμοδιότητα να μεταδώσει 
γνώσεις στους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων, ώστε να αποκτούν κυκλοφο-
ριακή αγωγή και συνείδηση, ως χρήστες των οδών με βασικό στόχο την ασφάλεια στις 
μετακινήσεις τους. 

13.   Το  επαγγελματικό  περίγραμμα με  αριθμό  π-17, του  κλάδου  «εκπαιδευτών  Οδήγησης  και  κυκλο-
φοριακής  αγωγής» έχει  εγκριθεί με  την  548/25-2-2010  απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου  
του  εκεπισ. .
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δραστηριότητα
μελετήστε το επάγγελμα του εκπαιδευτή στις τρεις χρονικές περιόδους που 
αναφέρονται παραπάνω και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές.

Οι παραπάνω οριοθετήσεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτή Οδήγησης αντανακλούν 
τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε εποχής και ειδικότερα τις διαφορετικές αντιλήψεις και 
πολιτικές για το ρόλο της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στη βελτίωση της Οδικής 
ασφάλειας. ή δημιουργία του επαγγελματικού περιγράμματος για τον κλάδο των εκπαι-
δευτών Οδήγησης έγινε στο πλαίσιο της συνεχής προσπάθειας για κατοχύρωσης του επαγ-
γέλματος, προσδοκώντας τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτών 
Οδήγησης, την άμεση σύνδεση του περιεχόμενου της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενσωμάτωση των εξελίξεων στον τομέα των 
μεταφορών και της Οδικής ασφάλειας. σύμφωνα με τον ορισμό του επαγγελματικού πε-
ριγράμματος που δώσαμε παραπάνω τρία είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία του επαγ-
γελματικού περιγράμματος στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά την ανάπτυξή του: 
α) Το περιεχόμενο του επαγγέλματος β) Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση 
του, και γ) Οι τρόποι απόκτησης των προσόντων αυτών. Το επαγγελματικό περίγραμμα 
αποτελεί τον κύριο τρόπο σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
την απασχόληση και της διασφάλισης ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν προστι-
θέμενη αξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κόσμου της εργασίας. σε αυτή τη 
βάση οι κύριοι άξονες όπου η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του εκπαι-
δευτή Οδήγησης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης είναι οι εξής:

1. αναβάθμιση της θέσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο συγκεκρι-
μένο επάγγελμα.

2. ρύθμιση της αξίας που έχουν τα αποτελέσματα των διαφορετικών μορφών μάθη-
σης για το συγκεκριμένο επάγγελμα και την απασχόληση σε αυτό.

3. διαμόρφωση των προδιαγραφών για τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
4. διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκ-

παίδευσης, αρχικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που 
αναφέρονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που απαιτούνται για την αποδοτική και κοινωνικά αποδεκτή άσκηση του συγκεκρι-
μένου επαγγέλματος.

απώτερο όφελος των παραπάνω μπορεί να είναι η διεύρυνση των επαγγελματικών δυνα-
τοτήτων που μπορούν να έχουν οι εκπαιδευτές Οδήγησης. Ο προτεινόμενος τίτλος «εκ-
παιδευτής Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» αντανακλά αυτή την προσπάθεια επαγ-
γελματικής διεύρυνσης. Ο άλλοτε «εκγυμναστής» πρακτικών δεξιοτήτων Οδήγησης έγινε 
εκπαιδευτής θεωρητικής και πρακτικής Οδήγησης και πρόσφατα εκπαιδευτής αρχικής 
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους επαγγελματίες μεταφορείς επιβατών 
και υλικών στην πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας (πει). Το πλήρες κείμενο του πε-
ριγράμματος μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της πΟεΟ (www.ekpaideftis.
gr) ή στην ιστοσελίδα του εθνικού Οργανισμού πιστοποίησης προσόντων και επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού (www.eoppep.gr). Οι αλλαγές σε κάθε επάγγελμα ακολουθούν τις 
εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας. αναπόφευκτα και το 
επάγγελμα του εκπαιδευτή Οδήγησης υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. αυτή την περίοδο14 

14.  2014.
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μάλιστα είναι σε εξέλιξη η επικαιροποίηση – τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που 
διέπει το επάγγελμα του εκπαιδευτή Οδήγησης και η εναρμόνιση της ύλης που διδάσκεται 
στα ι.ε.κ. με την πρόσφατη νομοθεσία και το επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου.

δραστηριότητα
γράψτε συνοπτικά το πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας του εκπαιδευτή 
Οδήγησης.

Δομές αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης είναι:
• ή γενική γραμματεία δια Βίου μάθησης (γ.γ.δ.Β.μ.) είναι ο επιτελικός φορέας δια 

Βίου μάθησης στην χώρα. σύμφωνα με το ν. 3879/2010 η γ.γ.δ.Β.μ. έχει ως απο-
στολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους 
σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει 
την εφαρμογή του.

• Ο εθνικός Οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατο-
λισμού (ε.Ο.π.π.ε.π.) που σχεδιάζει και εφαρμόζει το εθνικό σύστημα πιστοποίησης 
της μη-τυπικής εκπαίδευσης (για τη μη τυπική εκπαίδευση μιλήσαμε στο 1ο κεφά-
λαιο) , η οποία περιλαμβάνει την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτι-
ση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, και παράλληλα, υποστηρίζει επιστημονικά 
τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Ο εΟππεπ 
εποπτεύεται από το τον υπουργό παιδείας και Θρησκευμάτων, πολιτισμού και αθλη-
τισμού με έδρα την αθήνα και αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του 
εθνικού κέντρου πιστοποίησης δομών δια Βίου μάθησης (ε.κε.πισ) και του Οργα-
νισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ο.ε.ε.κ.).

• Οι υπηρεσιακές μονάδες των περιφερειών, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα 
δια βίου μάθησης. στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται:
 ή συγκρότηση, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, περιφερειακής επι-

τροπής επαγγελματικής κατάρτισης, με αρμοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων 
στο περιφερειακό συμβούλιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδε-
σής της με την αγορά εργασίας και ιδίως για τη διερεύνηση και εκτίμηση των πο-
σοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της περιφέρειας και την 
ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα 
ι.ε.κ., στα κ.ε.κ. και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. στην 
επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
εργαζομένων και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοι-
χούν στους αναπτυξιακούς τομείς της περιφέρειας.

 ή λειτουργία και η διαχείριση των δημόσιων ι.ε.κ. που υπάγονται στη γενική γραμ-
ματεία δια Βίου μάθησης. Ο δήμος καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυ-
ξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση 
το εθνικό πρόγραμμα δια Βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 4 και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου 
μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις 
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γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας 
πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:

 Οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολι-
τισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μετανα-
στών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς 
και η δημιουργία σχολών γονέων.

• Οι υπηρεσιακές μονάδες των δήμων, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου 
μάθησης. στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:
 ή ίδρυση και λειτουργία κέντρων δια Βίου μάθησης (κ.δ.Β.μ.) που οργανώνο-

νται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μά-
θηση ή νομικού προσώπου του δήμου και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια 
βίου μάθησης.

 ή λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων της 
γενικής γραμματείας δια Βίου μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβά-
σεων.

Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι:
• Τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ι.ε.κ.). Τα ι.ε.κ. είναι νομικά πρόσωπα 

ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων και έχουν σκοπό την παροχή υπηρε-
σιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης.

• Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (κ.ε.κ.). Τα κ.ε.κ. είναι νομικά πρόσωπα ή 
λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων και έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσι-
ών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

• Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.
• Οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλί-

κων, στους οποίους περιλαμβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φο-
ρείς, καθώς και δομές παροχής υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (σ.δ.ε.) και οι σχολές γονέων. 

• Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική 
εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, όπως είναι το ε.κ.δ.δ.α., καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελ-
ματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη 
τους, όπως είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ινστιτούτο εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης μελών Τεχνικού επιμελητηρίου ελλάδας α.ε. (ι.ε.κ.ε.μ.Τ.ε.ε. α.ε.)».

• Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους οποίους συνιστούν οι τριτο-
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογρά-
φουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως είναι το ινστιτούτο εργασίας 
(ιν.ε.) και το κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής (κ.αν.ε.π.) της γενικής 
συνομοσπονδίας εργατών ελλάδας (γ.σ.ε.ε.), το ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων 
(ι.μ.ε.) της γενικής συνομοσπονδίας επαγγελματιών Βιοτεχνών εμπόρων ελλάδας 
(γ.σ.ε.Β.ε.ε.), το κοινωνικό πολυκέντρο και το διαβαλκανικό ινστιτούτο δημόσιας 
διοίκησης της ανώτατης διοίκησης ενώσεων δημόσιων υπαλλήλων (α.δ.ε.δ.υ.) 

• φορείς άτυπης μάθησης. στους φορείς άτυπης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνο-
νται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φο-
ρείς που εφαρμόζουν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης που 
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απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι 
η διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η 
παροχή συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
ατόμων, που συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και στην πνευματική 
ανάπτυξή τους.

• στο εθνικό δίκτυο δια Βίου μάθησης ανήκουν και οι φορείς που οργανώνουν και 
υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτού-
νται από δημόσιους πόρους, ως προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου 
των προγραμμάτων αυτών.

• Τα κέντρα διά Βίου μάθησης (κ.δ.Β.μ.). Τα κ.δ.Β.μ. ιδρύονται από τις υπηρεσια-
κές μονάδες των δήμων που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης και υλοποιούν 
προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

στις παραπάνω δομές εκπαίδευσης ενηλίκων ο εκπαιδευτής Οδήγησης έχει τη δυνα-
τότητα να εργαστεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης όπως: εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτών Οδήγησης 
(ι.ε.κ), σεμινάρια αμυντικής και ασφαλούς οδήγησης, οικολογικής οδήγησης, κυκλοφορι-
ακής αγωγής, οδικής ασφάλειας κ.ά. (κ.ε.κ. ή ενδοεπιχειρησιακές καταρτίσεις). παρά το 
γεγονός ότι οι εκπαιδευτές Οδήγησης είναι εξ ορισμού εκπαιδευτές και η άδεια άσκησης 
επαγγέλματος που κατέχουν αποτελεί πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και εκ-
παιδευτικής επάρκειας, εντούτοις αν επιθυμούν να εργαστούν στις παραπάνω δομές θα 
πρέπει να ενταχθούν σε μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων. στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε 
με συνοπτικό τρόπο τα δύο βασικά μητρώα (δεν είναι τα μοναδικά) που μπορούν να εντα-
χθούν οι εκπαιδευτές Οδήγησης και τις διαδικασίες ένταξης. 

Μητρώα εκπαιδευτών:

Μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων (Αριθ. ΓΠ/20082, Αρ.Φύλλου 2844, 23-10-2012)
ώς μητρώο εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων («μητρώο εκπαιδευτών ενη-
λίκων») ορίζεται το μητρώο που τηρείται από τον ε.Ο.π.π.ε.π. και στο οποίο εντάσσονται 
οι εκπαιδευτές που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Το μητρώο απαρ-
τίζεται από τα εξής υπομητρώα: α) των εκπαιδευτών ενηλίκων και β) των εκπαιδευτών 
εκπαιδευτών ενηλίκων.

ώς εκπαιδευτής ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστο-
ποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελ-
ματική κατάρτιση στο πλαίσιο της δια Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο 
εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλίκων και στο 
αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των 
προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικεύει τους στόχους στις ανά-
γκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων. διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην 
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. επιλέγει τις κατάλ-
ληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων.

ώς εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει 
τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω και κατέχει επιπλέον 
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εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συντονίζει και να εκπαι-
δεύει ομάδες εκπαιδευτών ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της γενικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ενηλίκων και της δια Βίου μάθησης.

ώς εκπαιδευτική επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις επαγγελματικές 
λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαι-
δευτή ενηλίκων, όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό 
περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλίκων και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών. ή πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων οδη-
γεί στην ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων.

Οι υποψήφιοι για το υπομητρώο «εκπαιδευτών ενηλίκων» πρέπει να διαθέτουν:
είτε:
α) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 

εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε 
αρμόδια όργανα ισοτιμιών. επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που 
επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απο-
νέμονταν στην ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

είτε:
β) Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συ-
ναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 
εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε 
αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση 
ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην ελλάδα 
αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρ-
κειας οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. παράλληλα, 
στο πλαίσιο της αίτησης δηλώνουν τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους 
χαρτοφυλάκιο προσόντων, εφόσον με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολό-
γησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας ενταχθούν στο μητρώο εκ-
παιδευτών ενηλίκων (πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται από τον ιστότοπο 
του ε.Ο.π.π.ε.π., υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο παράρτημα στο τέλος του 
κεφαλαίου).

επιπρόσθετα, ο υποψήφιος καταθέτει στον ε.Ο.π.π.ε.π. σφραγισμένο φάκελο με υπο-
γεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των 
αναγραφομένων σε αυτή, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. ειδικότε-
ρα, οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι στην αίτησή τους 
δηλώνουν το υπομητρώο «εκπαιδευτών ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαι-
ολογητικά με αριθμό 1,2,3,9,10. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης β υποχρεωτικά προσκο-
μίζουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τριετή επαγγελματική ή διδακτική πείρα. 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι στην αίτησή τους δηλώνουν το υπομητρώο «εκπαιδευτών εκπαι-
δευτών ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμό 1, 2, 3, 9, 
10. επιπλέον προσκομίζουν, είτε τα δικαιολογητικά με αριθμό 5, 6, (6.1., 6.2., 6.3) είτε 
τα δικαιολογητικά με αριθμό 7, 8 (8.1., 8.2.) . Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται 
εφόσον έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία στα πεδία της αίτησης.
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σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη και κατατεθειμένη εγγράφως αίτηση διαφέρει 
από την ηλεκτρονική, υπερισχύει αυτής. στο παράρτημα του κεφαλαίου υπάρχει ο πίνακας 
με τα δικαιολογητικά (υποχρεωτικά και προαιρετικά) που προσκομίζουν οι υποψήφιοι:

Ο ε.Ο.π.π.ε.π. δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη συμ-
μετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συνα-
φή δικαιολογητικά θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα 
καθορίζονται από τον ε.Ο.π.π.ε.π. ή αποστολή των φακέλων των δικαιολογητικών μπορεί 
να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των ανωτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των 
αιτήσεων και των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η παρακολούθηση 
ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από τον 
ε.Ο.π.π.ε.π.

Μητρώο εισηγητών ΛΑΕΚ
λαεκ είναι ο λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. πρό-
κειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο Οαεδ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από 
μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ικα. συγκεκριμέ-
να, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον λαεκ ποσό ίσο με το 0,45% των μικτών 
αποδοχών των εργαζομένων της. κάθε χρόνο ο Οαεδ καταρτίζει και κοινοποιεί το πρό-
γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων λαεκ-0,45%, μέσω του οποίου δίνε-
ται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,45% 
που έχουν καταβάλλει. προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά 
οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος λαεκ-0,45% όπως εμπερι-
έχονται στη εκάστοτε ετήσια εγκύκλιο του Ο.α.ε.δ.

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης λαεκ πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του Οαε∆ και να προσκομίσουν 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του Οαε∆. για να 
διδάξει κάποιος εκπαιδευτής ως εισηγητής σε πρόγραμμα κατάρτισης λαεκ πρέπει προ-
ηγουμένως να έχει λάβει τον αριθμό μητρώου εισηγητή από τον Οαε∆. Οι εκπαιδευτές 
πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους κάτωθι:

• πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αει - Τει) 
• πτυχίο ιεκ
• πτυχίο TEE Β ‘κύκλου
• πτυχίο TEE α’ κύκλου, Τελ ή Τεσ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από 

τον Οεεκ ή τον εθνικό Οργανισμό πιστοποίησης προσόντων
• πτυχίο μέσων Τεχνικών σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον 

Οεεκ ή τον εθνικό Οργανισμό πιστοποίησης προσόντων πτυχίο κατώτερης Τεχνικής 
σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον Οεεκ ή τον εθνικό Ορ-
γανισμό πιστοποίησης προσόντων

• απολυτήριο γενικού λυκείου και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης 
διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης που θα 
διδάξουν. ή παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης βεβαιώνεται από φορέα 
κατάρτισης του δημοσίου ή από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης όπου αναγρά-
φεται ο αριθμός μητρώου πιστοποίησης.
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Οι απόφοιτοι κέντρων ελευθέρων σπουδών, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του Οαεδ κρί-
νει ότι οι ανωτέρω σπουδές δεν αντιστοιχούν σε τουλάχιστον σε 150 ώρες κατάρτισης, θα 
πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον τριετή (3) βεβαίωση επαγγελματικής ή διδακτικής 
προϋπηρεσίας στο αντικείμενο που θα διδάξουν.

σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξει-
δίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (αει, Τει) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της 
κατάρτισης,, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

• βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδα-
χθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή

• βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) 
ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τρι-
ετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.

[εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών του εκεπισ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βε-
βαίωση πιστοποίησης.

ή ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα laek.oaed.gr]

Σύμβουλος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
σαμεε είναι το πρόσωπο που παρέχει συμβουλές, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία και προετοιμάζει την ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στη μεταφορά, τη φόρτωση, την πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδι-
κώς. κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει έναν ή περισσότερους σαμεε τα 
καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2011.

για την άσκηση των καθηκόντων του ο σαμεε απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού 
επαγγελματικής κατάρτισης. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πι-
στοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης είναι:

• πτυχίο αει ή Τει της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής της αλλο-
δαπής.

• Άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος Β κατηγορίας.
• παρακολούθηση του αναγκαίου κύκλου μαθημάτων ειδικής κατάρτισης που προ-

βλέπεται από τη νομοθεσία (Άρθρο 4, φεκ Β’ 1900/14.9.2007)
• επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις (Άρθρο 7, φεκ Β’ 1900/14.9.2007)
Οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης σαμεε στη χώρα μας είναι:
• Το εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα μηχανολογικών κατασκευών & αυτομάτου ελέγ-

χου Τμήματος μηχανολόγων μηχανικών, του εθνικού μετσόβιου πολυτεχνείου. 
πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο http://vlab.mech.ntua.
gr/dgsaSeminars.html#03 και για τις εξετάσεις στο σύνδεσμο http://mdlab.mech.
ntua.gr/documents/dgsaExams/ examsGuide2013.pdf

• Το εργαστήριο γενικής χημικής Τεχνολογίας, Τμήματος χημικών μηχανικών της πο-
λυτεχνικής σχολής του αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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 Ανακεφαλαίωση
στις νέες κατευθυντήριες γραμμές της εε για την οδική ασφάλεια, με στόχο τη μείωση των 
θανάτων από τροχαία, ο ρόλος της εκπαίδευσης των Οδηγών, περιλαμβάνεται ως βασική 
συνιστώσα επίτευξης αυτού του στόχου. αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αλλαγές στη 
νομοθεσία που αφορούν την εκπαίδευση των υποψηφίων Οδηγών και την κατάρτιση των 
επαγγελματιών Οδηγών. αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν από κοινού αντίστοιχες αλλαγές 
στην οριοθέτηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων του εκπαιδευτή 
Οδήγησης, που αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση της Οδικής ασφάλειας και 
της κυκλοφοριακής αγωγής. 
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 Παράρτημα 

φώτοκεφ6.1

φώτοκεφ6.2

φώτοκεφ6.3

φώτοκεφ6.4

δικαιολογητικά πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
κατηγορία

δικαιολογητικού δικαιολογητικά αίτησης πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας

γενικά στοιχεία 1 I. πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμέ-
νη αίτηση (εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης)

2 δελτίο Ταυτότητας ή διαβατηρίου
εκπαίδευση-διά Βίου μάθηση

εκπαίδευση - δια βίου 
μάθηση

3 Τίτλοι σπουδών
4 Βεβαιώσεις / πιστοποιητικά δημοσίων φο-

ρέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαί-
δευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 
100 ωρών

επαγγελματική πείρα 5 Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών 
στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με 
σαφήνεια ο φορέας/ οργανισμός/ επιχεί-
ρηση στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα, η/οι 
θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε 
θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς 
και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/
στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας και

6 αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα 
ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα I.K.A. ή άλ-
λων ασφαλιστικών Ταμείων) ή

6.1 αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου 
(π.χ. απόδειξη ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσι-
ών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή

6.2 πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα 
από την επιθεώρηση εργασίας

6.3 αυΤΟαπασχΟλΟυμενΟι: διευκρινίζεται ότι 
οι αυτοαπασχολούμενοι - εργοδότες - ελεύ-
θεροι επαγγελματίες είναι απαραίτητο να 
προσκομίζουν οπωσδήποτε αποδεικτικά και 
φορολογικού και όχι μόνον ασφαλιστικού τύ-
που για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής 
πείρας που δηλώνουν
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δικαιολογητικά πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

διδακτική πείρα 7 Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες 
θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο 
φορέας/ οργανισμός, ο τίτλος του προγράμ-
ματος εκπαίδευσης κατάρτισης, το θεματικό 
αντικείμενο εκπαίδευσης, η συνολική χρονική 
διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των 
ωρών εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορι-
σμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των 
εκπαιδευομένων (όσον αφορά στη γενική εκ-
παίδευση ενηλίκων: γενικός πληθυσμός, ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες, όσον αφορά στην 
επαγγελματική κατάρτιση: άνεργοι, εργαζόμε-
νοι, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) και

8 αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα 
ασφαλιστικής κάλυψης (Ένσημα I.K.A. ή άλ-
λων ασφαλιστικών Ταμείων) ή

8.1 αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου 
(π.χ. απόδειξη ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσι-
ών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή

8.2 πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, θεωρημένα 
από την επιθεώρηση εργασίας

υ.δ. 9 υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην 
οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι: δεν 
συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 
του ν.2683/1999. (στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου 
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.α. ή υπαλλήλου 
ν.π.δ.δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό)
- αποδέχεται το δικαίωμα του εΟππεπ. για 
χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσι-
οποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, 
εφόσον ενταχθεί στο μητρώο εκπαιδευ-
τών ενηλίκων
- δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμ-
βίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του μη-
τρώου εκπαιδευτών ενηλίκων, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.
- Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 
φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή

χρηματικό ποσό 10 αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφα-
ση του δ.σ. του ε.Ο.π.π.ε.π.
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Ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου 

είναι Εκπαιδευτής Οδήγησης και 

Κυκλοφοριακής Αγωγής με πολυετή 

εμπειρία στην εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση Οδηγών και Εκπαιδευτών 

Οδήγησης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική 

Μεθοδολογία. Είναι εξειδικευμένος 

Παιδαγωγός Κυκλοφορίας, 

πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και 

πιστοποιημένος εκπαιδευτής Εκπαιδευτών 

για ecodriving. Σε συνεργασία με την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών 

Οδήγησης έχει συμμετάσχει σε επιτροπές 

αναβάθμισης του ρόλου του Εκπαιδευτή 

Οδήγησης σε θέματα Οδικής Ασφάλειας 

και το 2009 συμμετείχε στη συγγραφική 

ομάδα ανάπτυξης του επαγγελματικού 

περιγράμματος με τίτλο «Εκπαιδευτής 

Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων 
της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης 
μελετών και ερευνών και αποτελεί 
τον επιστημονικό σύμβουλο της 
ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών 
του δραστηριοτήτων μελετά, 
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις 
πολιτικής για θέματα οικονομικής 
ανάπτυξης, χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων, φορολογίας, 
απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης, ανταγωνισμού και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών 
επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης με 
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν 
την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία και προωθούν την 
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

εκπαιδευτών
ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

•  Εκπαίδευση υποψηφίων και εν ενεργεία οδηγών με βάση 

τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, τις σύγχρονες αρχές διδασκαλίας και 

το μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευομένων

•  Εκπαίδευση οδηγών με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των οδηγικών 

γνώσεων και ικανοτήτων που αφορούν στην ασφαλή και οικολογική οδήγηση

•  Το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδήγησης στο πλαίσιο της οδικής 

ασφάλειας και της διά βίου εκπαίδευσης

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


