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Πρόλογος Πρόεδρου ΓΣΕΒΕΕ

Τα δύο τελευταία χρόνια αποτέλεσαν μια περίοδο πρωτοφανών δυσχερειών 
για τις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού με επιπτώσεις σε 
υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικά, η πλειονότητα των μικρών 
επιχειρήσεων κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες και αιφνίδιους 
περιορισμούς, λειτουργώντας σε ένα ιδιότυπο «καθεστώς απαγόρευσης 
λειτουργίας» (lockdown) καθώς και σε ένα περιβάλλον ραγδαίου περιορισμού 
της ζήτησης, σε συνδυασμό με προβλήματα στις προμήθειες, στην απασχόληση 
του προσωπικού και στη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους. 

Στις συνθήκες αυτές δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η κατάρτιση 
των εργαζομένων, ων εροδοτών και των αυτοαπασχολουμένων. Οι σχεδιασμοί 
της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε πολλές περιπτώσεις ανατράπηκαν. 
Χιλιάδες ώρες μαθητείας και πρακτικής άσκησης σπουδαστών σε χώρους 
εργασίας χάθηκαν. Την ίδια στιγμή οι ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες 
αυξήθηκαν κατακόρυφα, αφού μεγάλο μέρος των εργασιών και σχεδόν το 
σύνολο των επαγγελματικών συναντήσεων άρχισε να γίνεται διαδικτυακά.

Η απαίτηση σε τεχνολογικά μέσα και εργαλεία όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
tablets, έξυπνα τηλέφωνα, κάμερες και άλλα συστήματα επικοινωνίας έγιναν 
απαραίτητα για όλους, όπως φυσικά και οι δεξιότητες χειρισμού τους.

Μαζί με την ψηφιακή εργασία και την ηλεκτρονική επικοινωνία αυξήθηκε 
απότομα η χρήση ψηφιακών μέσων και εφαρμογών για πολλές άλλες πτυχές της 
καθημερινής ζωής: ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ψηφιακές 
πληρωμές, εξ αποστάσεως έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών και πολλά 
άλλα.

Έχει ειπωθεί πολλές φορές, και είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η πανδημία 
λειτούργησε ως «ψηφιακός επιταχυντής» για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  
Εντούτοις, η μεγέθυνση της ανάγκης για ανταπόκριση στις νέες ψηφιακές 
παραμέτρους και διαστάσεις της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής δεν 
στάθηκε δυνατόν να εναρμονιστεί με την ομαλή απόκτηση των αντίστοιχων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Αντιθέτως, το κενό μεταξύ των νέων ψηφιακών αναγκών και των διαθέσιμων 
δεξιοτήτων αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση. Οι ανισότητες μάλιστα που 
συνδέονται με αυτό το «χάσμα δεξιοτήτων» αυξήθηκαν, ειδικά για τους πιο 
ευάλωτους πληθυσμούς των ανέργων και γενικά των ατόμων με οικονομικές 

6 7



δυσκολίες, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με δυσκολίες πρόσβασης 
στην τεχνολογία.

Όπως όλοι βλέπουμε, παρά τις προσδοκίες και τις ελπίδες μας, η μάχη με 
τον ιό COVID-19 δεν έχει ακόμη τελειώσει. Η δε αναμέτρηση με τις εργασιακές, 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες μόλις έχει ξεκινήσει και αναμένεται 
να κρατήσει αρκετό καιρό. Από αυτή την άποψη το κεντρικό ερώτημα του 
συνεδρίου περί του τι «κληρονομιά» μας αφήνει η πανδημία αναφορικά με τις 
μορφές και τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ενηλίκων είναι 
εύλογο και κρίσιμο. 

Ο χρόνος που τίθεται το ερώτημα είναι μάλλον ο πιο κατάλληλος. Δεν είναι 
ούτε πολύ νωρίς, ώστε να μην ξέρουμε σε τι είδους εμπειρίες θα μας εκθέσει 
η πανδημία, ούτε πολύ αργά, ώστε να μην μπορούμε να σκεφτούμε και να 
διαμορφώσουμε τους όρους της ομαλής προσαρμογής στην «επόμενη μέρα».

Το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ που έχει συστήσει τον Κύκλο Διαλόγου για 
την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων με τη συμμετοχή σημαντικών 
πανεπιστημιακών ερευνητών και στελεχών του κράτους και της αγοράς, πήρε 
την πρωτοβουλία να φιλοξενήσει αυτόν τον ζωτικής σημασίας διάλογο στο 
σημερινό συνέδριο, με την προσδοκία να ακουστούν νέες ιδέες και προτάσεις 
για το «αύριο» της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Και πάλι σας καλωσορίζω στις εργασίες του συνεδρίου και εύχομαι ο 
προβληματισμός που θα αναπτυχτεί και τα αποτελέσματά του να αποτελέσουν 
μια χρήσιμη συμβολή στην βελτίωση των πολιτικών. 

Γιώργος Καββαθάς
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Χαιρετισμός* Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γεωργίου Βούτσινου 

Ευχαριστώ τον αγαπητό Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ για την τιμητική πρόσκληση 
να είμαι σήμερα ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό το συνέδριο έστω με 
έναν μικρό χαιρετισμό και θα έλεγα ότι αισθάνομαι ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε 
αγαπητούς συνεργάτες. 

Παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο του συνεδρίου, αλλά και από τη σύνθεση 
των ομιλητών που συμμετέχουν, θα αναφερθώ σύντομα στο νέο πλαίσιο που 
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη διά 
βίου μάθηση στη χώρα. 

Όπως είναι γνωστό σε όλους, το Δεκέμβριο του 2020 ψηφίστηκε ένας νόμος, 
δε θα σας απασχολήσω με το τι λέει ο νόμος, αλλά θα σταθώ σε δύο βασικά 
χαρακτηριστικά του, τα οποία διαμορφώνουν αυτό για το οποίο σας μίλησα πριν. 
Είναι ο κοινός σχεδιασμός που επιχειρείται στην επαγγελματική εκπαίδευση, 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση και κυρίως ο κοινός αυτός σχεδιασμός ότι 
στηρίζεται στη συμμετοχή την ουσιαστική των κοινωνικών εταίρων. Είναι 
ένας συνδυασμός που θα έλεγα ότι είναι κατάκτηση για τα εκπαιδευτικά μας 
πράγματα. Και τα δύο, και ο κοινός σχεδιασμός και η συμμετοχή, η ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ήταν διαχρονικά ζητούμενα. Για πολλά 
χρόνια ή υπήρχε απουσία των κοινωνικών εταίρων ή αυτή ήτανε τυπική εντελώς 
στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας. 

Σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας έχει ανοίξει τις πόρτες του. Και δεν τις έχει 
ανοίξει τυπικά, όχι για να το ισχυρίζεται ότι τις έχει ανοίξει. Το νέο σύστημα 
διακυβέρνησης, με το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης αλλά και με τα περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή 
και την Αγορά Εργασίας, είναι δύο Συμβούλια στα οποία οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν, θα έλεγα, τον πρώτο λόγο, και από αυτούς περιμένουμε να μας δώσουν 
τον παλμό της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας. 

Θα με ρωτήσετε διορθώθηκαν οι αδυναμίες; Προφανώς όχι. Ο δρόμος είναι 
και μακρύς και δύσκολος. Αλλά τέθηκαν οι βάσεις. Αυτή είναι η κατάκτηση και 
πρέπει πάση θυσία να τη διαφυλάξουμε. 

Για να περάσουμε στις κρίσεις: COVID-19, δεκαετής και πλέον οικονομική 
κρίση της χώρας, σήμερα ενεργειακή κρίση· τι επιπτώσεις έχουν, τι σημαίνουν 
αυτές οι κρίσεις; Πρώτα από όλα, κίνδυνοι για την κοινωνική συνοχή. Αν πάμε 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

στα δικά μας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κάθε κρίση δημιουργεί νέες 
ανάγκες στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις ικανότητες. Πρέπει λοιπόν στις 
κρίσεις να είμαστε θωρακισμένοι. Και επιτρέψτε μου να πω, θωρακισμένοι 
είμαστε όταν υπάρχουν πάγιες, στέρεες αρχές. Και μια τέτοια πάγια αρχή, με 
στέρεες προοπτικές είναι ο τριμερισμός. Αυτό επιδιώξαμε με το νέο νόμο, και 
αυτό προσπαθούμε να στεριώσουμε και στις πράξεις μας και στη νοοτροπία 
μας. Θα μου πείτε τριμερισμός, το ακούμε χρόνια. Και όμως, είναι ζητούμενο 
ετών και ιδίως για τη χώρα μας και αυτό θέλουμε να στεριώσουμε. 

Και αν θέλετε, προσωπικά την άποψη μου να κάνουμε και ένα βήμα 
παραπάνω. Σιγά-σιγά η συμμετοχή, το βάρος του κράτους σε αυτήν την τριμερή 
συμμετοχή, να μειώνεται. Παράλληλα, το ενδιαφέρον μας και στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση ενηλίκων που εστιάζει αυτή η ημερίδα είναι ιδιαίτερα έντονο. 
Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, με τα προβλήματα τους. Τα Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης των δήμων. Οι πόλεις που μαθαίνουν. Η εκπαίδευση των πολιτών 
τρίτης ηλικίας. Τα προγράμματα για την ανάπτυξη ενεργού πολιτειότητας. Τα 
στοχευμένα προγράμματα οριζόντιων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα πολιτιστικής 
ανάπτυξης. Είναι όλα αυτά στις προτεραιότητες μας και στις αμέσως προσεχείς 
ημέρες θα προχωρήσουμε στη δημιουργία δράσεων που θα επιτρέψουν τη 
βελτίωση σε όλους αυτούς τους τομείς. 

Τελειώνοντας με αυτές τις σκέψεις, θέλω να ευχηθώ ειλικρινά καλή επιτυχία 
στο συνέδριο σας, το οποίο θα αποτελέσει πηγή και γνώσης και ιδεών έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ανάλογες δράσεις για να βελτιώσουμε 
το τοπίο.

* Ο χαιρετισμός εκφωνήθηκε κατά την έναρξη του συνεδρίου και παρατείθεται αυτούσιος 
διατηρώντας την αμεσότητα του προφορικού λόγου.
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Εισαγωγή 

των επιμελητών
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Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αποτελούν επεξεργασμένη εκδοχή 
των ανακοινώσεων που οι συγγραφείς παρουσίασαν σε διαδικτυακό συνέδριο 
του Κύκλου Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 
2022 με θέμα «Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές».i

Ας δούμε όμως κατ’ αρχάς τι είναι ο Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το 
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας 
που την ονομάζει Κύκλο Διαλόγου για θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης ενηλίκων. Ο Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ λειτουργεί ως ένα 
forum συστηματικής διερεύνησης, επεξεργασίας, ανάλυσης και διαλόγου επί 
καίριων ζητημάτων θεωρητικής και πρακτικής σημασίας στους τομείς της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
γενικότερα της διά βίου μάθησης. 

Από το μεγάλο σύνολο θεμάτων που δυνητικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
ανήκουν στην εμβέλεια του πεδίου της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 
και έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον και πρακτική πολιτική σημασία, ο Κύκλος 
Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε, μετά από διαβούλευση των μελών του, να 
εξετάσει και αναλύσει σε πρώτη φάση συγκεκριμένα αντικείμενα και φαινόμενα, 
και ειδικότερα τα νέα ψηφιακά μέσα, μεθόδους και εργαλεία εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις πολιτικές διάγνωσης, ανάπτυξης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων, 
την (εμπειρική) μάθηση που συντελείται στο πλαίσιο της εργασίας, και τέλος το 
θέμα της αποτίμησης και επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Στον Κύκλο Διαλόγου συμμετέχουν ερευνητές/τριες προερχόμενοι/ες από 
τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, από Ινστιτούτα των κοινωνικών 
συνομιλητών, από την αγορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης και 
από αρμόδιους για τα προαναφερόμενα θέματα κρατικούς οργανισμούς και 
δημόσιες υπηρεσίες.

i. Τόσο η λειτουργία του Κύκλου Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όσο και το συνέδριο εντάσσονται 
στις «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία 
των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» (υποέργο 2)  της πράξης «Θεσμική, ερευνητική 
και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» (ΟΠΣ 5001290) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης 2014-2020.
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Ο Κύκλος Διαλόγου σχεδιάζει να συνευρίσκεται (με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο) 
δύο φορές το χρόνο και να συζητά θέματα επικαιρότητας ή/και ζητήματα 
που αποτελούν επίκεντρα προτεραιότητας για τις πολιτικές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ενηλίκων. Ζητούμενο είναι η ανταλλαγή απόψεων, η ανάλυση και 
ο κριτικός σχολιασμός των εφαρμοζόμενων πολιτικών, όσο και των κύριων 
διαμορφωμένων καταστάσεων και πρακτικών που διέπουν το υπό εξέταση 
πεδίο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ο Κύκλος Διαλόγου συστήνει θεματικές 
ομάδες εργασίας, επεξεργάζεται και παρουσιάζει επιμέρους θέματα. Σε αυτή 
τη βάση, διοργανώνει θεματικές συναντήσεις, εργαστήρια και συνέδρια. Μέρος 
αυτού του ανοιχτού ερευνητικού προγράμματος και διαλογικού εγχειρήματος 
αποτέλεσε και το συνέδριο του Μαρτίου 2022, το θέμα του οποίου έδωσε τον 
τίτλο και στην παρούσα δημοσίευση. Το συνέδριο υλοποιήθηκε διαδικτυακά 
λόγω της πανδημίας του COVID-19 μέσω ειδικού λογισμικού που εξασφάλιζε την 
αισθητικά ποιοτική και ευχερή παρακολούθηση και κυρίως επέτρεπε την ενεργή 
παρέμβαση των συμμετεχόντων. Το συνέδριο παρακολούθησαν (στο σύνολο ή 
μέρη του) σχεδόν 400 άτομα. Στο παράρτημα της έκδοσης που κρατάτε στα 
χέρια σας μπορείτε να δείτε τα αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και τους 
συντελεστές του. Επίσης, στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο youtube μπορείτε να 
παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των ομιλητών καθώς και την συζήτηση στο 
στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε. 

Προβληματική του συνεδρίου 

Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε το Συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι πώς η 
εμπειρία της πανδημίας του COVID-19 επέδρασε και συνεχίζει να επιδρά στις 
μορφές, στις διαδικασίες, στη συμμετοχή και στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ενηλίκων. Ειδικότερα, η πρόθεση ήταν οι παρουσιάσεις και ο 
διάλογος να επικεντρωθούν σε ερωτήματα όπως:

   Τι συνέβη τα δυο χρόνια (μέχρι την περίοδο υλοποίησης του συνεδρίου) 
πανδημίας του COVID-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων; Ποιες 
θεσμικές και άλλες αλλαγές συντελέστηκαν; Τι «μάθαμε» από την εμπειρία 
της πανδημίας;

   Που βρισκόμαστε σήμερα;  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της 
χρονικής περιόδου που διανύουμε για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων στην Ελλάδα;

https://www.youtube.com/watch?v=0yJEAkAqEPM
https://www.youtube.com/watch?v=0yJEAkAqEPM
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   Ποιες είναι οι διακυβεύσεις για το μέλλον;  Ποιοι κίνδυνοι και δυνατότητες 
διαγράφονται μπροστά μας;

   Προς ποιες κατευθύνσεις χρειαζόμαστε και επιθυμούμε αλλαγές; Σε ποια 
ακριβώς πεδία και θέματα;

Η εμπειρία της χρονίζουσας υγειονομικής κρίσης με τις αρχικές συνθήκες 
της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και την επιβεβλημένη επείγουσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (ή καλύτερα «απομακρυσμένη διδασκαλία έκτακτης 
ανάγκης»), η οποία υλοποιήθηκε στην πλειονότητα των περιπτώσεων με τη 
χρήση εφαρμογών τηλεδιάσκεψης,  δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα στην 
διεξαγωγή δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Το περιβάλλον και 
οι μορφές μάθησης υπέστησαν απότομη «σεισμική» αλλαγή. Τα περιεχόμενα 
μάθησης επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό, με τις «ψηφιακές δεξιότητες 
άμεσης ανάγκης» να ανέρχονται ραγδαία στην κλίμακα των ζητούμενων 
αντικειμένων κατάρτισης. Η ταχύτητα και η επιτακτικότητα των αλλαγών λόγω 
των έκτακτων συνθηκών περιόρισε -ειδικά το πρώτο διάστημα- τις διαθέσιμες 
επιλογές και συρρίκνωσε την ανθρώπινη ενέργεια στο «να καταφέρουμε να 
τα βγάλουμε πέρα», αφήνοντας σε πολλές περιπτώσεις τα ερωτήματα περί 
ποιότητας της εκπαίδευσης, ουσιαστικής συμμετοχής και άμεσης προσωπικής 
συσχέτισης εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενων και εκπαιδευόμενων μεταξύ τους 
στο περιθώριο. Η πανδημία του COVID-19, που κράτησε περισσότερο από όσο 
φανταζόμασταν τις πρώτες μέρες, δεν δοκίμασε μόνο ποικίλες εφαρμογές 
ψηφιακής μάθησης, αλλά -ακόμη σημαντικότερο- δοκίμασε και εδραίωσε 
νέες εργασιακές και εκπαιδευτικές συμπεριφορές. Σε πολλές περιπτώσεις 
αποπροσανατόλισε και κούρασε, αποκάλυψε τα τεράστια κενά σε υποδομές και 
εξοπλισμό, αλλά επίσης ανέδειξε νέες δυνατότητες ή επανατοποθέτησε σε νέα 
βάση κάποιες ήδη γνωστές και διαθέσιμες, αλλά όχι εκτενώς εφαρμοζόμενες, 
εφαρμογές. Βοήθησε στη διάκριση των σημαντικών στοιχείων της εκπαιδευτικής 
σχέσης από τα δευτερεύοντα, αλλά και επέκτεινε, βάθυνε τις ανισότητες. 

Τα «αρχετυπικά στοιχεία της παιδαγωγικής σχέσης», η ανθρώπινη 
αλληλεπίδραση μέσω της φυσικής -ιδίως της βλεματικής- επαφής, η καθοριστική 
επιρροή του τρισδιάστατου εκπαιδευτικού χώρου, η ροή του εκπαιδευτικού 
χρόνου σε συνθήκες άμεσης προσωπικής συμμετοχής και «δέσμευσης» του 
εκπαιδευόμενου στη διεργασία μάθησης, τέθηκαν υπό άρση. Όλα αυτά και 
πολλά άλλα εμφανίστηκαν, ωστόσο, κάτω από διαφορετικό φως. Τις συνθήκες 
«επείγουσας ανάγκης», συνέδραμε η σχετικά εξελιγμένη τεχνολογική δυνατότητα 
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(παρά τα πολλά προβλήματα εφαρμογής, ιδίως στα αρχικά στάδια) σε 
συνδυασμό με τη εξαναγκαστική γενικευμένη υλοποίηση, για μεγάλη διάρκεια. 
Το μίγμα αυτών των φαινομένων και συνθηκών άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα 
βιώματα όλου του εκπαιδευτικού κόσμου. 

Η εμπειρία αυτή, καθώς ο κύκλος της πανδημίας και των επιπτώσεών της 
δεν έχει ακόμη κλείσει (Οκτώβριος 2022), δεν έχει γίνει αντικείμενο επαρκούς 
ερμηνευτικής κατανόησης. Παρότι η σχετική συζήτηση έχει ξεκινήσει με ένταση και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα ποικίλα νέα φαινόμενα και κυρίως οι συνέπειές τους στα 
ανθρώπινα υποκείμενα μάθησης δεν έχουν μελετηθεί, αναλυθεί και κατανοηθεί σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Και είναι μάλλον βέβαιο ότι ο διάλογος αυτός θα κρατήσει 
για καιρό όπως και ότι η εμπειρία των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 
θα αποτελέσει αφορμή για την ανάδυση νέων κοινωνικών πρακτικών αλλά και 
«επιχειρηματικών ευκαιριών» στους εκπαιδευτικούς χώρους. Και είναι μάλλον 
βέβαιο ότι ο διάλογος αυτός θα κρατήσει για καιρό όπως και ότι η εμπειρία των 
συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 θα αποτελέσει αφορμή για την ανάδυση 
νέων «επιχειρηματικών ευκαιριών» που συνδέονται με την υιοθέτηση μοντέλων 
«υβριδικής» εκπαίδευσης, συνδυασμού φυσικής και εικονικής/ διαδικτυακής 
συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δράσεις.

Μερικά από τα ερωτήματα που αποπειράθηκε να προσεγγίσει ο διάλογος 
στο συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ήταν ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

   Με την σταδιακή αποδρομή της πανδημίας θα γυρίσουμε στο σημείο από 
όπου ξεκινήσαμε; Η εκπαίδευση ενηλίκων θα επιστρέψει στον Φεβρουάριο 
του 2020 ξεχνώντας με την πάροδο του χρόνου την εμπειρία τής «μη 
κανονικότητας» και καταγράφοντάς την ως ένα δυσάρεστο διάλειμμα; 
Ή μήπως θα βαδίσουμε σε μια περίοδο αβεβαιότητας προσπαθώντας 
να κατανοήσουμε τη σύνθεση παραγόντων που θα αποτελέσει τη νέα 
πραγματικότητα; 

   Τι θα απομείνει από την εμπειρία αυτής της περιόδου στην πρακτική 
της εκπαίδευσης ενηλίκων; Η μεγάλη «επένδυση» που συντελέστηκε 
στις «ψηφιακά εμπλουτισμένες» εφαρμογές και πρακτικές εκπαίδευσης 
θα εγκαταλειφθεί ή θα εδραιώσει μια διατηρήσιμη νέα κατάσταση 
πραγμάτων; 

   Ποια διδάγματα βγαίνουν από την μέχρι σήμερα εμπειρία για τα 
περιβάλλοντα και τις μορφές μάθησης; Τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
για να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας ως εκπαιδευτές ενηλίκων, ως 
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σχεδιαστές προγραμμάτων, ως παραγωγοί  εκπαιδευτικού υλικού, ως 
κοινωνικοί φορείς και ως ενεργοί πολίτες; Ποιες δεξιότητες, ικανότητες 
και στάσεις αναδύθηκαν ως αποτελεσματικές και χρήσιμες; 

   Υπάρχει κάποια «χρυσή τομή» ή «βέλτιστη ισορροπία» ανάμεσα στην 
φυσική και την ψηφιακή συμμετοχή που θα μπορούσε να προωθήσει την 
ενεργητική μάθηση των ενηλίκων; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι νέες 
επωφελείς «υβριδικές» συνέργειες μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού 
κόσμου στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων; 

   Ποιες θεσμικές αλλαγές χρειαζόμαστε βάσει όλων αυτών; Πως ενδεχομένως  
τροποποιείται ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων (κρατικών, επιστημονικών, 
κοινωνικών εταίρων, παρόχων κατάρτισης) στην νέα πραγματικότητα;

Στο συνέδριο κλήθηκαν να συμβάλλουν με τις απόψεις, απαντήσεις και 
προτάσεις τους στα ως άνω ερωτήματα, ερευνητές και μέλη της διδακτικής 
- ακαδημαϊκής κοινότητας που εργάζονται αρκετά χρόνια στα εν λόγω πεδία 
τόσο ως μελετητές όσο και ως σχεδιαστές και εφαρμοστές πολιτικών.

Ο Θανάσης Καραλής στο κείμενο του με τίτλο «Από τη συνθήκη της 
πανδημίας στη μεταπανδημική εποχή: Διδάγματα και προτάγματα για την 
εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση» επιχειρεί, ξεκινώντας από 
την άποψη ότι διαταράχθηκε με την πανδημική κρίση η βεβαιότητα ότι τα 
εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν, και ορθώς, συστήματα ομαλής ροής υπό 
την έννοια ότι δεν είχαν ως τώρα ενσωματώσει στη λογική διαμόρφωσής τους 
εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν ρήξεις και διακοπές 
στη λειτουργία τους, τη θεωρητική και ερμηνευτική ανασύνταξη του διαλόγου 
για την αντιμετώπιση των «κρίσεων», υπό το πρίσμα μιας διεπιστημονικής 
προσέγγισης, αξιοποιώντας τις παραδόσεις δύο επιστημονικών πεδίων: αυτό 
των πολιτικών που αφορούν στη μη τυπική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 
και αυτό της Διοικητικής Επιστήμης. Το σύνολο της ανάλυσης οδηγεί στο 
συμπέρασμα  της σημασίας και του ρόλου της ενδυνάμωσης των δημοσίων 
εκπαιδευτικών συστημάτων και της δυνατότητας πρόσβασης των πολιτών κάθε 
ηλικίας σε μαθησιακούς πόρους οι οποίοι και εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζονα διακυβεύματα. Η εμπειρία της πανδημικής κρίσης κατέστησε πρόδηλο 
το ότι η υποτίμηση του ρόλου και της σημασίας των θεσμών που συνδέονται 
με αυτά τα αγαθά δεν καθιστά τις κοινωνίες απλώς ευάλωτες κατά τις κρίσεις, 
αλλά, και κυρίως, προοιωνίζουν ένα δυστοπικό μέλλον.
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Στο κείμενο του Νίκου Φωτόπουλου με τίτλο «Πανδημική κρίση, κοινωνική 
αποστασιοποίηση και νέες πρακτικές στην εκπαίδευση, κατάρτιση και την εργασία: 
εμπειρίες, προκλήσεις και διακυβεύματα με όρους κοινωνιολογικής ερμηνευτικής», 
γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν και να αναδειχθούν τα κοινωνικά, πολιτικά, 
ιδεολογικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα ενός ραγδαίου μετασχηματισμού, 
και σειράς προκλήσεων για τα πεδία των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων   
(«τηλεργασία», «τηλεκπαίδευση», «τηλεκατάρτιση», «e-learning», «e-marketing», 
«e-commercing», «digital skills» κ.α) που διαμορφώνουν αντιφάσεις, προκλήσεις, 
δυνατότητες και προφανείς απειλές. Ειδικά για τα εκπαιδευτικά συστήματα 
και τα νέα εργασιακά περιβάλλοντας οι προκλήσεις είναι έντονες και σχεδόν 
υπαρξιακές, κατά τον συγγραφέα, καθώς καλούνται να «στοχαστούν» εκ νέου το 
πώς θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της παραδοσιακής «γνωσιοθεωρητικής» 
εκπαίδευσης  με την ανερχόμενη τάση απόκτησης αλλά και άσκησης των 
δεξιοτήτων.

Ο Αλέξης Κόκκος στο κείμενο του με τίτλο «Η εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων πριν και μετά την πανδημία: ας συζητήσουμε για την ποιότητα» 
διερευνά κριτικά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων 
(ΕΚΕ). Με σημείο έναρξης την άποψη ότι η κατάσταση αναφορικά με το ζήτημα 
της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων δεν ήταν, έτσι και 
αλλιώς, ικανοποιητική πριν την πανδημία, ο συγγραφέας επιχειρεί αφενός 
να περιγράψει τις προϋπάρχουσες συνθήκες που διαμόρφωσαν το ελληνικό 
πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και αφετέρου τις σωρευτικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα που είχε η ραγδαία επέκταση της εκπαίδευσης από 
απόσταση τα δύο τελευταία χρόνια. Για τον συγγραφέα, η αντιμετώπιση της 
ανισότητας, η προάσπιση και η διεύρυνση της πραγματικής δημοκρατίας 
και η προστασία του περιβάλλοντος οφείλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο 
εκπαιδευτικών διεργασιών μακριά από μια στείρα  «οικονομίστικη» και 
χρησιμοθηρική αντιμετώπιση τους. Εντέλει η ποιότητα στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων αποτελεί την προϋπόθεση κάθε μορφής 
αποτελεσματικότητας.

Στο κείμενο με τίτλο «Αναγνωρίζοντας την πανδημία COVID-19 με 
όρους θεωρίας μετασχηματισμού: συλλογικές αποσυνδέσεις, κοινωνικά 
αποπροσανατολιστικά βιώματα και κριτική διεργασία μάθησης» του 
Γιώργου Κουλαουζίδη εξετάζεται η εμπειρία της πανδημίας COVID-19 μέσα 
από το πρίσμα της θεωρίας του μετασχηματισμού του Jack Mezirow και της 
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προσέγγισης του Peter Jarvis για τη φύση της μάθησης. Κεντρικό επιχείρημα 
του συγγραφέα είναι ότι η εμπειρία της πανδημίας του COVID-19 δύναται να 
πυροδοτήσει τη διεργασία αμφισβήτησης δυσλειτουργικών παραδοχών που 
επικρατούν σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών μάθησης των ενηλίκων και ακολούθως να ενεργοποιήσει τη 
διεργασία ατομικής και συλλογικής μετασχηματιστικής προσαρμογής για την 
ανταπόκριση στις μεταβεβλημένες ανάγκες και συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό 
ζητούμενα είναι η αναγνώριση και κατανόηση της «βιογραφικής αποσύνδεσης» 
δηλ. η επίγνωση της ρήξης της λειτουργικής συνάφειας μεταξύ υφιστάμενων 
πεποιθήσεων και υιοθετημένων πρακτικών με τη νέα πραγματικότητα, η 
αναγνώριση και αμφισβήτηση θεμελιωδών υποκείμενων παραδοχών, η 
αντίληψη, επεξεργασία και κατανόηση της νέας κατάστασης, η αναπλαισίωση 
των νοηματικών σχημάτων και η αναδημιουργία του ρόλου του ατόμου στη 
σχέση του με τους άλλους, την κοινωνία και το περιβάλλον και τέλος η ανάληψη 
προσαρμοστικής δράσης στη βάση των νέων νοητικών συνηθειών.

Στο κείμενο με τίτλο «Η εμπειρία της πανδημίας ως αφορμή κριτικού 
αναστοχασμού επί της κυρίαρχης προσέγγισης του μείγματος δεξιοτήτων», ο 
Παρασκευάς Λιντζέρης θέτει σε κριτική επανεξέταση το διάλογο αναφορικά 
με τις κυρίαρχες πολιτικές σχετικά με το επονομαζόμενο «μείγμα δεξιοτήτων». 
Σύμφωνα με τον κυρίαρχο λόγο οι εργαζόμενοι απαιτείται να διαθέτουν 
συγκεκριμένες γενικές και ειδικές δεξιότητες, ώστε να ανταπεξέρχονται στις 
τρέχουσες προκλήσεις μιας εποχής ρευστότητας και γρήγορων αλλαγών στην 
εργασία, την εκπαίδευση και γενικότερα στο σύνολο της κοινωνικής ζωής. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει την εν λόγω άποψη ως 
μονοσήμαντη καθώς είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά στην αποδοτικότητα 
και την παραγωγικότητα της εργασίας αφήνοντας στο περιθώριο κάθε ηθικό και 
αξιακό συγκείμενο που διαμορφώνει αυτές τις κοινωνικές πρακτικές. Η ανάλυση 
οδηγεί σε προτάσεις για ένα «μείγμα δεξιοτήτων» (και συγκεκριμένα τεσσάρων 
δεσμών δεξιοτήτων) που είναι δυνατόν να συμβάλλει τόσο στην εμβάθυνση των 
αποκτηθέντων γνώσεων όσο και στην ποιότητα της εργασίας και της κοινωνικής 
ζωής εν γένει.  

Στο κείμενο «Δεξιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην περίοδο της 
πανδημίας: ένα παλιό προϊόν σε καινούργιο περιτύλιγμα (?)» της Κατερίνας 
Κεδράκα διατυπώνεται η θέση ότι παρά το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον 
των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί συχνά δείχνουν 
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απρόθυμοι να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, μετακυλώντας 
το έργο της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων προς το δημόσιο εκπαιδευτικό 
σύστημα και ιδιαίτερα προς τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, 
όπως εκτιμά το κείμενο, η αποστολή και το έργο των πανεπιστημίων είναι πολύ 
πιο σύνθετο. Η εμπειρία της πανδημίας ανέδειξε αρκετά θέματα σχετικά με 
αναγκαίες αλλαγές στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ζητούμενο είναι η 
ενίσχυση και όχι η υποβάθμιση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χαρακτήρα 
τους. Επίσης, κρίσιμο θέμα είναι η προστασία και ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής 
σχέσης μέσω της φυσικής συμμετοχής στη διεργασία της μάθησης με την 
έλλογη αξιοποίηση των νέων μέσων εξ αποστάσεως ψηφιακής εκπαίδευσης. 
Τα Πανεπιστήμια, εκτιμά το κείμενο της Κατερίνας Κεδράκα, χρειάζεται να 
ενσωματώσουν μοντέλα φοιτητοκεντρικής μάθησης βασισμένα σε σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, που προσφέρουν γνώσεις και καλλιεργούν 
δεξιότητες, όπως και στάσεις και συμπεριφορές, εστιάζοντας σε δεξιότητες 
που πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε ένα καινούργιο πλαίσιο εκπαίδευσης σε 
τριτοβάθμιο επίπεδο. 

Το κείμενο που κλείνει τον συλλογικό τόμο είναι αυτό των Γιώργου Ζαρίφη 
και Άννας Τσιμπουκλή με τίτλο «Σπειροειδής μάθηση, ομάδες κατάρτισης 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων με προσομοίωση στο χώρο εργασίας: Πρακτικές 
προσέγγισης της σχέσης μεταξύ μάθησης και ανάπτυξης στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον». Στο εν λόγω κείμενο εκφράζονται προβληματισμοί 
και τίθενται ερωτήματα για τις επιπτώσεις των μέτρων που εφαρμόστηκαν 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο εκπαιδευτικό έργο, εκφράζεται η 
ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματιών της εκπαίδευσης για την επιτυχημένη 
αναπροσαρμογή του ρόλου τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών μάθησης και 
κυρίως παρουσιάζονται και αναλύονται τα μοντέλα της σπειροειδούς μάθησης, 
του σχηματισμού και της λειτουργίας μαθησιακών ομάδων και των παιγνίων 
προσομοίωσης της πραγματικότητας του χώρου εργασίας ως εργαλεία που 
παρέχουν εμπλουτισμένες δυνατότητες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, 
ένταξης στην εργασία και περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αξίζει ιδιαίτερα να επισημανθεί η συμβολή των συμμετεχόντων στο 
στρογγυλό τραπέζι που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των εισηγήσεων. 
Οι Λουκάς Ζαχείλας,  Cedefop, Επικεφαλής Τομέα Ε.Ε.Κ. και Προσόντων, Όλγα 
Καφετζοπούλου, Διευθύντρια Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ του 
Υπουργείου Παιδείας και Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του 
Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής 
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Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κλήθηκαν να συζητήσουν, περιγράφοντας 
με λεπτομέρεια, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα αναφορικά με τις 
επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων αλλά και στο τι εντέλει πρέπει να αλλάξει προκειμένου τα συστήματα 
αυτά να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις 
με επάρκεια και ποιότητα.
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Περίληψη

Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε αρχικά να διασαφηνίσουμε τις σχετικές 
με την κρίση θεωρήσεις, αλλά και τις εκλεκτικές τους συγγένειες με στοιχεία 
των εκπαιδευτικών πολιτικών για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Εν 
συνεχεία, θα αναλύσουμε την κατάσταση στα πεδία της τυπικής εκπαίδευσης 
και της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων κατά τη διάρκεια της πανδημικής 
κρίσης, διερευνώντας όψεις και διαστάσεις των εξελίξεων που εκτιμούμε 
ότι επηρεάζουν άμεσα τη μεταπανδημική εποχή. Απώτατος στόχος δεν είναι 
προφανώς να προταθούν «λύσεις», κάτι τέτοιο υπερβαίνει την όποια επάρκεια 
του συγγραφέα, αλλά να ανιχνευτούν τάσεις, να σκιαγραφηθούν πιθανές 
τροπές στο άμεσο μέλλον και, κυρίως, να τεθούν παραγωγικά και εν δυνάμει 
γόνιμα ερωτήματα.

Λέξεις-κλειδιά: πανδημική κρίση, COVID-19, εκπαίδευση ενηλίκων, διαδικτυακή 
μάθηση

Abstract

In this paper we shall first attempt to clarify the crisis-related approaches, but 
also their selective affinities with elements of educational policies for formal and 
non-formal education. Next, we will analyze the situation in the fields of formal 
education and adult education and training during the pandemic crisis, exploring 
aspects and dimensions of the developments that we believe directly affect the 
post-pandemic era. The ultimate goal is obviously not to propose “solutions”, 
which goes beyond any competence of the author, but to detect trends, to 
outline possible directions in the near future and, above all, to ask productive and 
potentially fruitful questions.

Keywords: pandemic crisis, COVID-19, adult education, online learning
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1. Απολύτως εύλογες παρεκκλίσεις από την πεπατημένη

Ο τίτλος αυτής της ενότητας είναι δανεισμένος από το βιβλίο του γνωστού 
θεωρητικού φυσικού Richard Feynman1, και τον επιλέξαμε γιατί όπως θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε σε αυτή την ενότητα, τόσο κατά τη διάρκεια 
μιας κρίσης όσο και αμέσως μετά απαιτούνται προσεγγίσεις και εργαλεία που 
διαφέρουν ριζικά από αυτά των συνηθισμένων καταστάσεων. Επομένως, πριν 
αναλυθούν η κρίση, οι συνέπειες που αυτή επέφερε και κυρίως οι προβλέψεις 
για ενδεχόμενες εξελίξεις, μεταβολές, αλλαγές και μετασχηματισμούς είναι 
αναγκαίο να αποσαφηνιστούν αφενός η ίδια η έννοια και το περιεχόμενο 
του όρου και αφετέρου οι επιστημονικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στη 
διαχείριση της κρίσης, εν προκειμένω μάλιστα στα εκπαιδευτικά συστήματα και 
τις διαδικασίες που ορίζουν τη θεσμοθετημένη μάθηση. 

Είναι γεγονός ότι στη βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται πολλές εργασίες για 
την ερμηνεία και την αντιμετώπιση μιας κρίσης στην εκπαίδευση και τούτο δεν 
οφείλεται σε κάποιου είδους ανεπάρκεια των θεωρητικών και ερμηνευτικών 
εργαλείων, αλλά σε αυτό καθαυτό το αντικείμενο της ανάλυσης. Τα εκπαιδευτικά 
συστήματα θεωρούνται, και ορθώς, συστήματα ομαλής ροής, υπό την έννοια 
ότι δεν οργανώνονται, τουλάχιστον έως τώρα, στη βάση της αντιμετώπισης 
εξωγενών παραγόντων που μπορούν να δημιουργήσουν ρήξεις και διακοπές στη 
λειτουργία τους, όπως μια πανδημική κρίση. Σε όλα τα συστήματα ομαλής ροής 
(όπως για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά συστήματα ή τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας), η έννοια της κρίσης χρησιμοποιείται κατά διαφορετικό τρόπο και 
περιορίζεται συνήθως στις αδυναμίες ανταπόκρισης που οφείλονται σε δομικά 
προβλήματα, πάγιες δυσλειτουργίες ή ζητήματα προσανατολισμού. Παρόμοιας 
υφής είναι και ο λόγος περί κρίσης στην εκπαίδευση που εμφανίζεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία κατά κύριο λόγο τη δεκαετία του 1960, και στη χώρα μας αρκετά 
αργότερα, και αφορά στον γενικότερο προσανατολισμό των εκπαιδευτικών 
συστημάτων προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν σε αναδυόμενες απαιτήσεις 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Συνεπώς, για να αναλύσουμε την πανδημική 
κρίση έχουμε ανάγκη θεωρητικών, μεθοδολογικών και ερμηνευτικών σχημάτων 
και εργαλείων και από άλλες επιστημονικές περιοχές - απαιτείται δηλαδή 

1.  Feynman, R. (2008). Απολύτως εύλογες παρεκκλίσεις από την πεπατημένη  - Οι επιστολές του 
Richard P. Feynman (μτφ. Σοφία Σακελλαρίου). Αθήνα: Εκδόσεις Κάτοπτρο (τίτλος πρωτοτύπου: 
Perfectly Reasonable Deviations from the Beaten Track - The Letters of Richard P. Feynman).
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μια διεπιστημονική θεώρηση προκειμένου να εμπλουτιστούν οι κατά τα 
άλλα απολύτως έγκυρες και επαρκείς προσεγγίσεις που αφορούν την ομαλή 
ροή. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε την κρίση με όρους κανονικότητας και 
προσανατολίζουμε τις δράσεις αντιμετώπισής της με βάση λανθασμένες 
συγκειμενικές συνιστώσες.

Για να καταστούν εφικτά τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος ο 
εμπλουτισμός των θεωρητικών αναλύσεων και των ερμηνευτικών εργαλείων, 
με δεδομένα από δύο άλλες επιστημονικές περιοχές, αυτή των πολιτικών 
που αφορούν στη μη τυπική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και αυτή της 
διοικητική επιστήμης (για τη σύζευξη αυτή βλ. και Karalis, 2020). Ο σχεδιασμός 
για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, ο αναστοχασμός επί της διαχείρισης και η 
εξαγωγή των διδαγμάτων απαιτούν θεωρητικές προσεγγίσεις σχεδιασμού και 
αξιολόγησης που διαφέρουν ριζικά από τα αντίστοιχα εργαλεία που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κατά την ομαλή ροή των συστημάτων. Όπως είναι γνωστό 
τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων 
που συνήθως εμφανίζουν υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας. Οι πρώτες 
αναφορές σε διαφορετικής υφής προβλήματα εμφανίζονται στη βιβλιογραφία 
του σχεδιασμού προγραμμάτων ήδη από το 1973 με τα αποκαλούμενα, από 
τους Rittel & Webber (1973, pp. 162-166) «μοχθηρά» προβλήματα (wicked 
problems), τα οποία ορίζονται ως εκείνα τα προβλήματα που δεν έχουν κανόνες 
τερματισμού, δεν αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της δοκιμής και λάθους 
και δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση μιας εγγυημένες στρατηγικής για την 
αντιμετώπισή τους. Αρκετά αργότερα βρίσκουμε στη βιβλιογραφία (Gouberman 
& Zimmerman, 2002), την κλασική πλέον τυπολογία προβλημάτων βασισμένη 
στον βαθμό πολυπλοκότητας που αυτά παρουσιάζουν. Στην  τυπολογία 
αυτή διακρίνουμε πρώτον τα απλά προβλήματα που αντιμετωπίζονται με 
την εφαρμογή προκαθορισμένων βημάτων και διαδικασιών και επομένως 
χαρακτηρίζονται από σχετική ευκολία στην αντιμετώπισή τους. Ένας 
δεύτερος τύπος είναι τα πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία αποτελούνται από 
υποσύνολα απλών προβλημάτων, αλλά η αντιμετώπισή τους δεν είναι κατ’ 
ανάγκη αναγώγιμη στις διαδικασίες των απλών προβλημάτων και επομένως 
απαιτούν υψηλού βαθμού εμπειρογνωμοσύνη. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα 
σύνθετα προβλήματα, στα οποία πολλές φορές δεν λειτουργούν οι συνήθως 
επιλεγόμενες λύσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται ανεπαρκής 
η διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη.  Ουσιαστικά τα σύνθετα προβλήματα είναι 
αυτά που αρχικά οι Rittel & Webber είχαν αποκαλέσει μοχθηρά και συνήθως 
είναι τα προβλήματα που συνοδεύουν τις μείζονες κρίσεις, όπως η πανδημική. 
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Είναι γεγονός ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, το 
πρόβλημα επανερχόταν, η ανανέωση και επικαιροποίηση της διαθέσιμης 
εμπειρογνωμοσύνης ήταν διαρκώς απαραίτητη, ενώ απαιτήθηκε η υιοθέτηση 
έκτακτων και πολλές φορές μη συμβατικών τακτικών για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με έγκυρες προσεγγίσεις της διοικητικής επιστήμης, που 
θεωρούμε ότι αποτυπώνουν απολύτως και τα χαρακτηριστικά της πανδημικής 
κρίσης «μια κρίση προκαλεί αστάθεια έχοντας μια άμεση επίπτωση στη 
δομή και λειτουργία ενός συστήματος. Αυτό επηρεάζει άτομα και ομάδες 
και οριοθετεί μια δυσλειτουργική περίοδο στην ομαλή εξέλιξη» (Tokakis, 
Polychroniou & Boustras, 2018, σ. 153). Ένα σημαντικό στοιχείο της κρίσης είναι 
πως απειλούνται αξίες ευρύτατα αναγνωρισμένες, ενώ συνήθως οι κρίσεις 
χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία μεταξύ της πρόβλεψης της πιθανότητας να 
συμβούν και των δραματικών επιπτώσεων της εκδίπλωσής τους. Η περίοδος 
μετά την κρίση (post-crisis period) χαρακτηρίζεται από την επιστροφή σε αυτό 
που αποκαλείται κανονικότητα, στις μείζονες κρίσεις συνήθως χαρακτηρίζεται 
ως νέα κανονικότητα. Η φάση αυτή εμπεριέχει την ανάλυση όλων των σταδίων 
εκδίπλωσης, τα μέτρα που είναι αναγκαία να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση 
της πιθανότητας για επανεμφάνιση και τις αναδυόμενες διευθετήσεις. Στη 
βιβλιογραφία αυτό συνοψίζεται στον όρο διδάγματα (lessons learned), αν και 
σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά σε μικρής έκτασης κρίσεις ή κρίσεις σε επίπεδο 
οργανισμών, εμφανίζεται το αποκαλούμενο σύνδρομο αμνησίας (the amnesia 
syndrome), με το οποίο υποδηλώνεται η μη αξιοποίηση των διδαγμάτων, κάτι 
που συνεπάγεται την ευαλωτότητα των συστημάτων σε νέες κρίσεις (Boin & 
Lagadec, 2000, σ. 18). 

Όπως αναφέρθηκε, οι μείζονες κρίσεις, όπως η πανδημική, χαρακτηρίζονται 
επίσης από ταχεία είσοδο, ενώ υπερβαίνουν τις οργανωσιακές αντοχές και 
τα υφιστάμενα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης. Η κανονικότητα είναι μια έννοια 
που χρησιμοποιείται ευρέως, τόσο για την κατάσταση κατά την έναρξη της 
κρίσης όσο και για την επιστροφή μετά την κρίση. Με δεδομένο ότι ο όρος 
έχει μια ειδική σημασιολογική φόρτιση, υπονοώντας ότι υπάρχει κάτι σταθερό 
και κανονικό στους τρόπους κοινωνικής οργάνωσης, προτιμούμε εδώ τον όρο 
ομαλή ροή. Αν και στη δημόσια συζήτηση ο όρος κανονικότητα δημιουργεί 
ένα (απαραίτητο πολλές φορές) κλίμα ασφάλειας, από κοινωνιολογική άποψη 
είναι μάλλον αδόκιμος γιατί υπονοείται ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορετική/
εναλλακτική μορφή κοινωνικής οργάνωσης - κάτι που η μελέτη των κοινωνιών 
σε ιστορική βάση το διαψεύδει. Άλλωστε, συνήθως η ίδια η κανονικότητα, 
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τουλάχιστον επί των ανθρωπογενών κρίσεων, εμπεριέχει τους όρους 
δημιουργίας μιας κρίσης. 

Επομένως, η αντιμετώπιση της κρίσης είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή η απόκλιση 
από την ομαλή ροή, τις παγιωμένες συνήθειες και την πεπατημένη. Για τον λόγο 
αυτό παραθέσαμε την έκφραση του Feynman, αλλά αυτή η έκφραση είναι πιο 
κατάλληλη για τη μετά την κρίση περίοδο. Όπως για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
έτσι και για το σχεδιασμό των νέων διευθετήσεων απαιτούνται τεκμηριωμένες 
και εύλογες παρεκκλίσεις από την πεπατημένη. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται 
παράδοξο, μια κρίση μπορεί να έχει και θετικές διαστάσεις, εφόσον αντληθούν 
τα κατάλληλα διδάγματα (είναι αυτό που αποτυπώνεται στη γνωστή έκφραση 
«η κρίση ως ευκαιρία»). Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η 
κρίση λειτουργεί ως ανάγλυφο των υφισταμένων οργανωσιακών πλαισίων, των 
εγκαθιδρυμένων σχέσεων μεταξύ των συντελεστών, των αντοχών, των θετικών 
και των αρνητικών πλευρών ενός συστήματος ή ενός θεσμού, καθιστώντας 
ορατές όψεις της λειτουργίας του που σε κανονικές συνθήκες είτε είναι δύσκολο 
να αναδειχθούν είτε παραμένουν εκτός του περισκοπίου των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών. Αυτό συνέβη πολύ περισσότερο με την πανδημική κρίση, η οποία με 
βάση την έως τώρα ιστορική εμπειρία δεν χαρακτηρίζεται απλώς ως μείζων, 
αλλά διακρίνεται και από ορισμένα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση 
με άλλες κρίσεις. Καταρχάς, οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως κρίση έχει 
σαφώς μικρότερη εμβέλεια, ακόμη και οι αποκαλούμενες μεγάλες κρίσεις (λ.χ. 
πυρκαγιές μεγάλης έκτασης) έχουν συνήθως τοπικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη 
κρίση εκδιπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη και από πλευράς κλίμακας θα 
μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη της κλιματικής αλλαγής, με τη διαφορά ότι η 
πανδημική κρίση εκδηλώθηκε ραγδαία, με ιδιαίτερη σφοδρότητα και συνιστούσε 
μια άμεση απειλή για ιδιαιτέρως σημαντικές αξίες, όπως η ανθρώπινη ζωή.

Στις επόμενες ενότητες θα προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε σε 
ορισμένα κομβικά σημεία που θεωρούμε ότι αναδείχθηκαν κατά την πανδημική 
κρίση και που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την εξαγωγή των 
διδαγμάτων. Ωστόσο, σε ένα γενικότερο επίπεδο, ίσως το σημαντικότερο 
δίδαγμα που προκύπτει από την παρούσα κρίση είναι ότι αναδείχθηκαν τα όρια 
του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος ως τρόπου οργάνωσης των κοινωνιών ή 
διαφορετικά η ανάγκη οργάνωσης των κοινωνιών πέρα από την κυριαρχία των 
αγορών επικουρούμενων από ένα αδύναμο, περιορισμένο και καχεκτικό κράτος. 
Μετά από δύο σημαντικές ήττες στον πυρήνα της ιδεολογικής του συγκρότησης, 
δηλαδή τις παρεμβάσεις διάσωσης κατά την κρίση του 2008 και τις πρόσφατες 
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εκτεταμένες παρεμβάσεις κατά την πανδημία, το υπόδειγμα αυτό μακράν απέχει 
από να χαρακτηρίζεται ως παντοδύναμο, ως μονόδρομος και ως σημείο χωρίς 
επιστροφή. Η κρίση λειτούργησε όπως το παιδί στο παραμύθι του Άντερσεν 
καταδεικνύοντας ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Στη θέση του αναδείχθηκε η 
σημασία εκείνων των αγαθών που θα μπορούσαν να αποκληθούν μη αγοραία 
αγαθά, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας και της έρευνας. 
Για να το διατυπώσουμε με όρους του συρμού, υπάρχει ένας ελέφαντας στο 
δωμάτιο, τον οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει το νεοφιλελεύθερο δόγμα και αυτός 
είναι τα μη αγοραία αγαθά, στα οποία οι κοινωνίες εξακολουθούν να αποδίδουν 
πρώτη προτεραιότητα και που σε κάθε περίπτωση επιστρατεύονται για την 
έξοδο από τις κρίσεις. Προς επίρρωση αυτού που αναφέρουμε, αρκεί κανείς να 
διαβάσει υπό το πρίσμα της εμπειρίας της πανδημίας τη γνωστή δήλωση της Μ. 
Θάτσερ «δεν υφίσταται κάποιο πράγμα όπως η κοινωνία, …υπάρχουν άτομα, 
άνδρες και γυναίκες, και είναι καθήκον μας να φροντίσουμε τους εαυτούς μας» 
(Cannadine, 2017, σ. 61). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αντιμετώπιση της κρίσης δεν βασίστηκε στη 
λειτουργία των αγορών ή τις ατομικές πρωτοβουλίες, αλλά στην επιστήμη 
και στην ανταπόκριση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας. 
Επομένως, η κρίση του 2008, αλλά και η πανδημική κρίση, όπως και η πρόσφατη 
γεωπολιτική κρίση ανέδειξαν ότι το περίφημο «τέλος της Ιστορίας» είναι κάτι 
με το οποίο διαφωνεί η Ιστορία. Η διαπάλη μεταξύ διαφορετικών εκδοχών 
του μέλλοντος, μεταξύ ισότητας και ανισότητας, αυταρχισμού και ανοικτής 
κοινωνίας, ατομισμού και αλληλεγγύης, είναι ζητήματα που πλέον έρχονται 
«ενοχλητικά» στην επιφάνεια, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον είναι διαρκώς 
ανοικτό.

2. Το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά την πανδημική κρίση

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στην αποτύπωση του τι συνέβη στην 
τυπική εκπαίδευση και θα αποπειραθούμε να ερμηνεύσουμε ορισμένες από τις 
καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια της πανδημίας, προσπαθώντας 
να αναδείξουμε πότε και που οι λύσεις και οι ερμηνείες βασίστηκαν στην 
πεπατημένη και αντίστοιχα πότε απαιτήθηκαν αντισυμβατικές προσεγγίσεις, 
αλλά και πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε με όρους διαχείρισης κρίσης 
ορισμένα από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά την πανδημία, όπως και τα 
διδάγματα που προκύπτουν.
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Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών συστημάτων ουσιαστικά η κρίση εκκινεί 
περί τα μέσα του Μαρτίου 2020, με τη ραγδαία διακοπή λειτουργίας όλων 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη και 
την εμβληματική δήλωση της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO Audrey 
Azoulay, στην οποία ανέφερε ότι «εισερχόμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή 
και εργαζόμαστε με τις χώρες για να βρούμε λύσεις», τις οποίες προσδιόρισε 
ως hi-tech, low-tech και no-tech με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της 
μάθησης. Χαρακτηρίζουμε τη δήλωση αυτή εμβληματική γιατί επρόκειτο για 
μια αποτίμηση όχι με όρους ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου, αλλά πλανητικής 
εμβέλειας. Το γιατί η A. Azoulay αναφέρθηκε σε συνέχιση της μάθησης και 
όχι της εκπαίδευσης, αλλά και γιατί προσδιόρισε ένα φάσμα που εκτεινόταν 
από τις λύσεις υψηλής τεχνολογίας έως τις λύσεις που δεν βασίζονται στην 
τεχνολογία αναδείχθηκε μέσα στον πρώτο κιόλας μήνα από την διακοπή 
λειτουργίας την οποία η UNESCO χαρακτήρισε ως ρήξη (disruption), 
προφανώς σε σχέση με την ομαλή ροή. Ο λόγος ήταν πολύ απλά οι ανισότητες 
στην πρόσβαση σε τεχνολογικά αγαθά, αλλά και στο αγαθό της εκπαίδευσης, 
όχι μόνον στο εσωτερικό μιας χώρας, αλλά, και κυρίως, μεταξύ των χωρών 
του πλανήτη με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Η κατάσταση εκείνους 
τους πρώτους μήνες ήταν μάλλον δραματική, αρκούν μερικοί αριθμοί για να 
δούμε την έκταση της διακοπής που καταγράφηκε σε επίπεδο εκπαιδευτικών 
συστημάτων παγκοσμίως. Στις 16 Φεβρουαρίου 2020 είχαμε την πρώτη μερική 
απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown) σε μια χώρα, την Κίνα, με αποτέλεσμα 
περίπου 1 εκ. εκπαιδευόμενοι να βρεθούν εκτός εκπαιδευτικών δομών. Ένα μήνα 
αργότερα περίπου το 50% των εκπαιδευομένων, σε 135 χώρες, θα βρεθούν 
εκτός εκπαιδευτικών δομών, ενώ η κορύφωση του φαινομένου έρχεται στις 
2 Απριλίου με περίπου 1,5 δις. εκπαιδευομένων σε 172 χώρες εκτός δομών. 
Έκτοτε η κατάσταση σταδιακά αποκλιμακώνεται και περί τον Ιούνιο του 2020 
θα έχουμε και πάλι ποσοστό 50%, ενώ σταδιακά μέσα στο επόμενο εξάμηνο 
εντείνεται η αποκλιμάκωση (UNESCO Institute for Statistics Data, 2020). Τις 
ημέρες που πραγματοποιείται αυτό το Συνέδριο το ποσοστό κινείται στο 3% 
με μόλις έξι χώρες να έχουν διακοπή λειτουργίας των εκπαιδευτικών τους 
συστημάτων.

Παρά το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση παραπέμπει στη μεγαλύτερη εξωγενή 
κρίση που έχει διαχειριστεί η εκπαίδευση διεθνώς, αξίζει να μας οδηγήσει και 
σε μια αισιόδοξη σκέψη. Πανδημίες υπήρξαν και στο παρελθόν και μάλιστα 
σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε και τότε τα εκπαιδευτικά συστήματα 
διέκοπταν τη λειτουργία τους. Ο λόγος που στις μέρες μας η αντιμετώπιση 
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αυτού του ζητήματος θεωρήθηκε διεθνώς ως μια από τις προτεραιότητες δεν 
είναι άλλος από τη διάδοση και μεγέθυνση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
και την πρόσβαση του μεγαλύτερου μέρους των νέων μελών των κοινωνιών σε 
αυτά.  Πράγματι, λίγο πριν την πανδημία του 1918, οι αναλφάβητοι ανέρχονταν 
σε 78,6% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ πριν πέντε χρόνια το ποσοστό 
αυτό ήταν 13,75%. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φοιτούσε το 45,8% των 
παιδιών στην Ελλάδα, το 7,0% στην Ινδία και μόλις το 1,4% στην Κίνα (Roser & 
Ortiz-Ospina, 2016), είναι επομένως αναμενόμενο ότι πριν από έναν αιώνα οι 
συνέπειες στα εκπαιδευτικά συστήματα δεν αφορούσαν το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε κατά την πανδημική 
κρίση ήταν οι ανισότητες. Όπως έχουμε αναφέρει η κρίση λειτουργεί ως 
ανάγλυφο, αλλά και ως μεγεθυντικός φακός, των υφισταμένων οργανωσιακών 
χαρακτηριστικών σε οργανισμούς, συστήματα και κοινωνίες. Είναι ευρύτερα 
γνωστό ότι η πανδημία απειλούσε σε μεγαλύτερο βαθμό τη ζωή των πολιτών 
μεγαλύτερης ηλικίας σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά στις αναπτυσσόμενες 
χώρες η κατάσταση ήταν σαφώς περισσότερο δραματική, ενώ και η 
εμβολιαστική κάλυψη σε παγκόσμια κλίμακα χαρακτηριζόταν από εμφανώς 
ανισοτική διάσταση. Ωστόσο, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες, η πανδημία 
δεν ήταν στον ίδιο βαθμό απειλητική για όλους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 
μελέτη της British Academy (2021), οι πολίτες που ανήκουν στην αποκαλούμενη 
ομάδα BAME (Black, Asian, Minority Ethnic) είχαν περίπου διπλάσια ποσοστά 
θνητότητας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Διεθνώς, στην εκπαίδευση, 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (UNESCO, 2020), 50% των εκπαιδευομένων 
δεν διέθεταν υπολογιστή στο σπίτι, 43% δεν είχαν σύνδεση στο Ίντερνετ, ενώ 
περίπου 5% δεν καλύπτονταν από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, στα οποία 
σε αρκετές περιπτώσεις βασίστηκε η τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Τα ποσοστά αυτά ανέρχονται αντίστοιχα σε 89%, 82% και 11% στις 
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής -  αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η 
Azoulay έκανε λόγο στην πρώτη της παρέμβαση και για λύσεις low-tech ή no-
tech. Για παράδειγμα, στο Μάλι, η διατήρηση της επαφής των παιδιών με το 
σχολείο βασίστηκε στα ραδιόφωνα που διένειμε η UNICEF (Diagne, 2021). Ένα 
άλλο σημαντικό στοιχείο που έγινε ευρύτερα γνωστό με την πανδημική κρίση 
είναι ότι κάθε χρόνο περίπου 100 εκ. παιδιά (δηλαδή ποσοστό περίπου 6% του 
συνόλου των εκπαιδευομένων παγκοσμίως), βιώνουν συνθήκες απομάκρυνσης 
από τις εκπαιδευτικές δομές παρόμοιες με αυτές της πανδημικής κρίσης, 
λόγω άλλων αιτίων (λ.χ. πόλεμος, εμφύλιες συρράξεις, λιμοί, επιδημίες), 
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μια κατάσταση που μάλλον ήταν άγνωστη έως τότε στο ανεπτυγμένο τμήμα 
του πλανήτη. Στη χώρα μας το ζήτημα των ανισοτήτων μελετήθηκε εκτενώς 
σε ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύτηκαν την περίοδο της πανδημίας. 
Γενικότερα, για τη χώρα μας δημοσιεύθηκε σχετικά μεγάλος αριθμός 
ερευνητικών εργασιών αναφορικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της στις 
επιμέρους βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης2. 

Αν και είναι μάλλον πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή διδάγματα από την 
πανδημία, η σταδιακή επιστροφή στη διά ζώσης λειτουργία μας παρέχει ενδείξεις 
ότι δεν διαφοροποιούνται οι πάγιες και εδραιωμένες αντιλήψεις μας για τον 
ρόλο της εκπαίδευσης. Η επιστροφή στην ασφάλεια του οικείου περιβάλλοντος 
της εκπαίδευσης (διά ζώσης αντί διαδικτυακή), σήμανε την ταχεία επιστροφή 
στη λογική της κάλυψης των «γνωστικών κενών», της προδιαγεγραμμένης ύλης, 
της τήρησης του αναλυτικού προγράμματος. Μια, ίσως μοναδική, ευκαιρία 
για κριτική εξέταση της εμπειρίας της πανδημίας, μέσω λ.χ. της διαθεματικής 
προσέγγισης για την πανδημική κρίση δεν αξιοποιήθηκε προκειμένου να μην 
υπάρξουν αποκλίσεις από την πεπατημένη, δηλαδή από τη λογική της «ιερής 
αγελάδας» του αναλυτικού προγράμματος και τη λογική της συσσώρευσης 
γνώσεων και πληροφοριών. Η επεξεργασία της εμπειρίας θεωρήθηκε περιττή, 
η προσέγγιση του ζητήματος από διαφορετικές όψεις και διαστάσεις μέσω των 
επιμέρους γνωστικών αντικειμένων προφανώς θεωρήθηκε ακόμη ένα «χάσιμο 
χρόνου» στη ήδη «βεβαρημένη»  κατάσταση που είχε δημιουργήσει η πανδημία. 
Αλλά ακόμη για το ζήτημα των ανισοτήτων είναι αναγκαίο να επισημανθεί 
ότι παρόλο που επρόκειτο για μια κατάσταση που σαφώς υπερέβαινε και 
πάλι την πεπατημένη, οι αναλύσεις για τις ανισότητες ακολούθησαν την 
κλασική ερμηνευτική διαδρομή, δηλαδή διερευνήθηκαν οι ανισότητες για 
όσο διάστημα υπήρχε διακοπή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. 
Κατά την επιστροφή στη διά ζώσης εκπαίδευση από το φθινόπωρο του 2021, 
σε ελάχιστες παρεμβάσεις επισημάνθηκαν οι ανισότητες που προκύπτουν από 

2. Ενδεικτικά: Charissi, 2020; Kamarianos, Adamopoulou, Lambropoulos, & Stamelos, 2020; 
Karalis & Raikou, 2020;  Raikou, Kaltsidis, Kedraka, & Karalis, 2020; Karavida, Charissi, and Tympa, 
2020; Nikiforos, Tzanavaris, & Kermanidis, 2020; Charissi, Tympa, & Karavida, 2021; Karalis, 2021; 
Kedraka, Kaltsidis, Raikou, & Karalis, 2021; Pavlis-Korres, 2021; Raikou, Konstantopoulou, and 
Lavidas, 2021; Tzimopoulos, Provelengios, & Iosifidou, 2021; Giannoulas, Stampoltzis, Kounenou, 
& Kalamatianos, 2021; ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ, 2021; Zagkos et al., 2022, Karavas & Liontou, 2022; Σκούρα, 
Γιαλαμάς, Ραγκούση, & Σφυρόερα, 2021; Ζάγκος, Κυρίδης, Καμαριανός, & Φωτόπουλος, 2022; 
Κρασαδάκη, Ματσατσίνης, & Καπενής, 2022, Σακελλαρίου et al. 2002.
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τον συγκεκριμένο τρόπο εκπαίδευσης σε συνθήκες πανδημίας. Και σε αυτή την 
περίπτωση μόλις αποκαταστάθηκε το οικείο περιβάλλον, η αντίληψη μας για 
τις ανισότητες ακολούθησε την πεπατημένη, και δεν υπήρξε καμιά, θεσμική 
τουλάχιστον, μέριμνα για μαθητές και φοιτητές που δεν ήταν σε θέση να 
παρακολουθήσουν διά ζώσης μαθήματα είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων 
που προέκυψαν κατά την πανδημία είτε λόγω υποκείμενων νοσημάτων (των 
ίδιων των εκπαιδευομένων ή ατόμων του στενού τους περιβάλλοντος). 

Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τι συνέβη στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 
στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας είναι αναγκαίο 
να διακρίνουμε τις περιπτώσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αφενός και αφετέρου της τριτοβάθμιας. Καταρχάς ένα θέμα που 
αναδύθηκε στην έναρξη της πανδημίας ήταν το κατά πόσον το εκπαιδευτικό 
σύστημα ήταν προετοιμασμένο για μια κατάσταση σαν και αυτή που 
αντιμετωπίσαμε. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
συνοδεύτηκε και από το μονίμως διαθέσιμο «επιχείρημα» περί ανεπάρκειας 
των εκπαιδευτικών και του σχολικού συστήματος στο σύνολό του, είναι πως το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο, γιατί πολύ απλά δεν έπρεπε να είναι 
έτοιμο. Όπως αναλύθηκε στην πρώτη ενότητα, τα εκπαιδευτικά συστήματα 
είναι συστήματα ομαλής ροής και η προετοιμασία τους για ενδεχόμενα 
χαμηλής πιθανότητας δεν πρέπει να είναι στην ατζέντα των εκπαιδευτικών 
πολιτικών, ακριβώς γιατί αυτή η προετοιμασία κοστίζει σε πόρους. Μια πλήρης 
προετοιμασία για ριζική αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης, όπως ήταν οι λύσεις 
που επελέγησαν διεθνώς για τη διακοπή λειτουργίας, στοιχίζουν σε πόρους 
(εκπαίδευση εκπαιδευτικών, παραγωγή υλικών, ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών), 
που είναι ανάγκη να επενδύονται με περίσκεψη και μετά από μακροχρόνιο 
σχεδιασμό - επομένως δεν μπορούσε να έχει γίνει προετοιμασία για κάτι που 
ποτέ πριν δεν είχε παρατηρηθεί. 

Στη χώρα μας κατά τη μετάπτωση του σχολικού συστήματος στην τηλεκπαίδευση 
μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις (πρώτη και δεύτερη περίοδος διακοπής 
εκπαιδευτικής λειτουργίας - lockdown), αλλά και μια επιχειρησιακού τύπου επιλογή 
σε κεντρικό επίπεδο. Όπως είναι γνωστό, παρά τη ύπαρξη αποκεντρωμένων 
δομών που λειτουργούν με επιτυχία, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
ισχυρά συγκεντρωτικό. Στην περίπτωση αυτή ήταν επιβεβλημένη η δημιουργία 
μιας επιτροπής διαχείρισης κρίσης (CMT-Crisis Management Team ή RT - Response 
Team, βλ. και Karalis, 2020, p. 130), προκειμένου να υπάρξει συγκέντρωση της 
διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης, συντονισμός του εγχειρήματος και επίλυση 
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των προβλημάτων -  κάτι αντίστοιχο με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του 
Υπουργείου Υγείας/ΕΟΔΥ. Η επιλογή αυτή, όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, 
δεν έγινε με αποτέλεσμα τη σχετικά αργή ανταπόκριση του σχολικού συστήματος 
κατά την πρώτη φάση. Ακόμη, σε όλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και της 
διακοπής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών σποραδικές και σίγουρα όχι 
αντίστοιχες με την κρισιμότητα της κατάστασης, υπήρξαν οι επιμορφώσεις, η 
υποστήριξη σε τεχνικά θέματα, η αξιοποίηση υλικών. Σημειώνουμε, ότι η ευρέως 
διαδεδομένη άποψη πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέμεινε για μεγάλο 
διάστημα σε τηλεκπαίδευση μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της UNESCO, έως τον Νοέμβριο του 2021, 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρισκόταν περίπου στη μέση της σχετικής 
κατάταξης διεθνώς ως προς τις μέρες συνολικής διακοπής λειτουργίας (θέση 
110/211).

Αν επιχειρήσουμε μια σύγκριση με το άλλο δημόσιο σύστημα που τέθηκε 
σε δοκιμασία, δηλαδή το σύστημα υγείας, θεωρούμε ότι θα προκύψουν 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η αντίδραση του προσωπικού υγείας μας δείχνει 
ότι το μοντέλο επαγγελματικής οργάνωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, που ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις κατά Lave and 
Wenger (2005) κοινότητες πρακτικής, υπήρξε ιδιαιτέρως αποτελεσματικό 
χαρακτηριζόμενο από ταχύτατη ανταπόκριση, αλλά και από άμεση ενημέρωση 
του προσωπικού σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου. Σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό οργάνωσαν τις κλινικές υποδοχής 
των κρουσμάτων για μια άγνωστη έως τότε νόσο, ενώ ακόμη και στα πιο 
απομακρυσμένα σημεία της χώρας διέθετε τη σχετική ετοιμότητα ανταπόκρισης 
στις έκτακτες συνθήκες - αυτό θεωρούμε ότι οφείλεται στο γεγονός πως οι 
κοινότητες πρακτικής διαθέτουν ενσωματωμένους μηχανισμούς διαρκούς 
επιμόρφωσης. Αυτό που συνέβη σε αυτή την περίπτωση, δεν κατέστη εφικτό να 
υλοποιηθεί στο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, ακριβώς λόγω 
του μοντέλου επαγγελματικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού σώματος. Ωστόσο, 
η κοινότητα των εκπαιδευτικών «παρέκαμψε» τις ανεπάρκειες που αναφέρθηκαν 
(έλλειψη κεντρικού συντονισμού και επιμόρφωσης) και σε σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα ανέπτυξε κοινότητες αλληλοϋποστήριξης που υποκατέστησαν 
τις αναγκαίες αλλά μη διαθέσιμες ενέργειες υποστήριξης της μετάπτωσης σε 
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διαδικτυακή διδασκαλία3. Τέτοιου τύπου παρεκκλίνουσες από την πεπατημένη 
πρωτοβουλίες λειτούργησαν στην πράξη ως εκκολαπτόμενες κοινότητες 
πρακτικής και σίγουρα, στον βαθμό που αξιοποιηθούν στο μέλλον, θέτουν τις 
βάσεις για έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο επαγγελματικής οργάνωσης -  αυτό 
υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί το μεγαλύτερο δίδαγμα από την πανδημία 
στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης.  Μέσω των κοινοτήτων πρακτικής είναι 
εφικτή όχι  μόνον η επίτευξη υψηλότερου βαθμού αυτονομίας των εκπαιδευτικών, 
αλλά και η αλλαγή του μοντέλου επιμόρφωσης, που πλέον κατά το θεωρητικό 
του μέρος μπορεί να υλοποιείται για παράδειγμα με διαδικτυακά μαθήματα και 
οι διά ζώσης συναντήσεις να οργανώνονται εστιασμένα σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας (school based) - προκειμένου η διαρκής ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
να μην βασίζεται σε προκατασκευασμένα πακέτα επιμόρφωσης, αλλά σε λύσεις 
προσδιοριζόμενες με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μιας συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας.  Τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο 
και κατά ένα μεγάλο μέρος στην τριτοβάθμια είναι αναγκαίο να συνυπολογιστεί 
και το γεγονός της ασυμμετρίας γνώσεων και δεξιοτήτων  μεταξύ εκπαιδευτικών 
και εκπαιδευομένων, με φορά αντίστροφη από την συνήθη. Αναφερόμαστε στην 
ασυμμετρία ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς 
οι μαθητές και οι φοιτητές είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό εξοικειωμένοι με τα 
ψηφιακά περιβάλλοντα (βλ. και σχετική έρευνα των Kamarianos et al., 2020, για 
την ψηφιακή ετοιμότητα της Γενιάς Ζ και τον θετικό ρόλο της κατά τη μετάπτωση 
σε διαδικτυακή εκπαίδευση).

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση εισήλθε στην πανδημική κρίση με δύο βασικά 
προβλήματα, τη χρόνια υποχρηματοδότηση, αλλά και τη μαζικότητα. Η Ελλάδα 
ακολουθεί σταθερά, και με ιδιαίτερη ένταση από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990 και εντεύθεν, πολιτική διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
διεύρυνση αυτή εστιάζει κυρίως στην ίδρυση νέων τμημάτων και την αύξηση 

3. Από στοιχεία που συλλέξαμε για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, προκύπτει (ενδεικτικά, 
γιατί σημειώθηκαν και άλλες αξιόλογες πρωτοβουλίες) ότι από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 
ενημερώθηκαν περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί, από το Δίκτυο e Twinning περίπου 7.000 
σε 303 εικονικές τάξεις, από το Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης περισσότεροι από 25.000 εκπαιδευτικοί, από τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Δράμας περίπου 2.000, ενώ στην ομάδα Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης στο Facebook ήταν εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 45.000 εκπαιδευτικοί. Είναι 
αναμενόμενο ότι πολλοί εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ταυτόχρονα σε διάφορες τέτοιου τύπου 
πρωτοβουλίες, ωστόσο το αποτύπωμα παρόμοιων παρεμβάσεων υπήρξε σίγουρα καθοριστικό 
για την μετέπειτα εξέλιξη του εγχειρήματος της μετάπτωσης σε διαδικτυακή διδασκαλία.
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του φοιτητικού πληθυσμού, χωρίς όμως να λαμβάνεται μέριμνα για αναλογική 
αύξηση των πόρων, και κυρίως των μελών του διδακτικού προσωπικού. Ως 
αποτέλεσμα η χώρα μας έχει μια από τις δυσμενέστερες αναλογίες φοιτητές/
διδάσκοντες διεθνώς (βλ. και ΕΘΑΕ, 2021) Συγκεκριμένα, ενώ ο μέσος όρος 
των χωρών ΟΟΣΑ είναι 15,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα και στην ΕΕ-28 12,0, 
στην Ελλάδα αυτή η αναλογία ανέρχεται σε 40,0 δηλαδή 3,5 φορές άνω του 
μέσου όρου της ΕΕ-28 (η δυσμενέστερη αναλογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο). 
Παρά τα προβλήματα αυτά, το ελληνικό πανεπιστήμιο σημείωσε μια από τις 
ταχύτερες μεταπτώσεις διεθνώς στη διαδικτυακή διδασκαλία, αφού μόλις 
δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή τη εκπαιδευτικής λειτουργίας, περίπου το 
96,5% των μαθημάτων πραγματοποιούνταν με βάση συστήματα σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης, όταν ακόμη και πολύ φημισμένα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού χρειάστηκαν μεγαλύτερο διάστημα. Για να αποτυπωθεί η δυσκολία 
του εγχειρήματος αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
για το οποίο διαθέτουμε στοιχεία, κατά το πρώτο τρίμηνο της μετάπτωσης 
καταγράφηκαν περίπου 3,4 εκ. λεπτά σύνδεσης στην πλατφόρμα σύγχρονης 
εκπαίδευσης και 18.888 μαθήματα, ενώ ποσοστό περίπου 60% των ενεργών 
φοιτητών χρησιμοποιούσε σε καθημερινή βάση το σύστημα ασύγχρονης 
εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020, σ. 10; Καραλής, & Παπαδάτου, 
2022). Συνολικά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε άμεσα και 
αποτελεσματικά στη διακοπή της εκπαιδευτικής λειτουργίας, συνεχίζοντας την 
αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περισσότερους από 400 χιλιάδες 
φοιτητές και αποδεικνύοντας στην πράξη τη δυναμική του. Αυτό ακριβώς 
δεν επέτρεψε την ανάδυση ενός άλλου μονίμως διαθέσιμου «επιχειρήματος», 
αυτού που περιγράφει το ελληνικό πανεπιστήμιο ως έναν αναποτελεσματικό 
θεσμό, αναντίστοιχο προς τις ανάγκες της κοινωνίας. Ωστόσο, σχετικά 
γρήγορα εμφανίστηκαν παρεμφερή επιχειρήματα περί χαμηλής ποιότητας της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης, που όμως όχι απλώς δεν βασίζονται σε δεδομένα, 
αλλά, αντίθετα, εκφέρονται ερήμην τους. Σύμφωνα με δεδομένα από έρευνα 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ποσοστό 82,6% των φοιτητών θεωρεί ότι το 
Πανεπιστήμιο έδωσε έγκαιρα λύση στο πρόβλημα της διακοπής της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας, ποσοστό 77,05% των φοιτητών διατύπωσε θετικές κρίσεις για το 
σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενώ μόλις το 20,76% 
των φοιτητών δήλωσε πώς δυσκολεύτηκε κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα. 
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, από 
τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές στο τέλος 
κάθε διδακτικού εξαμήνου, προκύπτει ότι οι διαφορές μεταξύ των εξαμήνων 
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διαδικτυακής λειτουργίας και των προηγουμένων εξαμήνων εντοπίζονται 
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Παρόμοια ερευνητικά ευρήματα από διάφορα 
πανεπιστήμια (βλ. απολύτως ενδεικτικά: Karavida, Charrisi, & Tympa, 2020; 
Giannoulas, Stampoltzis, Kounenou, & Kalamatianos, 2021; Kedraka, Kaltsidis, 
Raikou, & Karalis, 2021, Σακελλαρίου et al., 2022) οδηγούν στο συμπέρασμα 
πως παρόλο που οι φοιτητές εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τις 
περιοριστικές συνθήκες που εισήγαγε η τηλεκπαίδευση (όπως τα τεχνικά 
προβλήματα ή τα ελλείμματα επικοινωνίας καθηγητών και φοιτητών ή φοιτητών 
μεταξύ τους), τοποθετούνται ιδιαιτέρως θετικά για την επάρκεια των λύσεων 
που δόθηκαν. Επομένως, αυτό που χαρακτήρισε το ελληνικό πανεπιστήμιο 
κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης δεν ήταν μόνον η ταχύτητα αλλά και η 
ιδιαιτέρως υψηλή ποιότητα της ανταπόκρισης.

Όπως αναμένεται να συμβεί διεθνώς, το ελληνικό πανεπιστήμιο πρόκειται να 
αντιμετωπίσει προκλήσεις στο άμεσο μέλλον οι οποίες σχετίζονται με τον βαθμό 
διείσδυσης της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση λύσεων αυξημένης 
υβριδικότητας, όπως για παράδειγμα μορφές οργάνωσης του μαθήματος με 
βάση την ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), μπορούν να συμβάλουν στην 
επίλυση του προβλήματος της μαζικότητας του ελληνικού πανεπιστημίου, μέσω 
της αξιοποίησης των συστημάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης, κατά τρόπον ώστε 
τα μαθήματα στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα να είναι αφιερωμένα κυρίως 
σε βιωματικές δραστηριότητες, σε πρακτικές εφαρμογές και σε μεθόδους 
συνεργατικής μάθησης. Ο τρόπος αυτός οργάνωσης του μαθήματος που έως 
σήμερα πιλοτικά μόνον έχει εφαρμοστεί  στο ελληνικό πανεπιστήμιο (Rakitzi, 
Botsoglou, & Roussakis, 2020; Plota & Karalis, 2019, Karalis & Raikou, 2021; Karavas 
& Liontou, 2022) μπορεί μετά την εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού και 
των φοιτητών με νέες καινοτόμες μορφές οργάνωσης του μαθήματος να 
λειτουργήσει προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο ουσιαστικής εκπαίδευσης 
των νέων επιστημόνων.

3. Η κατάσταση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων

Για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από 
διεθνείς οργανισμούς, τουλάχιστον στην έκταση που εντοπίζονται για την 
τυπική εκπαίδευση. Συνήθως, πρόκειται για έρευνες που αφορούν τη συμμετοχή 
των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με βασικό πεδίο διερεύνησης σε 
αυτή την περίπτωση  τον βαθμό μετάπτωσης σε διαδικτυακή εκπαίδευση (βλ. 
ενδεικτικά Aldridge, Jones & Southgate, 2020), ή κείμενα κυρίως ευρωπαϊκών 
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οργανισμών για την πανδημική κρίση και τις επιπτώσεις της (βλ. ενδεικτικά 
CEDEFOP, 2020). Συνδυάζοντας στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό και τον 
βαθμό συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτιμήθηκε 
ότι κατά το πρώτο lockdown στην ΕΕ περίπου 40 εκ. εκπαιδευόμενοι διέκοψαν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ για την Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός 
εκτιμήθηκε πως προσέγγιζε τις 250 χιλ. (Γούλας και Καραλής, 2020). Προφανώς 
δεν υπάρχουν δεδομένα για τα προγράμματα που προσφέρονταν κατά την 
έναρξη της πανδημίας ούτε και για τον βαθμό μετάπτωσης σε διαδικτυακή μορφή, 
αφού δεν υπάρχουν επίσημοι φορείς που να τηρούν σχετικά στοιχεία σε εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά μείζονα λόγο δεν υπάρχουν ενδείξεις για τα ποιοτικά 
στοιχεία των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν διαδικτυακά, αν και το χρόνιο 
πρόβλημα της κατάρρευσης της ποιότητας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 
στη χώρα μας δεν μπορεί να δημιουργεί καμιά απολύτως αισιοδοξία - κάτι που 
επιβεβαιώθηκε άλλωστε και με το γνωστό ζήτημα των voucher επιστημόνων στην 
πρώτη φάση της πανδημικής κρίσης. Σημειώνουμε, ως εξαίρεση, το γεγονός ότι 
από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης, δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα των ΙΕΚ, με βάση 
τα οποία προκύπτει ένας ιδιαίτερα ικανοποιητικός βαθμός ανταπόκρισης, αφού 
ποσοστό 81% των εκπαιδευτών και 72,6% των εκπαιδευομένων εντάχθηκαν στο 
σύστημα διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Η μόνη έρευνα που μπορεί να μας δώσει αξιοποιήσιμα ερευνητικά δεδομένα 
είναι αυτή του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2022 (βλ. Γούλας, 
Φωτόπουλος, και Φατούρου, 2022). Η έρευνα αποτελείται από δυο διακριτά 
μέρη, το πρώτο εκ των οποίων αφορά σε διεξοδική ανάλυση των δεδομένων 
από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και το δεύτερο σε πρωτογενή δεδομένα από 
έρευνα που διεξήγαγε ο φορέας για τη συμμετοχή των πολιτών ηλικίας 25-65 
ετών σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. 
Καταρχάς, ένα βασικό στοιχείο είναι πως η συμμετοχή φαίνεται να περιορίζεται 
περίπου στο ήμισυ σε σχέση με τα δεδομένα της σχετικής έρευνας των ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προ της πανδημίας. Οι λόγοι και τα εμπόδια σε σχέση με τη 
συμμετοχή προκύπτει ότι διατηρούν μια παρόμοια διάρθρωση, ωστόσο ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο είναι πως περιορίζεται περίπου στο ένα δέκατο σε σχέση με 
πριν, η επίδραση του διαχρονικά πλέον σημαντικού εμποδίου για συμμετοχή, 
δηλαδή του κόστους. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν διαδικτυακά 
προγράμματα ανέρχονται στο 90% του συνόλου, ενώ ποσοστό μόλις 7% 
παρακολούθησε κατά τον πρώτο χρόνο προγράμματα διά ζώσης εκπαίδευσης 
-μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία από 
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τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας είχε ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά μετάπτωσης σε διαδικτυακά προγράμματα μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών. Επιπροσθέτως, ποσοστό 56% δηλώνει πως εξακολουθεί να προτιμά τη 
διά ζώσης εκπαίδευση, αλλά ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι 
πως ποσοστό 41% προτιμά πλέον τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Προφανώς, τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι ανάγκη να επιβεβαιωθούν και μετά τη λήξη 
της πανδημίας, αλλά φαίνεται πως διαμορφώνεται ένα τοπίο ταχείας αύξησης 
στη διάδοση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, κάτι που είναι ανάγκη να οδηγήσει 
σε παρεμβάσεις στον τομέα των ποιοτικών προδιαγραφών και ιδιαίτερα στα 
ζητήματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και των στελεχών, αλλά και του 
σχεδιασμού αυτού του τύπου των προγραμμάτων.

Εκείνο όμως που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σίγουρα 
συνιστά ένα μεγάλο δίδαγμα είναι η ανάγκη για αυτό που αποκαλείται γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή εκείνες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
έχουν ως αντικείμενο τον πυρήνα της πολιτειότητας και όχι περιοριστικά τη 
σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων με την οικονομία και την αγορά εργασίας. 
Η πανδημική κρίση ανέδειξε την ανάγκη αυτού του πυλώνα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων για την ανάπτυξη της ικανότητας των πολιτών να είναι ώριμοι και 
ανεξάρτητοι ενόψει της ανάληψης δράσεων που αφορούν τους ίδιους και 
την κοινωνία στην οποία ζουν. Για παράδειγμα, τα υψηλά ποσοστά των 
αντιεμβολιαστών στον γενικό πληθυσμό σχεδόν όλων των χωρών και η δυσπιστία 
έναντι των επιτευγμάτων της επιστήμης οφείλουν να προβληματίσουν έντονα 
τους διαμορφωτές πολιτικής στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η σημασία 
της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων για την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή, 
τη δημοκρατία, την ανάπτυξη έχει εκτενώς τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία, σε 
βαθμό που μάλλον συνιστά κοινό τόπο. Άλλωστε, και παρά το γεγονός ότι σήμερα 
η συνιστώσα της επαγγελματικής κατάρτισης χρηματοδοτείται και προωθείται 
εις βάρος της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι αναγκαίο να επισημανθεί 
ότι σχεδόν σε όλες τις δυτικές κοινωνίες η εκπαίδευση ενηλίκων αρχικά 
αναπτύσσεται κατά τη συνιστώσα της γενικής εκπαίδευσης, με στόχο την άνοδο 
του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε 
το γεγονός ότι, παρά τη παρείσφρηση συνωμοσιολογικών θεωρήσεων μεταξύ 
των αντιεμβολιαστών, ένα από τα βασικά τους επιχειρήματα βασιζόταν στην 
αδυναμία κατανόησης της διαφοράς μεταξύ DNA και RNA, κάτι που παραπέμπει 
σε γνωστικό έλλειμμα και που σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν σημειώθηκαν πρωτοβουλίες 
από την πλευρά της Πολιτείας για την αξιοποίηση αυτού του θεσμού, ωστόσο 
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αξίζει να αναφερθούν οι πρωτοβουλίες διοργάνωσης διαδικτυακών σεμιναρίων 
(webinar) από διάφορους φορείς, κυρίως τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων 
και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που είχαν ως αποτέλεσμα 
τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας 
του πεδίου στη χώρα μας.

Αλλά και η αξιοποίηση της εμπειρίας από την πανδημική κρίση για την 
αλλαγή συλλογικών νοοτροπιών, δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνον μέσω 
της μάθησης και της εκπαίδευσης, ακριβέστερα μόνον μέσω της διά βίου 
μάθησης και εκπαίδευσης. Όμως σε αυτή την κατεύθυνση δεν αρκεί η επίκληση 
γενικών αρχών ή η προσφορά προγραμμάτων, απαιτείται και η ανάπτυξη και 
εφαρμογή τεκμηριωμένων θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων από 
την επιστημονική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο. Θα περίμενε κανείς ότι, με 
δεδομένη τη στόχευση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην κοινωνική 
αλλαγή και τον μετασχηματισμό, θα σημειωνόταν μια έκρηξη της ερευνητικής 
παραγωγής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό δεν συνέβη, αντίθετα η 
κατάσταση στο ζήτημα αυτό είναι μάλλον απογοητευτική. Για τις ανάγκες αυτής 
της εργασίας, διερευνήσαμε τον βαθμό ενασχόλησης της οικείας επιστημονικής 
κοινότητας με το ζήτημα της πανδημικής κρίσης, αναλύοντας τα άρθρα που 
δημοσιεύτηκαν σε πέντε αναγνωρισμένα περιοδικά της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και της διά βίου μάθησης.4  Αν εξαιρέσουμε τα σημειώματα των επιμελητών 
(editorials), κατά τη διάρκεια των δύο ετών (2020 και 2021) από τις 217 εργασίες 
μόνον οι 4 αφορούσαν την πανδημία και τον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Από τα περιοδικά του πεδίου, μόνον το Andragogical Studies αποτέλεσε μια 
αισιόδοξη εξαίρεση, καθώς περίπου το 20% των εργασιών που δημοσιεύτηκαν 
σε αυτό είχαν άμεση σχέση με την πανδημική κρίση. Θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς ότι δεν είναι εύκολο ζήτημα η άμεση ανάδυση νέων θεωρητικών 
επεξεργασιών ή η διεξαγωγή ερευνών για τις επιπτώσεις της πανδημίας, ότι 
στα δικά μας επιστημονικά πεδία απαιτείται μια χρονική απόσταση για την 
αποτίμηση των εξελίξεων, ωστόσο αυτή είναι μια θεώρηση με όρους ομαλής 
ροής και όχι με όρους κρίσης. Σε περιπτώσεις όπως αυτή η πανδημική κρίση, 
είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητος ο επιστημονικός διάλογος, οι 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή των θεωρητικών σχημάτων στο 

4. Συγκεκριμένα: Adult Education Quarterly, Journal of Transformative Education, Studies in 
the Education of Adults, Journal of Adult and Continuing Education και International Journal of 
Lifelong Education.
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πεδίο. Προς επίρρωση αυτού του ισχυρισμού, αρκεί να αναφέρουμε ότι κατά 
την προαναφερθείσα χρονική περίοδο στο International Review of Education 
- Journal of Lifelong Learning (το επιστημονικό περιοδικό της UNESCO και το 
αρχαιότερο όλων των προηγουμένων), το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22% και 
μάλιστα εκδόθηκαν και δύο ειδικά τεύχη (special issues) αφιερωμένα στην 
πανδημική κρίση. Με άλλους όρους, η πανδημική κρίση, αν και θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως εργαστήριο παρέμβασης του πεδίου της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, μάλλον ανέδειξε μια θεωρητική αμηχανία.

Προφανώς και είναι δυσχερές ως διανοητικό εγχείρημα, η συγκρότηση 
μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την ενεργοποίηση και προώθηση κριτικά 
στοχαστικών διεργασιών κατά τη διάρκεια ευρείας έκτασης κοινωνικών κρίσεων 
- άλλωστε αυτή καθαυτή η διεργασία του κριτικού στοχασμού είναι επίπονη και 
απαιτητική (βλ. και Κόκκος, 2017). Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να είμαστε 
επιφυλακτικοί στη χρήση εργαλείων και μεθόδων και την εναλλαγή τους μεταξύ 
ψυχολογικής/ατομικής και κοινωνιολογικής κλίμακας. Τα θεωρητικά, ερμηνευτικά 
και μεθοδολογικά εργαλεία του πεδίου μας (οφείλουν να) υπακούουν τόσο στην 
αυτονομία που διαθέτουν οι μείζονες πειθαρχίες (disciplines) της ψυχολογίας 
και της κοινωνιολογίας, όσο και κυρίως στα βήματα μετάβασης μεταξύ των 
προαναφερθέντων επιπέδων που δεν μπορεί να γίνονται με όρους μεγέθυνσης 
ή συρρίκνωσης των ερμηνευτικών σχημάτων. Για παράδειγμα, μια κοινωνική 
κρίση δεν είναι ευθέως αναγώγιμη σε μια ατομική κρίση, και το αντίστροφο 
φυσικά, ή οι όποιες αλλαγές ή μετασχηματισμοί σε ατομικό επίπεδο βασίζονται 
σε διαφορετικούς μηχανισμούς σε σχέση με την αλλαγή συλλογικών ταυτοτήτων 
και συλλογικών νοοτροπιών -  καθώς κατά περίπτωση απαιτούνται διαφορετικά 
θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία και κυρίως απαιτούνται αυστηρές 
θεμελιώσεις των μεταβάσεων από το ένα επίπεδο στο άλλο, με άλλους όρους 
απαιτούνται θεωρητικά σχήματα που να αφορούν ακριβώς τη γεφύρωση αυτών 
των δύο επιπέδων. 

Αδυναμίες αποτίμησης της σοβαρότητας της κρίσης διαπιστώθηκαν και στα 
πεδία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της διαδικτυακής μάθησης. 
Αμέσως μετά το πρώτο lockdown ειδικοί από τα δύο πεδία εστίασαν στο 
γεγονός ότι οι λύσεις, τεχνικές και παιδαγωγικές, που υιοθετήθηκαν κατά 
τη μετάπτωση δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως ή της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι αυτές οι ενστάσεις και επιφυλάξεις, 
οφείλονται στην ανάγκη για προάσπιση του πλούσιου θεωρητικού και 
μεθοδολογικού αποθέματος αυτών των δύο πεδίων. Αρχικά οι ειδικοί της εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευσης εστίαζαν λ.χ. στον εννοιολογικό προσδιορισμό της 
έννοιας, στις προδιαγραφές του υλικού και γενικότερα των συστημάτων για 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ οι ειδικοί της διαδικτυακής μάθησης εστίαζαν 
στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των λύσεων που επελέγησαν, σε μια 
συγκριτική ανάλυση των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων. Εμφανίστηκαν πράγματι 
πολλές απόψεις για το δέντρο και ελάχιστες για το δάσος, το οποίο με όρους 
κρίσης, ήταν πριν και πάνω από όλα η ταχύτητα ανταπόκρισης και αποκατάστασης 
της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Όπως αναφέραμε στην 
πρώτη ενότητα, μια κρίση χαρακτηρίζεται κυρίως από το γεγονός ότι συνιστά 
μια απειλή σε αξίες. Εν προκειμένω, σε διακύβευση δεν ήταν η τιμή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης ή/και της διαδικτυακής μάθησης (υπό την έννοια της 
πληρότητας της ανταπόκρισης στις δεδομένες δυσμενείς συνθήκες), αλλά αυτή 
καθαυτή η αξία της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού, όπως ανέφερε εκείνες 
τις ημέρες στη δήλωσή της που παραθέσαμε η A. Azoylay. Με άλλους όρους, 
τυχόν αδυναμία των εκπαιδευτικών συστημάτων να αντιδράσουν έγκαιρα θα 
είχε ως συνέπεια αφενός να τεθούν στο στόχαστρο τα εκπαιδευτικά συστήματα 
(και φυσικά αναφερόμαστε στα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα) και αφετέρου 
να μην παρέχεται εκπαίδευση σε περίπου 1,5 δις εκπαιδευόμενους όλων των 
βαθμίδων σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στο επίπεδο της ερευνητικής 
κοινότητας απολύτως καθοριστική ήταν η παρέμβαση πέντε ειδικών από το 
πεδίο της διαδικτυακής μάθησης, οι οποίοι σε άρθρο τους κατά την πρώτη 
αυτή κρίσιμη περίοδο, διέγνωσαν το πρόβλημα και προσδιόρισαν επιτυχώς το 
διακύβευμα. Οι Hodges et al. (2020) τόνισαν με έμφαση ότι οι προτεινόμενες 
λύσεις δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
ή διαδικτυακής μάθησης, αλλά ως emergency remote teaching, και επομένως η 
αποτίμηση της επάρκειάς τους δεν μπορούσε να γίνει με όρους προδιαγραφών 
μιας μορφής ή μεθόδου εκπαίδευσης, αλλά με βάση τον βαθμό έγκαιρης και 
εκτεταμένης αποκατάστασης της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

4. Ανιχνεύοντας τις προκλήσεις της επόμενης μέρας

Επιχειρώντας να ανιχνεύσουμε τις διαφαινόμενες εξελίξεις θεωρούμε ότι είναι 
ανάγκη να χρησιμοποιηθούν εργαλεία από το πεδίο της διά βίου μάθησης, 
καθώς φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια παραδειγματικού τύπου 
μεταβολή, που ήταν παρούσα ήδη από το 1970 και η πανδημία απλώς επιτάχυνε 
ορισμένες από τις συνιστώσες της. Αυτή η μεταβολή έχει εκκινήσει με τη 
δημοσίευση της Έκθεσης της Επιτροπής Faure το 1972, με τίτλο Learning to 
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Be και σήμερα ίσως μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στο τέλος μιας σχετικά 
μακράς και αργόσυρτης πορείας για την εδραίωσή της. Εμβρυουλκοί, αλλά όχι 
αίτια, είναι και η πανδημική κρίση, αλλά και η ευρύτατη, πλέον, διάδοση των 
νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς του 
κοινωνικού βίου, αλλά και στη μάθηση και την εκπαίδευση. Ας σημειωθεί ότι 
στην περίπτωση των νέων τεχνολογιών, η πανδημική κρίση λειτούργησε απλώς 
ως επιταχυντής, οι τεχνολογίες αυτές ήταν ήδη διαθέσιμες και η μαζική διάδοση 
και χρήση τους ήταν απλώς ζήτημα χρόνου και συνθηκών. Η θεώρηση της 
Επιτροπής Faure, ήταν πως οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και 
εκπαίδευσης σταδιακά θα συγκροτήσουν ένα συνεχές. Αυτό που ισχυριζόμαστε 
ότι έχει συμβεί, με όρους εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι ρητορικής των 
φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, είναι η διαρκής πολιορκία του τυπικού από 
το μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και η διάνοιξη διαύλων διαπερατότητας 
μεταξύ τους. Η διαρκής ώσμωση αυτών των δύο τύπων εκπαίδευσης βαίνει 
αυξανόμενη από το 1970 και μετά, και ήδη είναι γεγονός η επέκταση αλλά 
και η σχετική αύξηση του κύρους της μη τυπικής εκπαίδευσης έναντι της 
τυπικής. Η αυξανόμενη ώσμωση μεταξύ της άτυπης εκπαίδευσης (κυρίως υπό 
τη μορφή του διαδικτύου) και των άλλων δύο τύπων εκπαίδευσης είναι πλέον 
ορατή, όπως επίσης είναι ορατή η τάση της διαρκούς επέκτασης των άτυπων 
μορφών μάθησης και εκπαίδευσης - ως απολύτως ενδεικτικό παράδειγμα θα 
αναφέρουμε τα διαδικτυακά μαθήματα τύπου MOOC (βλ. και Depover, Karsenti & 
Komis, 2018). Τα μαθήματα αυτά έχουν ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών, ωστόσο μέσα στην πανδημική κρίση παρατηρήθηκε αύξηση της 
προσφοράς προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από πανεπιστήμια, δηλαδή 
προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης, μέσω της συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων από την παρακολούθηση προγραμμάτων MOOC (Fein, 2021). Ένα 
ερώτημα που αξίζει να διερευνηθεί είναι αν σε αυτό το πλαίσιο, της διαρκούς 
ώσμωσης μεταξύ των μορφών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, το 
ζήτημα των ανισοτήτων τοποθετείται πλέον μόνον στο επίπεδο της ισότιμης 
πρόσβασης και της παροχής δυνατοτήτων παρακολούθησης των μορφών 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ή επεκτείνεται και στην άτυπη εκπαίδευση. 
Με άλλους όρους, το αγαθό της εκπαίδευσης σε όλες τις φάσεις του βίου 
αφορά μόνον την πρόσβαση σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές ή (και) στους 
ποικίλους μαθησιακούς πόρους;

Ακριβώς η διαρκής πίεση της άτυπης προς την τυπική και τη μη τυπική 
εκπαίδευση αναμένεται να εντείνει την διαδικασίες αναγνώρισης και 
πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται εκτός εκπαιδευτικών πλαισίων 
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(APEL - Accreditation of Prior Experiential Learning), και να καταστήσει ακόμη 
περισσότερο επίκαιρες τις σχετικές πολιτικές. Έως σχετικά πρόσφατα, οι 
οργανωμένες κοινωνίες είχαν αναθέσει σχεδόν αποκλειστικά στο τυπικό 
εκπαιδευτικό σύστημα την πιστοποίηση των προσόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού. Σταδιακά, ωστόσο τα πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης 
διακρίνονταν ολοένα και περισσότερο από την σχετικά σημαντική (επ)έκταση 
της «ύλης» πιστοποίησης, στο επίπεδο επαγγέλματος, ειδικότητας ή σε κάθε 
περίπτωση μιας διακριτής ενότητας εργασιών. Η σχετικά πρόσφατη τάση των 
μικροπιστοποιητικών (microcredentials) αναμένεται να μειώσει αισθητά τη 
βαρύτητα των θεσμών τυπικής εκπαίδευσης στην πιστοποίηση προσόντων, αν 
και μακροπρόσθεσμα το μήνυμα που εκπέμπουν αυτά τα πιστοποιητικά, υπό την 
έννοια της διευκόλυνσης της ζήτησης εργασίας να αναγνωρίσει το περιεχόμενο 
της προσφοράς, αναμένεται να μειωθεί λόγω του πληθωρισμού τους. 

Ωστόσο, μια ακόμη εξέλιξη που θεωρούμε απαραίτητο να μας προβληματίσει 
είναι η διαρκής επέκταση των διαδικασιών πιστοποίησης από ιδιωτικούς φορείς 
και η απόσυρση των οργανωμένων κοινωνιών από αυτές. Δεν αναφερόμαστε 
τόσο στους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού, όταν αυτοί είναι υπό κρατική εποπτεία, αν και αυτό το ζήτημα έχει 
πολλές προβληματικές διαστάσεις. Αναφερόμαστε κυρίως στην πιστοποίηση 
προσόντων από μεγάλες εταιρείες, μια τάση ήδη εμφανή από τη δεκαετία 
του 1990, που όμως έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερα επεκτατική δυναμική τα 
τελευταία χρόνια. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση το βασικότερο ζήτημα δεν 
είναι η πιστοποίηση έναντι ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μιας εταιρείας, αλλά 
η αναγνώριση μιας ευρύτερης δέσμης εργασιών από αυτήν. Η ανάθεση της 
πιστοποίησης ως προς την επιτελεστική διάσταση των επαγγελμάτων σε μεγάλες 
επιχειρήσεις συνιστά επιστροφή σε διαδικασίες ρύθμισης των επαγγελμάτων 
ακόμη και πριν τον μεσαίωνα, όπου τουλάχιστον αυτή την αρμοδιότητα είχαν 
οι συντεχνίες. Τώρα αυτό ανατίθεται εν μέρει στην αγορά και ο «καταναλωτής» 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης (δηλαδή η επιχείρηση) γίνεται σε 
κάποιο βαθμό και «παραγωγός». Εάν αυτή η  τάση ενισχυθεί ακόμη περισσότερο 
θα πρόκειται για μια οπισθοδρόμηση με ιστορικούς όρους και η «πανρυθμίζουσα 
αγορά» (Καραλής 2010, σ. 36), αφού αποδείχθηκε ανεπαρκής στη διαχείριση 
επειγουσών καταστάσεων και κρίσεων θα αναδειχθεί σε ρυθμιστή, εκτός της 
ζήτησης και του περιεχομένου της προσφοράς εργασίας.

Ως προς τα μέσα και τους τρόπους εκπαίδευσης, είναι μάλλον βέβαιο 
ότι βαίνουμε προς μια ευρύτερη διάδοση της διαδικτυακής μάθησης και σε 
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αύξηση του βαθμού υβριδικότητας για όλες τις μορφές εκπαίδευσης. Η διά 
ζώσης εκπαίδευση διαρκώς και περισσότερο θα εμπλουτίζεται με χρήση 
συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης. Στο πεδίο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων θεωρούμε, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, ότι η 
εμπειρία της πανδημικής περιόδου θα λειτουργήσει ως βάση εκκίνησης για μια 
σειρά από σημαντικές μεταβολές. Καταρχάς, στο επίπεδο του περιεχομένου της 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς λόγω της πολυπλοκότητας του κόσμου 
μας σήμερα είναι ανάγκη αυτό να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με νέους 
γραμματισμούς και μάλιστα πέραν του ψηφιακού, δηλαδή με γραμματισμούς 
όπως ο περιβαλλοντικός (λόγω και της κλιματικής αλλαγής) ή ο επιστημονικός, 
αλλά και ο γραμματισμός υγείας (health literacy). Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο 
της ολοένα και εντονότερης πίεσης της άτυπης εκπαίδευσης προς την τυπική 
και μη τυπική εκπαίδευση, ειδικά η γενική εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί 
προνομιακό πεδίο για την αναδόμηση των ποικίλων στρεβλωτικών κατασκευών 
που εντοπίζονται σε μηχανισμούς άτυπης εκπαίδευσης, όπως το διαδίκτυο, 
και οι οποίοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση γνώμης σε ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού. Για να καταδειχθεί η σημασία του διαδικτύου στη διάδοση 
τέτοιου τύπου περιεχομένων, αρκεί να σημειώσουμε ότι περίπου το 75% του 
δημοσιεύσεων κατά του εμβολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα εκκινούσαν 
από δώδεκα φυσικά πρόσωπα (CCDH, 2021). Στους τομείς αυτούς, η γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη για την 
ενημέρωση με βάση έγκυρες θεωρήσεις που προκύπτουν από τις επιστημονικές 
εξελίξεις προκειμένου να περιορίζεται η χειραγώγηση των πολιτών.

Ένα δεύτερο επίπεδο για την εκπαίδευση ενηλίκων συνιστά η διεπιστημονική 
προσέγγιση με άλλες περιοχές, όπως αυτή της διαδικτυακής εκπαίδευσης 
και η ανταλλαγή θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών εφαρμογών 
που μπορούν να προωθήσουν τις βασικές αρχές αλλά και τους στόχους της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως για παράδειγμα τα συνεργατικά περιβάλλοντα 
μάθησης. Η δυνατότητα που προσφέρει η διαδικτυακή εκπαίδευση για αύξηση 
της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως 
ανέδειξε η πρόσφατη έρευνα του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, είναι ανάγκη να διερευνηθεί 
ακόμη περισσότερο ώστε να προσφέρονται προγράμματα που να καλύπτουν τις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ωστόσο με περίπου δεδομένη την ταχύτατη αύξηση 
της διείσδυσης της διαδικτυακής εκπαίδευσης στον τομέα της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης είναι ανάγκη να τεθούν προδιαγραφές ποιότητας 
σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και συντελεστών (εκπαιδευτές, στελέχη 
σχεδιασμού και υλοποίησης, εκπαιδευτικό υλικό, λογισμικά τηλεδιάσκεψης, 
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κ.ά.). Όπως αναφέραμε όμως, είναι επίσης απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ 
του επιστημονικού πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων με εκείνο της διαδικτυακής 
μάθησης, καθώς ένα σημαντικό μέρος, τουλάχιστον των προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης, αναμένεται να προσφέρονται με διαδικτυακά εργαλεία. Στην 
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση είναι εμφανής η τάση της παιγνιοποίησης 
(gamification) και ειδικά των αποκαλούμενων σοβαρών παιχνιδιών (serious 
games), δηλαδή η χρήση τεχνικών και μηχανισμών από τα παιχνίδια υπολογιστών 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η τάση αυτή δεν εμφανίζεται σήμερα, αφού 
ένας μεγάλος και διαρκώς διευρυνόμενος αριθμός εταιρειών εδώ και αρκετά 
χρόνια έχει εισαγάγει συστηματικά τη διαδικτυακή εκπαίδευση με βάση την 
παιγνιοποίηση. Απολύτως ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι πριν την εκδήλωση 
της πανδημικής κρίσης, εκπαίδευση με βάση την παιγνιοποίηση έχουμε στην 
Deloitte Leadership Academy με περισσότερα από 10.000 στελέχη σε 150 
χώρες, στη Siemens με προγράμματα εκπαίδευσης περισσότερων των 20.000 
μηχανικών της, στη Cisco, την L’Oreal κ.ά, (Larson, 2019). Προφανώς πρόκειται 
για ένα ρεύμα που μένει να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια 
του στον χρόνο, ωστόσο τα ερευνητικά ευρήματα συγκλίνουν στο ότι βαίνει 
διαρκώς διογκούμενο. Τα ζητήματα που εγείρονται εδώ είναι διαφορετικής 
τάξης από αυτά που έως σήμερα έχουν θέσει οι θεωρητικές επεξεργασίες για 
το ρόλο εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, αφού στο συγκεκριμένο περιβάλλον 
στην πραγματικότητα η αλληλεπίδραση περιορίζεται μεταξύ των ψηφιακών 
χαρακτήρων (avatar). Παρόμοια ζητήματα αναδεικνύονται και για τα συστήματα 
που βασίζονται στην επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), αλλά και 
σε αρκετές περιπτώσεις εικονικών τάξεων (virtual classrooms).

Τα παραπάνω αναδεικνύουν και το μείζον ζήτημα της παιδαγωγικής σχέσης 
στα νέα περιβάλλοντα, αλλά και στα συμβατικά, της σχέσης εκπαιδευτών 
και εκπαιδευομένων, που άλλωστε είναι η λυδία λίθος για κάθε εκπαιδευτική 
διαδικασία παντού και πάντοτε και προφανώς πριν και μετά την πανδημική κρίση. 
Το ζήτημα αυτό είναι προνομιακό πεδίο για αναστοχασμό μετά την πανδημική 
κρίση με στόχο τη διαμόρφωση των εξελίξεων σε μια περισσότερο ανθρωπιστική 
κατεύθυνση. Ο αναστοχασμός επί της εμπειρίας της πανδημίας είναι εδώ 
εξαιρετικά κομβικής σημασίας, καθώς είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται ότι 
ο καλός δάσκαλος περιορίζεται ή όχι από τα μέσα, αλλά ποτέ δεν ρυθμίζεται 
από αυτά. Προς επίρρωση αυτού του ισχυρισμού σημειώνουμε ότι ήδη από 
την έναρξη του πρώτου lockdown, στις 23 Μαρτίου του 2020, ο εμβληματικός 
στοχαστής του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων Peter Mayo σε παρέμβασή του 
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είχε προσυπογράψει τη δήλωση του Ira Shor σύμφωνα με την οποία οι κριτικοί 
δάσκαλοι θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν κριτική εκπαίδευση ανεξάρτητα 
από το μέσο υλοποίησης. Ο αναστοχασμός στο επίπεδο της σχέσης εκπαιδευτών 
και εκπαιδευομένων είναι αυτονόητο ότι θα διαλαμβάνει τα όσα εκτυλίχθηκαν 
τα δύο περίπου χρόνια απομακρυσμένης διδασκαλίας (remote teaching). 
Πρώτον, η διδασκαλία αυτή γινόταν υπό συνθήκες περιορισμού των κινήσεων, 
από απομονωμένους στο σπίτι εκπαιδευτές προς απομονωμένους στο σπίτι 
εκπαιδευόμενους και υπό τις συνθήκες της άμεσης απειλής της νόσου, δηλαδή 
σε συνθήκες φόβου και αβεβαιότητας. Δεύτερον, σε ολόκληρο τον κόσμο η 
εκπαίδευση μέσα σε λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τις τρεις στις δύο διαστάσεις 
και μάλιστα πολλές φορές με αδυναμία οπτικής επαφής, λόγω της απουσίας 
ή της μη λειτουργίας της κάμερας. Τρίτον, η γλώσσα του σώματος για πρώτη 
φορά δεν ήταν ευχερώς αποκωδικοποίησιμη από τους εκπαιδευόμενους και 
κυρίως από τους εκπαιδευτές. 

Προφανώς, αυτά συνιστούν πεδία αναστοχασμού και θεωρητικής 
επεξεργασίας κατά τη μετάβαση σε λύσεις αυξημένης υβριδικότητας, όπως 
αυτές που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Προφανώς, επίσης, 
συνθήκες όπως αυτές που βιώσαμε και μόλις σκιαγραφήθηκαν δεν μπορούν 
να αποτελέσουν στοιχεία μιας βιώσιμης κατάστασης για τη διδασκαλία, 
ωστόσο αποτελούν προνομιακά πεδία για αναστοχασμό. Αν υιοθετήσουμε τον 
ορισμό της Cranton (2001, p. vii) ότι η διδασκαλία είναι ««μια ειδική μορφή 
επικοινωνίας που έχει ως στόχο την προώθηση της μάθησης», ίσως είναι η ώρα 
να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι ειδικές προϋποθέσεις και συνθήκες αυτής της 
μορφής επικοινωνίας σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, πώς η διδασκαλία που θέτει 
ως στόχους την προώθηση της κριτικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού, ή 
με άλλους όρους τη χειραφέτησης έναντι της χειραγώγησης, μπορεί να είναι 
αποτελεσματική στα νέα περιβάλλοντα. Ένα ακόμη επίπεδο αναστοχασμού 
μπορεί να αφορά τις περιπτώσεις που η διά ζώσης εκπαίδευση πράγματι 
υπερτερεί της διαδικτυακής. Με άλλους όρους, τι μπορεί να είναι πραγματικά 
μοναδικό στη διά ζώσης εκπαίδευση, και σίγουρα αυτό δεν είναι η αναπαραγωγή 
της διάλεξης, ώστε αυτή να «δικαιολογείται» ως αναντικατάστατη επιλογή, πότε 
έχουμε μια επικοινωνιακή κατάσταση που σίγουρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
από τη διαδικτυακή εκπαίδευση, πότε πραγματικά προσφέρει μια διαφορετική 
ποιότητα μάθησης τέτοια που να καθιστά τις διαδικτυακές λύσεις προβληματικές 
και αναποτελεσματικές. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, όλα αυτά είναι 
διαστάσεις στις οποίες το σώμα θεωρίας και πράξης της εκπαίδευσης ενηλίκων 
μπορεί να συνεισφέρει στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε συνέργεια με 
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άλλες επιστημονικές περιοχές, όπως αυτή της διαδικτυακής μάθησης. 

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο 
ως επιστημονικό πεδίο όσο και ως χώρο πρακτικής, καθώς στην περίπτωση 
αυτή δεν έχει νόημα να αναφερόμαστε σε εξέλιξη. Για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, όπως τη γνωρίσαμε έως σήμερα, πρόκειται για τέλος εποχής. Ο 
τυπικός εκπαιδευόμενος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνήθως οριζόταν με 
βάση ποικίλους αποκλεισμούς από τη διά ζώσης εκπαίδευση, γεωγραφικούς, 
έλλειψης χρόνου, αναπηρίας, κ.α.. Οι πολιτικές συμπερίληψης έχουν συμβάλει 
στη μείωση ορισμένου τύπου αποκλεισμών, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο 
είναι ότι ο απομονωμένος εκπαιδευόμενος, που περίμενε την επιστολή για 
επικοινωνία με τον διδάσκοντα και το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό 
για τη μελέτη του, πλέον δεν υπάρχει. Τα δύο βασικά στοιχεία που διαχώριζαν 
την συμβατική, πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, από την εξ αποστάσεως 
ήταν αφενός η απόσταση και αφετέρου η διάρρηξη του ενιαίου ως προς τον 
χωρόχρονο της εκπαίδευσης. Πάντοτε το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
επικαθοριζόταν από την έννοια της απόστασης, όχι φυσικά την απόλυτη τιμή της 
γιατί αυτή δεν αλλάζει, αλλά από τις δυνατότητες του μέσου επικοινωνίας να 
διαφοροποιήσει αυτή την κατάσταση. Τα κατά καιρούς μέσα επικοινωνίας από 
την επιστολή έως το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση μείωναν τη σχετική απόσταση 
έως ότου αυτή εκμηδενίστηκε με τη χρήση των λογισμικών τηλεδιάσκεψης και 
μάλιστα με τη χρήση ενός μέσου που δεν είναι μονοκατευθυντικό, με φορά 
από τον εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο, όπως τα περισσότερα έως 
τότε. Η διάρρηξη του ενιαίου, ως προς τον χωρόχρονο της εκπαίδευσης, δεν 
αποκαταστάθηκε, ωστόσο επιτεύχθηκε η σύμπτωση του προσωπικού χώρου με 
τον ενιαίο πλέον χρόνο της εκπαίδευσης - με τον ενιαίο χρόνο της εκπαιδευόμενης 
ομάδας. Τα δύο παραπάνω στοιχεία έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά εδώ και 
αρκετά χρόνια λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών διαδικτυακής επικοινωνίας, η 
εκπαιδευτική εμπειρία της πανδημικής κρίσης απλώς μας έκανε να το βιώσουμε 
και να το συνειδητοποιήσουμε, για την ακρίβεια να το βιώσουν περίπου 1,5 δις 
εκπαιδευόμενοι στον πλανήτη. Θεωρούμε ότι σήμερα η «διαχωριστική γραμμή» 
δεν είναι πλέον μεταξύ της πρόσωπο με πρόσωπο και της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, αλλά μεταξύ σύγχρονης (διά ζώσης ή με διαδικτυακή επικοινωνία) 
και ασύγχρονης εκπαίδευσης, με την τελευταία να βασίζεται σε εκπαιδευτικά 
υλικά, διαφορετικά από αυτά της «παραδοσιακής» εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
- αν και μάλλον θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οδηγούμαστε περισσότερο προς 
μια ολοκλήρωση και ενοποίηση των δύο παραπάνω μορφών και όχι σε διαχωρισμό 
τους. Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης αναφορικά με το τέλος εποχής για 
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την «παραδοσιακή» εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ας σημειωθεί ότι το διεθνώς 
εγκυρότερο επιστημονικό περιοδικό του συγκεκριμένου πεδίου το International 
Review of Research in Open and Distance Learning ήδη από το 2015 έχει αλλάξει 
τίτλο σε International Review of Research in Open and Distributed Learning - ο 
όρος distributed learning (κατανεμημένη μάθηση) παραπέμπει σε περισσότερο 
ανοικτούς μαθησιακούς πόρους και στον συνδυασμό των διαφόρων μορφών 
μάθησης και εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η παραδοσιακή πρόσωπο 
με πρόσωπο και η παραδοσιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση τείνουν να είναι 
όχι διαφορετικές, αλλά παραπληρωματικές μορφές και στον βαθμό που η 
εκπαίδευση λογίζεται από κάποιους ως εμπορικό αγαθό, τείνουν να γίνουν και 
ανταγωνιστικές.

5. Καταληκτικά σχόλια: Το νόημα της καταιγίδας

Και όταν η καταιγίδα τελειώσει δεν θα θυμάσαι πώς τα κατάφερες να 
επιβιώσεις. Στην πραγματικότητα δεν θα είσαι καν σίγουρος ότι έχει τελειώσει. 

Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο. Όταν βγεις από την καταιγίδα δεν θα είσαι ο 
ίδιος άνθρωπος με αυτόν που μπήκε. Αυτό είναι το νόημα της καταιγίδας5.

Όπως σε κάθε κρίση, έτσι και στην πανδημική, που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως η μεγαλύτερη κρίση που έως σήμερα έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, 
τα διδάγματα αφορούν στις αλλαγές που θα δρομολογηθούν σε συστήματα, 
οργανισμούς και θεσμούς - αν και πολλές από τις αλλαγές έχουν ήδη συντελεστεί 
κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η πανδημική κρίση εισβάλλοντας με σφοδρότητα, 
ουσιαστικά συμπύκνωσε τον χρόνο για κάποιες αλλαγές που ήταν ήδη ώριμες 
και έθεσε τις βάσεις για μετασχηματισμούς, η υφή των οποίων ίσως ακόμη 
δεν είναι πλήρως ορατή. Στις ώριμες αλλαγές περιλαμβάνεται η διείσδυση 
της διαδικτυακής επικοινωνίας σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις του κοινωνικού 
βίου, σίγουρα πάντως στην εργασία και την εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να 
επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης δεν επινοήθηκαν νέες 
τεχνολογικές λύσεις, όσες χρησιμοποιήθηκαν ήταν ήδη ώριμες και λειτουργικές 
πολύ πριν την κρίση και προφανώς θα μπορούσαν ήδη να έχουν έναν σημαντικό 
βαθμό διείσδυσης. 

5. Murakami, H. (2005). Kafka on the Shore-A Novel. New York: Alfred A. Knops (pp. 5-6).
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Στην τελευταία ενότητα επιχειρήσαμε να διατυπώσουμε ορισμένες 
σκέψεις ειδικά για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, κατά το δυνατόν 
εδραζόμενες στα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία από την εξέλιξη της πανδημικής 
κρίσης, αλλά και τις τάσεις και εξελίξεις που είναι ήδη ορατές εδώ και ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα στα εκπαιδευτικά συστήματα τυπικής εκπαίδευσης 
αλλά και στις δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Όπως όμως 
αναφέραμε στην πρώτη ενότητα, το μεγαλύτερο δίδαγμα της κρίσης, είναι η 
διαπιστωθείσα για ακόμη μια φορά αδυναμία της αγοράς να δίνει διεξόδους σε 
κρίσεις. Η ανεπάρκεια του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος ανέδειξε τη σημασία 
των μη αγοραίων αγαθών, η διαφύλαξη και ενίσχυση των οποίων αποτελεί το 
πρόταγμα της μεταπανδημικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό η ενδυνάμωση 
των δημοσίων εκπαιδευτικών συστημάτων και η δυνατότητα πρόσβασης των 
πολιτών κάθε ηλικίας σε μαθησιακούς πόρους εξακολουθούν να είναι τα μείζονα 
διακυβεύματα. Η εμπειρία της πανδημικής κρίσης κατέστησε πρόδηλο το ότι η 
υποτίμηση του ρόλου και της σημασίας των θεσμών που συνδέονται με αυτά τα 
αγαθά δεν καθιστά τις κοινωνίες απλώς ευάλωτες κατά τις κρίσεις, αλλά, και 
κυρίως, προοιωνίζεται ένα δυστοπικό μέλλον για την ομαλή ροή.
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Περίληψη

Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει μια εξαιρετικά αβέβαιη κατάσταση 
για το μέλλον της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, επιφέροντας αρνητικές 
συνέπειες στις τοπικές, εθνικές και υπερεθνικές οικονομίες. Επιπλέον, φαίνεται να 
περιθωριοποιεί σημαντικές κατηγορίες εργαζομένων αλλά και να απορρυθμίζει 
τον δυναμισμό ευρύτερων παραγωγικών δυνάμεων οι οποίες υφίστανται με βίαιο 
τρόπο ανακατατάξεις και προσαρμογές σε ανοίκειες συνθήκες. Η προσέγγισή 
μας δίνει έμφαση σε αυτό που αποκαλούμε «κοινωνιολογική ερμηνευτική», 
επιδιώκοντας να εντοπίσουμε, να αναδείξουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τα 
κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα ενός ραγδαίου 
μετασχηματισμού που περιλαμβάνει αντιφάσεις, προκλήσεις, δυνατότητες και 
προφανείς απειλές. Σύμφωνα με την θεώρησή μας, η ορθολογική ερμηνεία 
παραμένει η μόνη σταθερή μέθοδος για την αποτελεσματική διαχείριση αυτής 
της κρίσης σε κοινωνικό επίπεδο.

Λέξεις-κλειδιά: πανδημική κρίση, κοινωνική αποστασιοποίηση, εκπαίδευση - 
κατάρτιση, κοινωνιολογική ερμηνευτική.

Abstract

The COVID-19 pandemic has triggered an extremely uncertain situation for the 
future of public health and safety, bringing about negative consequences to 
local, national and international economies. Additionally, it seems to marginalize 
significant categories of workers but also deregulating the dynamism of wider 
productive pillars that have been forced into violent rearrangements and 
adjustments.Our focus emphasizes what we call “sociological interpretation”, 
seeking to identify, highlight and decode the social, political, ideological 
and cultural contexts of a rapid transformation that includes contradictions, 
challenges, possibilities and obvious threats. According to our approach, the 
rational interpretation remains the only solid method to effectively manage this 
crisis at social level.

Kewwords: pandemic crisis, social distancing, education - training, sociological 
interpretation. 
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1. Εισαγωγή

Από τις αρχές του Μαρτίου του 2020 μέχρι και τις μέρες μας η εξάπλωση 
της πανδημικής κρίσης επηρέασε ευθέως και με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο 
όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων. Πάνω από όλα έπληξε το ανθρώπινο 
είδος με αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας 
που χάθηκαν άδικα και απροσδόκητα, πληρώνοντας με την ίδια τους τη ζωή 
το τίμημα μιας πανδημικής νόσου που εξαπλώθηκε ραγδαία σε ολόκληρη την 
υφήλιο. Ταυτόχρονα η πανδημία της COVID-19, διαμόρφωσε μια εξαιρετικά 
αβέβαιη συνθήκη για το μέλλον της δημόσιας υγείας και ασφάλειας 
επιφέροντας αρνητικές εξελίξεις στις τοπικές, εθνικές και υπερεθνικές 
οικονομίες, περιθωριοποιώντας σημαντικές κατηγορίες εργαζομένων αλλά 
και απορρυθμίζοντας τις σταθερές ευρύτερων παραγωγικών δυνάμεων που 
εξαναγκάστηκαν σε βίαιες ανακατατάξεις και προσαρμογές. Στο πλαίσιο 
της προσπάθειας να  αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν οι κίνδυνοι 
που η πανδημική κρίση διασκόρπισε, ένας από τους «μετασχηματισμούς 
συμπεριφοράς» που έγινε άμεσα αισθητός ήταν η επιφυλακτικότητα και 
αποστασιοποίηση απέναντι στις κοινωνικές και δια ζώσης επαφές, επιφέροντας 
σημαντικά πλήγματα στις διαδικασίες της συλλογικότητας, της ομαδικής ζωής 
και της επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα στον απόηχο 
των περιορισμών, των απαγορεύσεων και των καταναγκαστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν δεν είναι λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν δημόσια την αντίθεση καθώς 
και τον προβληματισμό τους, γύρω από το ότι η διαχείρισή της πανδημίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζεται να διαμορφώνει μια εξαιρετικά προβληματική 
προοπτική που ενδεχομένως να επηρεάσει ακόμα και τους όρους άσκησης 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (Spadaro, 2020, Joseph, 2020, Κοντιάδης, 
2020) αφού κανείς μέχρι σήμερα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με βεβαιότητα 
την έκβαση των εξελίξεων.   

Η παρούσα αναφορά, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, εστιάζει εμφατικά σε 
μια σειρά νέων πρακτικών αλλά και «εργαλείων πολιτικής» που αναδύθηκαν στο 
πλαίσιο της πανδημίας στο πεδίο της εκπαίδευσης και της εργασίας. Κι αυτό 
γιατί οι θεσμικοί χώροι της εργασίας και της εκπαίδευσης δέχτηκαν σημαντικές 
«πιέσεις» από τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης γεγονός που προκάλεσε 
έντονες ανακατατάξεις, μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις σε όλες σχεδόν τις 
διεργασίες και τα αντίστοιχα πεδία κοινωνικών σχέσεων με αποτέλεσμα την 
πρόκληση ενός  ραγδαίου και  «βίαιου» συμπεριφορικού μετασχηματισμού. 
«Τηλεργασία», «τηλεκπαίδευση», «τηλεκατάρτιση», «e-learning», «e-marketing», 
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«e-commercing», «digital skills» κ.α αποτελούν μερικούς από τους όρους και 
τους νεολογισμούς που αναδύθηκαν με αναδύθηκαν στο προσκήνιο, σε μια 
περίοδο που η πρόκληση για διαχείριση των περιορισμών που η πανδημία και 
τα “lock downs” επέβαλλαν διαμόρφωσε νέες πρακτικές και συμπεριφορές 
δημιουργώντας ένα νέο «μωσαϊκό» το οποίο ανέδειξε εμπόδια, απειλές, 
ανισότητες, δυνατότητες, ευκαιρίες, προοπτικές κ.ο.κ.

Αναμφίβολα όπως δηλώνει και ο τίτλος της εργασίας μας και ειδικότερα 
το πλαίσιο της συλλογιστικής μας, η ματιά μας εστιάζει στο εγχείρημα μιας 
κοινωνιολογικής προσέγγισης γύρω από τον τρόπο που η πανδημία επέδρασσε 
στα νευραλγικά πεδία της εκπαίδευσης-κατάρτισης και εργασίας. Παράλληλα 
η εστίασή μας αποδίδει έμφαση σε αυτό που αποκαλούμε «κοινωνιολογική 
ερμηνευτική», θέλοντας να εντοπίσουμε, να αναδείξουμε αλλά και να 
αποκωδικοποιήσουμε τα κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αλλά πολιτισμικά 
συμφραζόμενα ενός ραγδαίου μετασχηματισμού που εμπεριέχει αντιφάσεις, 
προκλήσεις, δυνατότητες, ευκαιρίες και προφανώς απειλές που αν τις 
κατανοήσουμε ορθολογικά τότε μόνο δυνάμεθα να τις διαχειριστούμε κοινωνικά 
επωφελώς και αποτελεσματικά. Υπό την έννοια αυτή, το εγχείρημα μιας 
ορθολογικής και ταυτόχρονα κριτικής ανάγνωσης, αποτελεί την πεμπτουσία της 
ανάλυσής μας με βασικό στόχο τόσο την  κοινωνιολογική ερμηνευτική όσο και 
την ανάδειξη στρατηγικών και πρακτικών πολιτικής παρέμβασης.

2. Η πανδημική κρίση με όρους «κοινωνιολογικής ερμηνευτικής»: βασικές 
όψεις και διαστάσεις μιας περιόδου διαρκούς μετάβασης.

Αναφερόμενοι στην έννοια της «κοινωνιολογικής ερμηνευτικής» εστιάζουμε στο 
κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό αλλά και πολιτισμικό συγκείμενο που περιβάλλει 
την παγκόσμια πραγματικότητα αφού κατά κοινή ομολογία διανύουμε τη 
φάση ενός μετα-νεωτερικού κόσμου που βρίσκεται σε συνεχή μετάβαση 
(Kellner, 1990). Παράλληλα ενδιαφερόμαστε για την ερμηνευτική πρόσληψη 
και αποκωδικοποίηση δομικών όψεων, εκφάνσεων και χαρακτηριστικών 
της τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας, επιχειρώντας μια κριτική και 
αναστοχαστική  ματιά  αξιοποιώντας τα εργαλεία της κοινωνιολογικής ανάλυσης. 
Ας δούμε όμως εν συντομία, μερικούς από τους παράγοντες που καθορίζουν 
την τρέχουσα πραγματικότητα και τη «διττή» ανάγκη κατανόησης και ερμηνείας 
της. Αναμφίβολα βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαρκούς τάσης απορρύθμισης των 
βεβαιοτήτων του παρελθόντος αφού τίποτα πια δεν εγγυάται μια γραμμική, 
σταθερή και προβλέψιμη εξέλιξη των φάσεων που διέπουν την κοινωνική 
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τροχιά των ατόμων αλλά και των ομάδων. Η εργασία αλλά και η εκπαίδευση, 
δείχνουν να έχουν προ πολλού απωλέσει τον παραδοσιακό τους ρόλο  ως 
θεσμικών πεδίων που επιφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια στα κοινωνικά 
υποκείμενα με αποτέλεσμα ακόμα και αν αποτελούν παράγοντες ικανούς, σε 
καμία περίπτωση δεν συνιστούν εκείνους τους αναγκαίους και αποκλειστικούς 
φορείς που στο παρελθόν επέφεραν ανοδική επαγγελματική και κοινωνική 
κινητικότητα ιδίως στους κοινωνικά αδύναμους και μη προνομιούχους. Υπό την 
έννοια αυτή, οι παραδοσιακές πρακτικές αλλά και οι διαδρομές των ατόμων 
εμφανίζονται σταθερά να «απονομιμοποιούνται» (Trey, 1990) εμπεριέχοντας 
έντονα τα στοιχεία της ρευστότητας (Bauman &  Haugaard, 2008; Lee, 2005; Jay, 
2010; Palese, 2013), της ασάφειας και της «σχετικοποίησης» σε μια εποχή που 
αναδύονται απρόβλεπτες και «ασύμμετρες» απειλές  (Verde, A. 2017; Manshur, & 
Husni, 2020) που προκαλούν αναταράξεις, ασυνέχειες και κλυδωνισμούς. Στοιχεία 
όπως η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, η γεωπολιτική αστάθεια, η απαξίωση 
των παραδοσιακών ταυτοτήτων και των μεγάλων αφηγήσεων εμφανίζονται να 
εντείνουν το βαθμό και την ένταση της κοινωνικής διακινδύνευσης (Αdam, Beck, 
& Van Loon, 2000; Beck, 2006; Rouleau, Hällgren, & de Rond, 2020) προκαλώντας 
το αίσθημα της ευθραυστότητας και της αβεβαιότητας σε όλο το φάσμα 
της κοινωνικής ζωής. Αναμφίβολα τα αισθήματα αυτά αποκρυσταλλώνονται 
ευκολότερα στη συμπεριφορά και τις κοινωνικές πρακτικές των μη εχόντων 
και των μη προνομιούχων αφού λόγω της ισχνής και αδύναμης θέσης τους στα 
συστήματα κοινωνικής ιεράρχησης αποδεικνύονται εξαιρετικά ευπαθείς και 
ευάλωτοι στις μεταβολές και τους ραγδαίους μετασχηματισμούς. Υπό την έννοια 
αυτή, στις συγκεκριμένες συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπίσουμε, 
να αναδείξουμε και εν τέλει αναφερθούμε εκτενώς στις κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες και σε εκείνες τις κοινωνικά εύθραυστες κατηγορίες που πλήττονται 
ευθέως από τους μετασχηματισμούς και τις μεταβολές που καταφανώς η 
έλλειψη δικτύων κοινωνικής προστασίας άφησε περισσότερο εκτεθειμένες και 
ανυπεράσπιστες. Είναι σαφές πως η πανδημία ενέτεινε και ανέδειξε πολλές από 
τις εγγενείς αδυναμίες τόσο στο πεδίο της αγοράς εργασίας και των εργασιακών 
σχέσεων όσο και στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση των ενηλίκων εργαζομένων. Αναμφίβολα λοιπόν, 
το εγχείρημα διαμόρφωσης μιας συντεταγμένης κοινωνιολογικής ερμηνευτικής, 
απαιτείται να εδράζεται στην ορθολογική προσέγγιση των παραμέτρων εκείνων 
που πλαισιώνουν τις όψεις και τις διαστάσεις της κοινωνικής δυναμικής. Είναι 
σαφές πως τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον υψηλό βαθμό μεταλλάξεων καθώς 
και τη διαμόρφωση «υβριδικών» κοινωνικών πρακτικών και διεργασιών (Cozza, 
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Gherardi, Graziano, Johansson, Mondon-Navazo, Murgia, and Trogal, 2021) οι οποίες 
αναδύονται τόσο στις εκπαιδευτικές διεργασίες όσο και στο πεδίο της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων. Κατά συνέπεια στο πλαίσιο των εν λόγω εξελίξεων 
αναδύονται σημαντικά ερωτήματα και κρίσιμα διακυβεύματα γύρω από την 
εξέλιξη της κοινωνικής δυναμικής τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης-κατάρτισης 
όσο και στο πεδίο της εργασίας στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για παράδειγμα πώς θα μετεξελιχθούν οι 
κοινότητες των εκπαιδευομένων πίσω από τις κάμερες της τηλεκπαίδευσης και 
πώς θα αναπτυχθούν οι νέες συλλογικότητες των εργαζομένων στο πλαίσιο 
της τηλεργασίας; Θα είναι  αποτελεσματική η  πρόσβαση στη γνώση και η 
προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αντίστοιχα; Θα είναι εφικτή η 
εναρμόνιση του εργάσιμου με τον ελεύθερο χρόνο; Θα καταστεί διαχειρίσιμη  
η εξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή; Πώς για 
παράδειγμα θα είναι το φοιτητικό ή το συνδικαλιστικό κίνημα του 21ου αιώνα 
όταν θα βρεθούμε στο σημείο να κυριαρχεί η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση 
(σύγχρονη ή ασύγχρονη) ή όταν θα χρησιμοποιούμε περισσότερο την ψηφιακή 
και λιγότερο την πραγματική ταυτότητα των εργαζομένων; Πώς θα εξελιχθούν 
οι ψηφιακές δεξιότητες και πώς θα λειτουργήσει η παροχή, η μετάδοση και η 
αναπαραγωγή τους στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης; Με ποιους 
όρους, μέσω ποιων διαδικασιών και εν τέλει μέσω ποιων διαμεσολαβήσεων θα 
διαφυλάξουμε την ισότητα ευκαιριών και την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων στα 
«κοιτάσματα» της νέας τεχνογνωσίας; 

Αντιλαμβανόμαστε πλέον ξεκάθαρα πως οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
ανισότητες που θα προκύψουν στο πεδίο της γνώσης και των πρακτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης θα διαμορφώσουν νέους όρους διεκδίκησης αλλά 
και πιέσεων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και των πολιτικών 
για την απασχόληση αντίστοιχα. Υπό την έννοια αυτή, το διαρκές αίτημα μιας 
ορθολογικής «κοινωνιολογικής ερμηνευτικής» παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο 
και επιτακτικό αφού κρίνεται σημαντικό να δούμε τους μετασχηματισμούς 
των «κωδίκων επικοινωνίας» και των διαδικασιών «κοινωνικού συγχρωτισμού» 
(Lupton, and Willis, 2021; Lupton, Southerton, Clark, and Watson, 2021) ως 
συμπτώματα μιας εποχής που αλλάζει και το κυριότερο μιας εποχής που φέρει 
μέσα της τη δια βίου αβεβαιότητα όχι μόνο στην εκπαίδευση και την εργασία 
αλλά σε όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων μεταλλάσσοντας ουσιαστικά τη 
δομή και το περιεχόμενο των ανθρώπινων κοινωνιών.
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3. Παγκοσμιοποίηση, πανδημία και 4ης βιομηχανική επανάσταση: 
διερευνώντας «εκλεκτικές συγγένειες»

Στην προέκταση του εγχειρήματος μιας «κοινωνιολογικής ερμηνευτικής» 
γύρω από τον τρόπο που η πανδημία επέδρασε στη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε σημαντικές εκλεκτικές 
συγγένειες1 μεταξύ της «παγκοσμιοποίησης» και ειδικότερα των 
μετασχηματισμών που επιφέρει η εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 
Ακολουθώντας ουσιαστικά τη βεμπεριανή μεθοδολογική εργαλειοθήκη, η ουσία 
της «εκλεκτικής συγγένειας» εδράζεται στην ερμηνευτική και κριτική ανάδειξη 
των κοινών τόπων και συναφειών που ενυπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες (Reason and Howe 1991) οδηγώντας την αλληλεπίδρασή τους 
σε μια κοινή κατεύθυνση ή προοπτική. Βλέποντας λοιπόν αναστοχαστικά το 
ζήτημα της πανδημίας, είναι σαφές πως πολλές από τις εξελίξεις που αυτή 
επέφερε, αποτελεί προέκταση και μετεξέλιξη του ύφους και του περιεχομένου 
πολλών πρακτικών από εκείνες που η παγκοσμιοποίηση (Makengo, Benjamin 
Mwadi, 2021; Blum & Neumärker, 2021) προώθησε, αφού η εκπαίδευση και η 
εργασία καθώς και οι απορρέουσες από αυτήν πολιτικές, καλούνται εκ νέου 
να αντιμετωπίσουν το «ανθρώπινο κεφάλαιο» ως μια ευέλικτη, προσαρμόσιμη 
και αποδοτική επένδυση για λογαριασμό της αγοράς εργασίας με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.  Συγκεκριμένα, όπως στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, 
είδαμε το ζήτημα της κινητικότητας της εργασίας να ανάγεται σε πρωταρχικό 
μέλημα, με την εκπαίδευση και την κατάρτιση να συνηγορούν στην τάση 
αυτή (Ball, Junemann, & Santori, 2017)  με τον ίδιο τρόπο, η πανδημία ενισχύει 
το ζήτημα της κινητικότητας, έστω και με διαφορετικούς όρους, μέσα από 
τη ψηφιοποίηση της εργασίας και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. 
Παρόλο δηλαδή που η πανδημία επέβαλλε περιορισμούς και απαγορεύσεις 
στις γεωγραφικές και επί της ουσίας «χωρικές» μετακινήσεις, την ίδια στιγμή 
μέσω της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης το αίτημα της κινητικότητας 
επιταχύνθηκε και προωθήθηκε στα άκρα, αφού η πανδημική κρίση επιτάχυνε 
ουσιαστικά αυτό που η παγκοσμιοποίηση ως αίτημα αλλά και ως υπόσχεση 
επεδίωκε ανέκαθεν. Υπό την έννοια αυτή, στο πλαίσιο των απαγορεύσεων και 

1. Ενδεικτικά δες τον όρο στη συλλογιστική του Μαξ Βέμπερ, στο κλασικό έργο Weber,M.(1978) 
«Η προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του καπιταλισμού» Αθήνα: Gutenberg. σελ. 80  όπως και 
το βιβλίο του Φίλια, Β. (1976) Συστηματική κοινωνιολογία και μεθοδολογία, Αθήνα: Λιβάνης, 
(Μέρος Β).
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των δυσχερειών που προκάλεσε η πανδημία, πρακτικές όπως το "e-learning", το 
"e-shoping", το "e-marketing", το "remote working" κ.α εντείνονται συστηματικά 
και άμεσα επιταχύνοντας αυτό που η παγκοσμιοποίηση «υποσχέθηκε» ως 
ολοκλήρωση της νεωτερικότητας: την ανεμπόδιστη και ελεύθερη μετακίνηση 
(εκτός των προσώπων), των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων, των ιδεών, των 
γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας πλανητικής πραγματικότητας χωρίς 
όρια, φραγμούς και διαμεσολαβητικούς προστατευτισμούς.

Αν ωστόσο εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο τον προβληματισμό και την 
αναστοχαστική μας αναζήτηση, θα διαπιστώσουμε πως η «εκλεκτική συγγένεια» 
μεταξύ πανδημίας και παγκοσμιοποίησης ενισχύεται ακόμα περισσότερο 
από τις επιρροές αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνει η εποχή της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης (Φωτόπουλος, 2022). Κι αυτό γιατί στοιχεία όπως 
ο «ψηφιακός μετασχηματισμός», οι «έξυπνες μηχανές που μαθαίνουν μόνες 
τους», η «τεχνητή νοημοσύνη», το “internet of things”, τo “block chain” κ.α 
συνιστούν καινοτομίες που εξωθούν στα άκρα το αίτημα της κινητικότητας 
και της ανεμπόδιστης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων στις σύγχρονες 
μετα-νεωτερικές κοινωνίες. Αναμφίβολα η θεώρηση αυτή, στην αναδυόμενη 
εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης καταδεικνύει τα χαρακτηριστικά ενός 
δομικού μετασχηματισμού (Κοντιάδης, 2020) αφού το αίτημα για ψηφιοποίηση 
κάθε κοινωνικής δραστηριότητας (Spöttl, & Windelband, 2020) απαιτεί νέες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, νέες στάσεις και αντιλήψεις και εν ολίγοις 
έναν νέο «συμπεριφορικό κώδικα» ιδίως απέναντι στο διακύβευμα της εργασίας 
(Λαπατσιώρας, Μηλιός, & Μιχαηλίδης, 2020) αλλά και της εκπαίδευσης - 
κατάρτισης. Επιπροσθέτως ο νέος αυτός κώδικας απαιτεί δεξιότητες όπως η 
προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η αποδοτική επιτελεστικότητα, η ενσυναίσθηση 
και η συνεργατικότητα σε συνθήκες πίεσης και ανταγωνισμού κ.α ειδικές δηλαδή 
δεξιότητες που συγκαταλέγονται σε αυτό που στη βιβλιογραφία συναντούμε 
ως soft skills (Dixon, Belnap, Albrecht, & Lee, 2010, Balcar, 2016) και θεωρούνται 
εξαιρετικά συστατικά στοιχεία στην προσπάθεια ανάδειξης των δυνατοτήτων 
του «ανθρώπινου κεφαλαίου» στην παραγωγική διαδικασία. Επιπροσθέτως, η 
έλευση της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης εμφανίζεται να προωθεί 
την περαιτέρω έντονη συσχέτιση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, 
(Κοντιάδης, 2020) αφού οι ταχύτατες τεχνολογικές και ψηφιακές μεταβολές, 
(Internet of things, big data, blockchain, τεχνολογίες αυτό-εκμανθανόμενων 
μηχανών κ.α) (Λαπατσιώρας, Μηλιός, Μιχαηλίδης, 2020) διαμορφώνουν νέες 
δομές προσόντων και δεξιοτήτων αλλά και ευέλικτες πρακτικές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, τέτοιες που να ανταποκρίνονται πληρέστερα στα απαιτούμενα 
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«μαθησιακά αποτελέσματα» μιας διεθνούς πραγματικότητας που προωθεί  την 
ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της εργασίας, την κινητικότητα, την ευελιξία, 
την αναδιάρθρωση του εργατικού κόστους, τη ρευστότητα της απασχόλησης, 
τη διαρκή ένταση στην αναζήτηση προσόντων μέσω μιας «ψυχαναγκαστικής» 
εκδοχής της δια βίου μάθησης που περισσότερο εργαλειοποιεί τα υποκείμενα 
και λιγότερο τα απελευθερώνει.

Εν κατακλείδι, η πανδημική κρίση που προκάλεσε η εξάπλωση της 
COVID-19, ήδη από τις αρχές του 2020, διαμόρφωσε μια εξαιρετικά σύνθετη 
και περίπλοκή κατάσταση, αφού η ασθένεια μέσα σε λίγο διάστημα ανέπτυξε 
διεθνή χαρακτηριστικά. Παράλληλα, είναι απολύτως προφανές πως οφείλουμε 
να δούμε ευθέως τη συσχέτιση της πανδημίας με τα βασικά χαρακτηριστικά 
της παγκοσμιοποίησης και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, (Κοντιάδης, 
2020) αφού η πανδημική έκρηξη δεν έλαβε χώρα σε ένα κοινωνικό, οικονομικό 
και πολιτικό κενό, αλλά σε συγκεκριμένες υλικές, ιστορικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές συνθήκες που προφανώς και συσχετίζονται τόσο με τους όρους 
εμφάνισης όσο και με τους όρους διαχείρισής της σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Chernilo, 2021). Η θεώρηση αυτή, πέραν από την ορθολογική της βαρύτητα, 
αποσκοπεί και στο να αναδείξει την περαιτέρω ανάγκη για μια διασταλτική 
ερμηνεία της πανδημικής κρίσης, πέρα δηλαδή από την μονομερή θεώρησής της 
ως αποκλειστικά υγειονομικής περιπέτειας αφού είναι απολύτως σαφές πως οι 
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές αλλά και οι ψυχολογικές της συνέπειες 
παραμένουν εξαιρετικά επιδραστικές προκαλώντας νέα και πολύπλοκα 
δεδομένα για τις ανθρώπινες κοινωνίες.

4. Πρακτικές και «εργαλεία» μια νέας «υγειονομικής» κανονικότητας 

Αναμφίβολα η πανδημική κρίση, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
επέβαλλε τους δικούς της όρους στις ανθρώπινες κοινωνίες, μεταβάλλοντας 
βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς με συνέπεια τη «βίαιη 
και ανοίκεια» προσαρμογή των υποκειμένων στις νέες συνθήκες. Σχεδόν 
άμεσα σε όλο τον πλανήτη επιβλήθηκαν οι  απαγορεύσεις και οι περιορισμοί 
της καραντίνας ενώ καθιερώθηκε η χρήση προσωπικής μάσκας, η τήρηση 
των αποστάσεων, η επιφυλακτικότητα απέναντι στην ανθρώπινη επαφή και η 
κοινωνική απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά υποκείμενα. Ταυτόχρονα εξ’ αιτίας 
της επιβεβλημένης αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών εισήχθη 
ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία 
προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο λόγω της έλλειψης προετοιμασίας από 
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άποψης παιδαγωγικών προδιαγραφών και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας όσο 
και από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών σύνδεσης και επάρκειας ισχύος των 
δικτύων (Ζάγκος, Κυρίδης, Καμαριανός, & Φωτόπουλος, 2022, σ. 38). Επί της 
ουσίας, τουλάχιστον με τον τρόπο η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμόστηκε 
στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο περισσότερο για επείγουσα 
και απομακρυσμένη διδασκαλία (emergency remote teaching) λόγω της 
έλλειψης προετοιμασίας της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας σύμφωνα με 
τις αρχές, τη φιλοσοφία, τις τεχνικές, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές 
της μεθοδολογίας που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσδιορίζει (Γούλας & 
Καραλής, 2020). Πέρα όμως από τις μεθοδολογικές ελλείψεις και ασυμμετρίες, 
η συγκεκριμένη «υγειονομική» κανονικότητα άφησε έντονα το στίγμα της στον 
τρόπο με τον οποίο η κοινωνίας μας διαχειρίστηκε το ζήτημα των ψηφιακών 
δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την εργασία. Συγκεκριμένα η  επιβεβλημένη 
εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης αλλά και της τηλεργασίας, πέρα από τον 
αιφνιδιασμό που προκάλεσαν στο κοινωνικό σώμα ανέδειξαν και μια σειρά 
άλλων ζητημάτων όπως οι ανισότητες στην κατοχή και χρήση εργαλείων 
ψηφιακής τεχνολογίας, οι σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές και δίκτυα σε 
απομακρυσμένες περιοχές, οι διαφορετικές δυνατότητες αντιμετώπισης των 
δυσχερειών εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης κ.α συμπτώματα δηλαδή που 
σχετίζονται ευθέως με τις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά 
και περιφερειακές ανισότητες που ενδημούν διαχρονικά. Υπό την έννοια αυτή 
διαφάνηκε το σημαντικό χάσμα αλλά και έλλειμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων στο 
εσωτερικό της χώρας αφού η Ελλάδα εκτός από απροετοίμαστη αποδείχθηκε 
και εξαιρετικά καθυστερημένη στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο όχι μόνο σε γνωστικά 
εφόδια αλλά και σε υποδομές, δίκτυα, εξοπλισμό και γενικότερα ζητήματα 
που άπτονται των προϋποθέσεων μιας συντεταγμένης στρατηγικής προς τη 
ψηφιακή σύγκλιση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προς επίρρωση του ισχυρισμού, 
ενδεικτικά και μόνο, επισημαίνονται ορισμένα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα 
του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ2 που καταδεικνύουν 
το σημαντικό έλλειμμα και τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας στην πορεία για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα παραθέτω αυτούσια ορισμένα από τα 
βασικά ευρήματα όπως αυτά συμπυκνώνονται στο «κείμενο Παρέμβασης» του 

2. Γούλας, Χ. Φωτόπουλος, Ν., & Φατούρου, Π. (2022) «Ενήλικες και προγράμματα δια βίου 
εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας: η πρόκληση των ψηφιακών δεξιοτήτων», Κείμενο 
Παρέμβασης ΚΠ02, Αθήνα: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ΙSBN:978-618-5006-42-6 όπως υπάρχει στο https://
www.kanep-gsee.gr/wp-content/uploads/2022/04/Kanep-Gsee_Policy-Paper2.pdf

https://www.kanep-gsee.gr/wp-content/uploads/2022/04/Kanep-Gsee_Policy-Paper2.pdf
https://www.kanep-gsee.gr/wp-content/uploads/2022/04/Kanep-Gsee_Policy-Paper2.pdf
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ΚΑΝΕΠ  για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας. 
Συγκεκριμένα:  «το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κυμαίνεται περίπου στο 4% την δεκαετία 2010-20, 
τιμή που απέχει κατά πολύ από τον τιθέμενο στόχο αλλά και από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, ο οποίος το 2020 έχει διαμορφωθεί στο 9,2%» (ΚΑΝΕΠ, 2022, σ. 
3).  Ταυτόχρονα η  χώρα μας «καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις 
στη σειρά κατάταξης: 22η μεταξύ των 27 κρατών-μελών το 2020, με ποσοστό 
συμμετοχής 4,1%» (ΚΑΝΕΠ, 2022, σ. 4).

Αναφορικά τώρα προς το  ζήτημα της εξ αποστάσεως δια βίου μάθησης, 
στην Ελλάδα, «το ποσοστό των ενηλίκων που πραγματοποιούν κάποια 
δραστηριότητα εκμάθησης μέσω διαδικτύου από το 2015 έως και το 2019 
κυμαινόταν σε σταθερά περίπου επίπεδα γύρω στο 8%, ενώ το 2020 καταγράφει 
αύξηση κατά 50% και διαμορφώνεται στο 12%» (ΚΑΝΕΠ, 2022, σ. 5). Παρά όμως 
την αύξηση, (την 4η μεγαλύτερη μεταξύ των 26 της ΕΕ), «η χώρα εξακολουθεί 
να καταλαμβάνει μια πολύ χαμηλή θέση (24η) στη σειρά κατάταξης» (ΚΑΝΕΠ, 
2022, σ. 7). Αναφορικά τώρα προς το επίπεδο των ανισοτήτων: «οι μεγαλύτερες 
ανισότητες καταγράφονται μεταξύ των ατόμων με διαφορετικό επίπεδο 
εκπαίδευσης. Όσο υψηλότερο το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο υψηλότερο και το 
ποσοστό συμμετοχής σε online εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, 
το 2020 στην Ελλάδα το 27% των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
πραγματοποίησε μέσω διαδικτύου κάποια δραστηριότητα εκμάθησης, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σημαντικά 
χαμηλότερο (6%) και εκείνων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σχεδόν αμελητέο 
(μόλις 1%). Μάλιστα, σε σύγκριση με το 2019, η «ψαλίδα» μεταξύ των ατόμων 
με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εκείνων με χαμηλό μεγάλωσε σημαντικά, με 
τους πρώτους να σημειώνουν αύξηση του δείκτη κατά 58,8% (από 17% το 2019) 
και τους δεύτερους να παραμένουν στο χαμηλό επίπεδο του 1%» (ΚΑΝΕΠ, 2022, 
σ. 7).

Συνοπτικά σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται σε παράγοντες όπως η 
κατάσταση απασχόλησης, το εισόδημα, ο βαθμός αστικότητας, το επίπεδο της 
ηλικίας ενώ ενθαρρυντικά εμφανίζονται τα στοιχεία για τα ποσοστά συμμετοχής 
και των δύο φύλων αφού δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές.

Σημαντικό όμως εύρημα αποτελεί το ότι «το ποσοστό των ενηλίκων που δεν 
έχει κάνει χρήση διαδικτύου κατά τους τελευταίους 3 μήνες, είναι διπλάσιο του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου (8%), που αποτελεί το 3ο μεγαλύτερο στην ΕΕ, μετά 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία» (ΚΑΝΕΠ,2022:14). Ως εκ τούτου «ο κυριότερος 
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λόγος μη πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων,  
τόσο στην ΕΕ (45%), αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα, με το 67% των 
νοικοκυριών να δηλώνει πως δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία 
του λόγω έλλειψης δεξιοτήτων, κι όχι τόσο γιατί δεν έχει ανάγκη για πρόσβαση ή 
γιατί το κόστος της σύνδεσης ή του εξοπλισμού είναι υψηλό.» (ΚΑΝΕΠ,2022:16).

5. Όψεις και διαστάσεις μιας «δυστοπικής» πραγματικότητας: προκλήσεις 
και διακυβεύματα

Ανεξάρτητα από το πως η πανδημική κρίση αντιμετωπίστηκε, με ορθές ή ατυχείς 
πρακτικές, με αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά μέτρα, με σωστές ή λάθος 
πολιτικές, υπάρχουν «ανοικτά ζητήματα» που ορθώνονται και διεκδικούν την 
προσοχή αλλά και την άμεση ενεργοποίησή μας. Eίναι σαφές πως βρεθήκαμε 
και βρισκόμαστε ενώπιον ενός «δυστοπικού φάσματος» ραγδαίων εξελίξεων, 
μεταλλάξεων και μετασχηματισμών (Vieira, 2020) που οφείλουμε όχι μόνο 
να κατανοήσουμε αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε 
ορθολογικά. Κι αυτό γιατί η πανδημική κρίση σε αρκετές περιπτώσεις 
υπήρξε καταλύτης- επιταχυντής αλλαγών και μετασχηματισμών οι οποίες 
θα μπορούσαν να έχουν επέλθει σε διαφορετικούς χρόνους, με διαφορετική 
ένταση και ηπιότερους τρόπους εξοικείωσης. Ταυτόχρονα η πανδημική κρίση 
ήρθε να προστεθεί σε μία ήδη παρατεταμένη οικονομική κρίση και κρίση χρέους 
που ιδίως στην Ελλάδα λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας 
επιδείνωσε περαιτέρω τις αντοχές μιας κοινωνίας που πάλευε απεγνωσμένα 
να επανέλθει σε τροχιά «κανονικότητας», ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 
Αναπόφευκτα η κατάσταση αυτή ενίσχυσε τη ρευστότητα, τη σχετικοποίηση και 
την κοινωνική αβεβαιότητα διαμορφώνοντας κουλτούρα φόβου και κοινωνικής 
συστολής με αποτέλεσμα την ευδοκίμηση νέων και ιδιόμορφων πρακτικών σε 
όλα σχεδόν τα πεδία των κοινωνικών σχέσεων. Ως εκ τούτου αναζωπυρώθηκε 
η ανησυχία της «εργαλειοποίησης» αφού βασικά δικαιώματα και ελευθερίες 
τέθηκαν στο επίκεντρο των περιορισμών και των απαγορεύσεων με αποτέλεσμα 
την αμφισβήτηση, την αμφιβολία, τη γενίκευση της ανασφάλειας για το κατά 
πόσο μια υγειονομική κρίση δύναται να προσβάλλει κοινωνικά κεκτημένα και να 
μεταβάλει εκ βάθρων την ουσία και το περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων. 

Είναι σαφές πως μέσα από αυτή τη συλλογική εμπειρία αναδύονται μια 
σειρά από κρίσιμα ζητήματα τα οποία συνιστούν επείγοντα διακυβεύματα 
μιας νέας εποχής που προφανώς τα βασικά της χαρακτηριστικά, εξελίσσονται 
σχετικά γρηγορότερα (Agostino, Arnaboldi, & Diaz 2021) από όσο προγενέστερες 
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εκτιμήσεις προέβλεπαν (Diab-Bahman, & Al-Enzi, 2020). Για παράδειγμα 
εμφανίζονται στο προσκήνιο μια σειρά από νεολογισμούς αλλά και πρακτικές 
που σταδιακά καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος στο πεδίο της 
εκπαίδευσης και της εργασίας. Ειδικότερα η «συρρίκνωση» της δια ζώσης 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών συνδέεται με την επέκταση νέων μορφών 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα καθώς και με όρους όπως η 
επείγουσα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση  ή  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε 
έκτακτες συνθήκες ή απομακρυσμένη επείγουσα εκπαίδευση, η «τηλεκπαίδευση, 
η τηλεκατάρτιση κ.ο.κ  Ή για παράδειγμα η συρρίκνωση της δια ζώσης εργασίας 
αντισταθμίζεται με άλλες διαδικασίες όπως η  τηλεργασία ή η εκ περιτροπής 
«δια  ζώσης» εργασία. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τις μετατοπίσεις αυτές σε ένα πλαίσιο 
διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες κοινωνικές συνθήκες και να 
αναρωτηθούμε κριτικά και δημιουργικά πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που γεννά η 
κοινωνική αποστασιοποίηση και η γενικευμένη επιφυλακτικότητα. Αναμφίβολα 
η τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα εμφανίζεται να  «πιέζεται» 
προκειμένου να καθιερώσει ολοένα και πιο πολλές εναλλακτικές μορφές 
μάθησης πλησιέστερα στις απαιτήσεις των νέων αναγκών που η πανδημία  
διαμορφώνει. Την ίδια στιγμή εμφανίζονται διεθνώς μια σειρά από κανονιστικά 
και «μεταρρυθμιστικά» εγχειρήματα τα οποία καταφανώς αποδεικνύουν το 
ύφος και το περιεχόμενο μιας νέας στρατηγικής που τεκμηριώνεται στον 
«επεκτατισμό» της ψηφιοποίησης της εργασίας μέσα από την ανάπτυξη νέων 
δομών και συστημάτων δεξιοτήτων και προσόντων.

Ειδικότερα όμως στο πεδίο της εκπαίδευσης κατάρτισης αναδύονται 
ερωτήματα και εύλογες ανησυχίες για το ποιος είναι ή πώς θα πρέπει να είναι 
ο νέος ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Μέσα 
από ποιες διεργασίες θα αναπτύσσεται η επαγγελματική τους ταυτότητα από 
τις πιέσεις που τους ασκεί μια τέτοια συγκυρία και ποια θα είναι τα συστατικά 
αυτού του νέου επαγγελματικού περιγράμματος το οποίο θα αφορά τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους εκπαιδευτές ενηλίκων; Πώς μέσα στο πλαίσιο 
αυτό θα αναπτύσσεται η ατομική τους δράση και πώς θα διαρθρώνεται ο ρόλος 
των οργανωμένων συμφερόντων τους απέναντι στις πιέσεις και τις επιταγές της 
κυρίαρχης πολιτικής εξουσίας;

Αναμφίβολα τα ανοικτά ζητήματα είναι πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
αφού κανείς δεν είναι σε θέση να διαγνώσει με ακρίβεια το πως θα εξελιχθούν 
οι διεργασίες μετασχηματισμού και μεταβολής των κοινωνικών πρακτικών. 
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Ωστόσο αναφορικά προς το πεδίο της εκπαίδευσης είναι σαφές πως οφείλουμε 
να δούμε επισταμένα τις αλλαγές που επέρχονται στα γνωστικά αντικείμενα, 
στα αναλυτικά προγράμματα, στη διδασκαλία και τις μεθοδολογίες της, 
στις διαδικασίες της πιστοποίησης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης 
«μαθησιακών αποτελεσμάτων». Για παράδειγμα ποιο προβλέπεται να είναι 
το μέλλον της ίδιας της εκπαίδευσης στη μετά την πανδημία εποχή; Πως θα 
διαμορφωθούν οι διαδικασίες της μεταβίβασης του «μορφωτικού κεφαλαίου» 
και με ποιο τρόπο θα εξελιχθούν οι εκπαιδευτικές (κοινωνικές) ανισότητες σε 
συνθήκες υψηλής διακινδύνευσης και αβεβαιότητας; Είναι προφανές πως τα 
ανοικτά ζητήματα αλλά και τα διακυβεύματα είναι τεράστια στην μετα-covid 
εποχή αφού διανύουμε ήδη την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Μια 
εποχή που οι όροι συνομιλίας/σύγκρουσης μεταξύ κεφαλαίου και δυνάμεων 
της εργασίας είναι σαφές πως θα επαναπροσδιοριστούν και θα επηρεάσουν 
ευθέως τον τρόπο άσκησης της εργασίας στις νέες συνθήκες των οικονομιών 
και κοινωνιών της πλατφόρμας. Προφανώς δεν είμαστε καθόλου μακριά 
από το ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες συλλογικότητες και η 
εκπροσώπηση τους; Όταν για παράδειγμα θα αναφερόμαστε σε κοινότητες 
εργαζομένων αυτές θα είναι οντολογικές ή «φαντασιακές»; Θα αντιστοιχούν 
σε πραγματικούς ανθρώπους ή σε υποκείμενα με ψηφιακή ταυτότητα πίσω από 
υπολογιστές, πλατφόρμες και δίκτυα; Προφανώς οφείλουμε να δούμε άμεσα με  
ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν πρακτικές παραβίασης της νομοθεσίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον, την ίδια στιγμή 
που τα νέα επαγγέλματα, οι νέες εργασιακές συνθήκες αλλά και οι διευρυμένες 
δυνατότητες θα επηρεάσουν τις επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας των 
νέων μας σε άμεσο συσχετισμό με τις κατευθύνσεις που θα χαράξει ο διαρκώς 
μετασχηματιζόμενος καταμερισμός της εργασίας. Αναπόφευκτα τόσο τα 
εκπαιδευτικά συστήματα όσο και τα νέα εργασιακά περιβάλλοντα, καλούνται να 
μελετήσουν εκ νέου το πώς θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της παραδοσιακής 
«γνωσιοθεωρητικής» εκπαίδευσης  με την ανερχόμενη τάση απόκτησης αλλά 
και άσκησης των δεξιοτήτων. 

6. Πανδημική κρίση και νέες μορφές «διακινδύνευσης: από τις ατομικές 
στρατηγικές στις συλλογικές διεκδικήσεις

Το εγχείρημα να αναπτύξουμε μια ορθολογική προσέγγιση των μεταβολών 
που η πανδημική κρίση επέβαλλε με όρους «κοινωνιολογικής ερμηνευτικής», 
αναμφίβολα συνδέεται και με την πρόκληση μιας ουσιαστικής απάντησης 
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με τη μορφή της κοινωνικής δράσης απέναντι στα ζητήματα που τα ίδια τα 
ερωτήματα θέτουν. Χωρίς να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με απόλυτη 
«μελλοντολογική» βεβαιότητα γύρω από τι «μέλλει γενέσθαι» προφανώς και 
διανοίγονται ενδεχόμενα και σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 
ως εναλλακτικά σχέδια πρόγνωσης και ερμηνείας των εξελίξεων. Για παράδειγμα 
τα θεσμικά  πεδία της εκπαίδευσης-κατάρτισης και της εργασίας θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν με τον ίδιο τον «παραδοσιακό» τρόπο; Μετά δηλαδή το τέλος 
της πανδημίας θα επιστρέψουμε ολοταχώς στην κανονικότητα της προ - 
covid 19 εποχής ή θα συνεχίσουμε μέσω της διαμόρφωσης ενός «υβριδικού» 
εκπαιδευτικού και εργασιακού περιβάλλοντος που θα ενέχει στοιχεία τόσο από 
το «πριν» όσο και το «μετά» ενός κόσμου που καθίσταται περισσότερο αβέβαιος, 
ρευστός και ασταθής; Μήπως εν τέλει η μεγαλύτερη πρόκληση να εντοπίζεται 
στο εγχείρημα ανάπτυξης ενός «νέου παραδείγματος» εκπαίδευσης-κατάρτισης 
- δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την εργασία, σε μια πραγματικότητα που 
αντικειμενικά αναπτύσσονται νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες και προφανώς 
νέες απειλές; Είναι απολύτως εμφανές πως εν μέσω αυτών συνθηκών αναδύονται 
νέες μορφές διακινδύνευσης που απαιτούν δυναμικά εργαλεία διαχείρισης 
και αντιμετώπισης. Ποια όμως είναι τα βασικά συστατικά αυτής της νέας 
πραγματικότητας; Οι καραντίνες, οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί, η επέκταση 
της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση και την εργασία μήπως εγκαινιάζουν ένα 
νέο μοντέλο «βιοπολιτικής ελέγχου και αποξένωσης» (Φωτόπουλος, 2022) σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας;  Κι αυτό γιατί η αβεβαιότητα 
κέρδισε έδαφος διευρύνοντας ακόμα περαιτέρω τις αποστάσεις μεταξύ των 
ανθρώπων προκαλώντας πολλαπλές ανασφάλειες που προφανώς θα περάσουν 
αρκετά χρόνια για να καταστούν αντικείμενο μιας ψύχραιμης και ορθολογικής 
διαχείρισης. Παράλληλα μέσα στον κυρίαρχο «επικοινωνιακό ορυμαγδό» είδαμε 
πολλές φορές να αναδύεται ο ανορθολογισμός, η έλλειψη ψυχραιμίας και 
καθαρής ματιάς ενώ δεν έλειψαν τα αφηγήματα περί συνομωσιών και άλλων 
τινών καταδεικνύοντας το έλλειμμα του επιστημονικού αλλά και «ορθολογικού 
γραμματισμού». Αναμφίβολα, οποιοδήποτε σενάριο κι αν επικρατήσει σχετικά 
με την έκβαση των εξελίξεων, αυτό που είναι κρίσιμο σχετίζεται με την ανάγκη 
μιας διαρκούς εγρήγορσης απέναντι στη σύγχυση και τον ανορθολογισμό μέσα 
από τη ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά και της ψυχικής 
ισορροπίας των υποκειμένων. Ωστόσο είναι σημαντικό να μη δοθεί η αίσθηση 
μιας μονομερούς αντιμετώπισης η οποία θα δομείται στον ατομικό ψυχισμό και 
τις υποκειμενικές διευθετήσεις. Είναι σαφές πως η εδραίωση νέων και ισχυρών 
«κοινωνικών συμβολαίων» είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ, τη στιγμή που 
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θεσμικά πεδία όπως η εκπαίδευση και η εργασία δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
συνεκτικά παρά μόνο μέσω συλλογικών διευθετήσεων στη βάση της ισοτιμίας, 
της αμοιβαιότητας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας του «σκέπτεσθαι» και 
του «πράττειν». Οι νέες μορφές διακινδύνευσης που η πανδημική κρίση επέβαλλε 
απαιτούν συλλογικά αποδεκτούς όρους διευθέτησης μέσα από την ανάδειξη 
και ενεργοποίηση νέων κωδίκων αλλά και πρακτικών επικοινωνιακής δράσης. 
Αυτό δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με το διαρκές αίτημα για ισχυρότερη και 
περισσότερο συμμετοχική δημοκρατία σε όλα τα θεσμικά πεδία της σύγχρονης 
κοινωνικής ζωής.
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Περίληψη

Στο παρόν κείμενο διερευνώνται κριτικά οι επιπτώσεις της πανδημίας στην 
ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Ενηλίκων (ΕΚΕ). Υποστηρίζεται, ότι η κατάσταση ως προς αυτό 
το ζήτημα δεν ήταν ικανοποιητική πριν την πανδημία, ωστόσο επιδεινώθηκε 
στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Αυτό συνέβη γιατί η μορφή της 
εκπαίδευσης από απόσταση, η οποία κυριάρχησε από το 2020, χαρακτηρίζεται 
από εγγενείς αδυναμίες. Για να αντιμετωπιστεί η πτωτική τάση της ποιότητας 
των προγραμμάτων, προτείνεται η κριτική επαγρύπνηση αναφορικά με τον 
τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτών και στελεχών ΕΚΕ ώστε να μπορούν να συνδυάζουν οργανικά 
την επιστημολογία και πρακτική της εκπαίδευσης από απόσταση με την 
επιστημολογία και μεθοδολογία της ΕΚΕ.

Λέξεις-κλειδιά: ποιότητα, εκπαίδευση από απόσταση, εγγενείς αδυναμίες

Abstract

Adult education and training before and after the pandemic: Let’s discuss about 
quality.

The paper critically explores the impact of the pandemic on the quality of 
planning and implementing Adult Education and Training (AET) programs. It is 
argued that the situation regarding this issue was not satisfactory before the 
pandemic, however it became worse during the last two years. This was due to 
the form of distance learning, which prevailed since 2020, and is characterized 
by inherent weaknesses. With the aim of dealing with the declining tendency of 
the AET programs, the critical awareness concerning the way in which distance 
learning is functioning is suggested, as well as the training of educators and the 
staff of AET, with the intention of rendering them able to organically combine 
the epistemology and practice of distance learning with the epistemology and 
methodology of AET.

Keywords: quality, distance learning, inherent weaknesses 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Εισαγωγή

Η έννοια «ποιότητα» στο πεδίο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων 
(ΕΚΕ) περιέχει πολλές διαστάσεις, που αφορούν στην ακολουθούμενη εθνική 
στρατηγική,  στους ειδικούς στόχους της, στη διακυβέρνηση του πεδίου, στο 
θεσμικό πλαίσιο, στη σχέση της ΕΚΕ με τις απαιτήσεις της οικονομίας και 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στη συμμετοχή του ενήλικου πληθυσμού 
στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις εκπαιδευτικές δράσεις 
που απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στη χρηματοδότηση και 
διαχείριση των οικονομικών πόρων του συστήματος, στη διαδικασία αξιολόγησής 
του, κ.ά. Η παρούσα παρουσίαση, στο πλαίσιο των ορίων της, θα  επικεντρωθεί 
στη διάσταση που αποτελεί την «αιχμή του δόρατος», δηλαδή στην ποιότητα 
του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΚΕ.

Στο πρώτο μέρος, γίνεται αποτίμηση της κατάστασης, ως προς το θέμα 
που πραγματευόμαστε, η οποία  υπήρχε στο ελληνικό πεδίο της ΕΚΕ πριν την 
πανδημία και αναλύονται ορισμένα βασικά αίτια που την  διαμόρφωσαν. Στο 
δεύτερο μέρος, εξετάζεται η επίπτωση που είχε στην ποιότητα η ραγδαία 
επέκταση της εκπαίδευσης από απόσταση τα δύο τελευταία χρόνια. Στο 
τελευταίο μέρος, συζητούνται  προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των 
παρεχόμενων προγραμμάτων  ΕΚΕ.

2. Η κατάσταση πριν την πανδημία

2.1. Γενική αποτίμηση 

Μία σειρά ερευνών (Καραλής, 2021∙ Κόκκος κ.ά., 2021) και γνωμοδοτήσεων 
κοινωνικών εταίρων (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019∙ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2018) έχουν δείξει ότι η 
ποιότητα των προγραμμάτων ΕΚΕ επιδεινώθηκε σημαντικά στην περίοδο 2012-
2019. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 
2019, σ. 104), η Ελλάδα είχε την τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίδοση μόλις 1,3/5 ως προς αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα 
δε με στοιχεία της διαχρονικής έρευνας του Καραλή (2021) για την περίοδο 2011-
2019, τα οποία αναφέρονται στη γνώμη των πολιτών για την ΕΚΕ, προκύπτει 
ότι ενώ όσοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το 2011 ανέφεραν ότι το επίπεδο 
της ποιότητας και οργάνωσης των προγραμμάτων αποτελούσε τον 4ο κατά 
σειρά ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους στην ΕΚΕ (47,4%), το 2019 
ανήγαγαν αυτόν τον παράγοντα στη 2η θέση (65,5%).
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2.2. Αίτια της επιδείνωσης (2012-2019)

Ανάμεσα στα αίτια της επιδείνωσης εντοπίζονται τρία ιδιαίτερα κρίσιμα, που 
αφορούν άστοχες ρυθμίσεις της κεντρικής διοίκησης του συστήματος ΕΚΕ. 
Η πρώτη ρύθμιση αφορά στις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των ΚΕΚ 
(σημερινά ΚΔΒΜ). Σύμφωνα με την ΥΑ 105127/2001, όφειλαν να έχουν κλαδική και 
θεματική εξειδίκευση, να διαθέτουν σύστημα σχεδιασμού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων τους, καθώς και στελέχη με τεχνογνωσία στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο, ο Ν. 4093/2012 όρισε ότι για την πιστοποίηση  
των συγκεκριμένων φορέων απαιτείται μόνο η ύπαρξη ορισμένων κτηριολογικών 
προδιαγραφών.

Η δεύτερη ρύθμιση σχετίζεται με την αξιολόγηση των ΚΕΚ/ΚΔΒΜ. Η ΥA 
111384/2003 προέβλεπε αξιολόγηση ανά διετία, που αφορούσε στην ποιότητα 
του σχεδιασμού και της αξιολόγησης των προγραμμάτων τους, στο βαθμό 
σύνδεσης της παρεχόμενης κατάρτισης με την αγορά εργασίας, στην εφαρμογή 
των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, κ.ά. Προέβλεπε επίσης ότι η πιστοποίηση 
των ΚΕΚ δεν θα ανανεωνόταν εάν δεν συγκέντρωναν βαθμό αξιολόγησης 
τουλάχιστον 60/100. Όμως η διαδικασία αξιολόγησης καταργήθηκε με τον Ν. 
4093/2012. 

Η τρίτη ρύθμιση αφορά στην επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών 
ενηλίκων. Στην περίοδο 2006-2009, υλοποιήθηκε ένα Εθνικό Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών με στόχο την πιστοποίηση περίπου 10.000 ατόμων. 
Για να πιστοποιηθούν οι υποψήφιοι έπρεπε να παρακολουθήσουν  πρόγραμμα 
που είχε διάρκεια 300 ωρών, να μελετήσουν 700 σελίδες διδακτικού υλικού, 
να εκπονήσουν με επιτυχία τρεις γραπτές εργασίες από τις οποίες λάμβαναν 
ανατροφοδότηση από εκπαιδευτή-σύμβουλο, να παρουσιάσουν μία 
δοκιμαστική μικροδιδασκαλία 20’ (προσομοίωση δείγματος διδασκαλίας) και να 
παρουσιάσουν με επιτυχία την τελική μικροδιδασκαλία (Kokkos, Koulaouzides, & 
Karalis, 2014). Το πρόγραμμα είχε  αποδοτικά αποτελέσματα και βαθμολογήθηκε 
με 3,7/4 από τους εκπαιδευθέντες (Κόκκος, 2008). Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα 
η διαδικασία επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων 
υποβαθμίστηκε σημαντικά. Πλέον, σύμφωνα με την ΥΑ ΓΠ/20082/2012, για 
να πιστοποιηθεί ένας/μία υποψήφιος αρκεί να απαντήσει συγκεντρώνοντας 
τη «βάση» σε ζητήματα που περιλαμβάνονται σε 260 σελίδες μίας Τράπεζας 
Θεμάτων - διαδικασία που ευνοεί την αποστήθιση- και να παρουσιάσει επιτυχώς 
μία μικροδιδασκαλία.
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Εάν στα παραπάνω προστεθεί ότι στην περίοδο 2012-2019 η πολιτεία έπαυσε 
να προσφέρει επιμόρφωση των εκπαιδευτών, δεν διαμορφώθηκαν πρότυπα 
σχεδιασμού προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, δεν ενεργοποιήθηκε η 
διάδοση καλών πρακτικών, και αξιοποιήθηκαν ελάχιστα οι κοινωνικοί εταίροι, 
η διεθνής εμπειρία και οι επιστημονικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων της 
χώρας, διαμορφώνεται μία εικόνα συνολικής αποψίλωσης του πεδίου ΕΚΕ από 
διεργασίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ποιοτική  λειτουργία του. 

3. Επιπτώσεις της επέκτασης της εκπαίδευσης από απόσταση (2020-2022)

3.1. Γενική αποτίμηση 

Μετά την έναρξη της επιδημιολογικής κρίσης, οι φορείς ΕΚΕ τόσο διεθνώς όσο 
και στην Ελλάδα μετέτρεψαν ταχύτατα τη μορφή των διά ζώσης προγραμμάτων 
τους σε εκπαίδευση από απόσταση χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία 
τηλεδιασκέψεων. Η ρύθμιση ήταν επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών, 
ωστόσο δεν υπήρχε η απαιτούμενη προεργασία και τεχνογνωσία. Οι ειδικοί 
στην εκπαίδευση από απόσταση επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ειδική, 
επιστημονικά θεμελιωμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία, την οποία δεν 
διαθέτουν οι περισσότεροι ασχολούμενοι με την εκπαίδευση (Παυλή-Κορρέ & 
Λευθεριώτου, 2020· Λιοναράκης κ.ά., 2020). Χαρακτηριστικά, οι Hodges κ.ά. 
(2020) ισχυρίστηκαν ότι τα περισσότερα προγράμματα τηλεκπαίδευσης και 
τηλεκατάρτισης δεν είναι ικανοποιητικά, για το λόγο ότι οργανώνονται βιαστικά 
και από μη ειδικούς, συνεπώς είναι ανολοκλήρωτα από άποψη σχεδιασμού και 
αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων με παιδαγωγικούς όρους. Ο Bates (2020, 
p. 3) θεωρεί ότι λιγότερα από 1/5 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 
σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα. Σύμφωνα 
λοιπόν με αυτές τις γνωμοδοτήσεις, μπορεί εύλογα να διατυπωθεί η υπόθεση 
ότι η εφαρμογή προγραμμάτων με τη μορφή της εκπαίδευσης από απόσταση 
οδηγεί μάλλον σε επιδεινούμενη ποιότητα σε σύγκριση με εκείνη που είχαν 
τα ίδια προγράμματα όταν πραγματοποιούνταν με τη μορφή της διά ζώσης 
εκπαίδευσης.

Ενδείξεις επαλήθευσης της παραπάνω υπόθεσης, σε ότι αφορά στις 
πανεπιστημιακές σπουδές, παρέχει μια έρευνα (Kedraka, Kaltsidis, Raikou, & 
Karalis, 2022), που εξέτασε τις απόψεις φοιτητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης (ΔΠΘ) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) αναφορικά με τη σύγκριση της 
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Πίνακας 1. Προτίμηση των φοιτητών για συνέχιση της διαδικτυακής μορφής των 
μαθημάτων και εργαστηρίων μετά την πανδημία

Πολύ Πάρα πολύ

Μαθήματα

 ΔΠΘ 8,1 11.6

ΠΠ 14,0 22,4

Εργαστήρια

 ΔΠΘ 0 1,2

ΠΠ 4,7 5,6

διαδικτυακής και  δια ζώσης μορφής των μαθημάτων και εργαστηρίων. Ο Πίνακας 
1 δείχνει ότι μόνο το 19,7% και 36,4% των φοιτητών των δύο Πανεπιστημίων 
αντίστοιχα προτιμούν να συνεχιστεί μετά την πανδημία η διαδικτυακή μορφή 
των μαθημάτων και μόλις 1,2% και 10,3% αντίστοιχα προτιμούν την διαδικτυακή 
μορφή των εργαστηρίων (ό.π., σ. 3).

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει στοιχεία που επεξηγούν τη γνώμη των φοιτητών. 
Η μεγάλη πλειοψηφία και στα δύο Πανεπιστήμια, σε ποσοστά που κυμαίνονται 
μεταξύ 71,0% και 97,2%, θεωρεί ότι η διαδικτυακή μορφή των σπουδών 
υστερεί γιατί λείπουν (πολύ ή πάρα πολύ) θεμελιώδη στοιχεία της μαθησιακής 
διεργασίας, όπως είναι η διδασκαλία στην αίθουσα, η διαπροσωπική επικοινωνία 
στη διάρκεια των σπουδών, και η κοινωνική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο του 
Πανεπιστημίου (ό.π., σ. 6).
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Πολύ Πάρα πολύ

Διδασκαλία στην αίθουσα
ΔΠΘ 37,2 36,0

ΠΠ 32,7 38,3

Διαπροσωπική επικοινωνία

στη διάρκεια των σπουδών

ΔΠΘ 24,4 61,6

ΠΠ 28,0 54,2

Κοινωνική αλληλεπίδραση στο 
πλαίσιο του Πανεπιστημίου 

ΔΠΘ 15,1 72,1

ΠΠ 16,8 78,5

Πίνακας 2. Στοιχεία που λείπουν στη διαδικτυακή μορφή των σπουδών

Η υπόθεση ότι η εφαρμογή της διαδικτυακής εκπαίδευσης επιδεινώνει την 
ποιότητα της μάθησης, σε ότι αφορά ειδικότερα στο πεδίο της ΕΚΕ, ενισχύεται 
από στοιχεία της μελέτης Η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα, 
που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης 
διαΝΕΟσις (Κόκκος, κ.ά., 2021). Στο πλαίσιο της μελέτης διεξήχθη ερευνητική 
προσέγγιση με τη Δελφική μέθοδο από τους Δ. Βαϊκούση, Δ. Βεργίδη και Δ. 
Σακκούλη, στην οποία διατύπωσαν απόψεις 33 εμπειρογνώμονες του πεδίου. Ο 
Πίνακας 3 παρουσιάζει τα ζητήματα στα οποία συγκεντρώθηκαν οι περισσότερες 
απαντήσεις στην ερώτηση «Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως  
ΕΚΕ;» (ό.π., σ. 235)
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Πίνακας 3. Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως ΕΚΕ (σε απόλυτη συχνότητα)*

Διευκολύνεται η συμμετοχή ενηλίκων από απομακρυσμένες 
περιοχές 33

Εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 29

Διευκολύνεται η συμμετοχή ενηλίκων με κινητικά προβλήματα 27

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος από τους εκπαιδευόμενους 24

Δεν απαιτείται η μετακίνηση των εκπαιδευομένων 19

Εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα 17

Ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο 16

*Η συχνότητα αναφέρεται στις απαντήσεις που εντάχθηκαν σε κάθε συγκεκριμένη 
κατηγορία. Οι εμπειρογνώμονες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες 
από μία κατηγορίες.

Διαπιστώνεται, ότι οι απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων περιστρέφονται 
γύρω από ζητήματα που είναι μεν σημαντικά (διευκόλυνση της συμμετοχής, ιδίως 
των ατόμων με κινητικά προβλήματα, εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα), όμως 
δεν αφορούν στο ζήτημα της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
των προγραμμάτων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο ο τελευταίος σε αριθμό 
αναφορών λόγος ανάμεσα σε 16 συνολικά λόγους (4 μόνο αναφορές) αφορούσε 
στο ζήτημα αυτό και συγκεκριμένα στο ότι αναβαθμίζεται η επικοινωνία μέσω 
των τηλεδιασκέψεων.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε η γνώμη των  33 εμπειρογνωμόνων για τα 
μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως ΕΚΕ. Οι  λόγοι που αναφέρθηκαν περισσότερο 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως ΕΚΕ (σε απόλυτη συχνότητα)*

Συρρικνώνεται η επικοινωνία και η βιωματική παιδαγωγική σχέση 25

Δυσκολία εφαρμογής συμμετοχικών τεχνικών 24

Υποβαθμίζεται η μάθηση που είναι διάδραση και βίωμα 22

Λείπει το κλίμα και η κουλτούρα της ομάδας 22

Δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτές/διδάσκοντες εξοικειωμένοι με τη 
χρήση ΤΠΕ 22

Ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτών στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

20

Αδυναμία χρήσης των ΤΠΕ από αρκετούς ενήλικες 19

Λανθασμένη αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις είναι 
λιγότερες σε σύγκριση με τη δια ζώσης εκπαίδευση 18

*Η συχνότητα αναφέρεται στις απαντήσεις που εντάχθηκαν σε κάθε συγκεκριμένη 
κατηγορία. Οι εμπειρογνώμονες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες 
από μία κατηγορίες.

Ο Πίνακας 4 δείχνει ότι οι  περισσότερο αναφερθέντες λόγοι αφορούν 
όλοι στην ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των διαδικτυακών 
προγραμμάτων. Ειδικότερα, οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως 
ΕΚΕ χαρακτηρίζεται από τέσσερα βασικά μειονεκτήματα: α) Υποβαθμίζεται η 
βιωματική-συμμετοχική διάσταση της μάθησης. β) Δυσχεραίνεται η επικοινωνία 
και η ομαδική λειτουργία των εκπαιδευόμενων (σε αυτό το σημείο, οι γνώμες 
των εμπειρογνωμόνων συμπίπτουν με τις προαναφερθείσες γνώμες των 
φοιτητών). γ) Οι εκπαιδευτές δεν είναι καταρτισμένοι στην εξ αποστάσεως 
ΕΚΕ(εδώ οι γνώμες συμπίπτουν με τις προαναφερθείσες απόψεις των ειδικών 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). δ) Ακόμα, επισημάνθηκε ότι αρκετοί ενήλικοι 
αδυνατούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, πράγμα που αποδυναμώνει ένα από τα 
πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως ΕΚΕ που παρουσιάστηκε στον Πίνακα 3, 
ότι δηλαδή  διευκολύνεται η συμμετοχή εφόσον δεν απαιτείται μετακίνηση και 
σύγχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων.
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Διαπιστώνεται λοιπόν ευρεία σύμπτωση απόψεων των εμπειρογνωμόνων 
ότι η τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση διέπεται από εγγενείς αδυναμίες, που 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΚΕ υψηλής ποιότητας. Το ζήτημα 
αυτό διερευνάται περαιτέρω στην επόμενη ενότητα.

3.2.  Εγγενείς αδυναμίες της  εκπαίδευσης από απόσταση

Η πρώτη αδυναμία έγκειται στο θεματικό περιεχόμενο του επιστημονικού τομέα 
της εκπαίδευσης από απόσταση. Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας, τα  θέματα στα οποία επικεντρώνεται ο τομέας αφορούν κυρίως 
στις μορφές ηλεκτρονικής μάθησης, στη μεθοδολογία διαμόρφωσης διδακτικού 
υλικού, στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων, 
στον τρόπο αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων. Λίγο έχει ασχοληθεί ο 
συγκεκριμένος τομέας με άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα, που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο εκτενούς διερεύνησης στο πλαίσιο του επιστημολογικού πεδίου της 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Jarvis, 2004) και που έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την 
ανάπτυξη της ποιότητας των προγραμμάτων: διερεύνηση των εκπαιδευτικών 
αναγκών, δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, βιωματική 
μάθηση, σύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων με το κοινωνικοοικονομικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο, κριτικός στοχασμός, μετασχηματίζουσα μάθηση, μάθηση 
μέσα από την αισθητική εμπειρία.  Για αυτόν τον λόγο, έχει υποστηριχθεί 
(Kegan,2001· Race,1999· Παυλή-Κορρέ και Λευθεριώτου,2020) ότι το θεωρητικό 
πλαίσιο και η πρακτική εφαρμογή της εκπαίδευσης από απόσταση χρειάζεται να  
βρίσκονται σε σύζευξη με την επιστημολογία και μεθοδολογία της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και να εμπλουτίζονται με τα παραπάνω στοιχεία της.

Η δεύτερη αδυναμία, που είδαμε ότι έχει επισημανθεί τόσο από 
εμπειρογνώμονες όσο και από φοιτητές, είναι η ελλιπής τεχνογνωσία πολλών 
σχεδιαστών και εκπαιδευτών προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση. 
Στην Ελλάδα, δύο μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα υπάρχουν με αυτό το 
αντικείμενο (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και άρχισαν 
να λειτουργούν μόλις πριν λίγα χρόνια. Επιπλέον οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές 
ενηλίκων δεν έχουν επιμορφωθεί σχετικά. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτών του 2006-2009 δεν υπήρχε αναφορά στην ηλεκτρονική μάθηση, 
ενώ η τράπεζα θεμάτων, βάσει της οποίας πιστοποιήθηκαν στη συνέχεια  15.000 
περίπου εκπαιδευτές, περιέχει λίγες μόνο σελίδες επάνω σε αυτό το ζήτημα, 
με παρωχημένο περιεχόμενο. Τέλος, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης της διαδικτυακής εκπαίδευσης, κρίσιμο ρόλο έχουν οι διαχειριστές 
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των προγραμμάτων - υπεύθυνοι για τις πλατφόρμες, οι οποίοι στη μεγάλη 
πλειοψηφία τους προέρχονται από τον κλάδο της Πληροφορικής, χωρίς να 
διαθέτουν ειδική παιδαγωγική κατάρτιση.

Η τρίτη εγγενής αδυναμία έγκειται στις δυσλειτουργίες των συστημάτων 
διαχείρισης της διαδικτυακής εκπαίδευσης, τα κυριότερα από τα οποία είναι οι 
πλατφόρμες και οι τηλεδιασκέψεις.

Αναλυτικά, συμβαίνουν τα εξής:

   Δεδομένου ότι τα προγράμματα διαδικτυακής εκπαίδευσης είναι 
δυνατόν να παρακολουθούνται, λόγω της έλλειψης χωρικού και χρονικού 
περιορισμού, από μεγάλο πλήθος εκπαιδευομένων, συχνά απευθύνονται 
σε πολυπληθείς συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η 
ποιότητα του διαλόγου και της επικοινωνίας μέσα στην εκπαιδευόμενη 
ομάδα.

   Συχνά παρατηρείται ότι οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να συμμετέχουν σε 
τηλεσυναντήσεις ή τηλεδιασκέψεις έχοντας τις κάμερές τους κλειστές, 
τις οποίες δεν ανοίγουν παρά τις ενδεχόμενες παροτρύνσεις των 
εκπαιδευτών. Αποτέλεσμα είναι να συρρικνώνεται η αλληλεπίδραση 
μεταξύ διδασκόντων-διδασκομένων και των διδασκομένων μεταξύ τους, 
να ενισχύεται η παθητική πρόσληψη μηνυμάτων, και να ανάγονται οι 
διδάσκοντες και το υλικό που χρησιμοποιούν σε αποκλειστικές πηγές 
γνώσης. Η Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, αναφέρει σχετικά στο Βήμα (31/10/2021, σ. 45):

Η βλεμματική ενόρμηση και η επιθυμία του ειδέναι μένει 
να ικανοποιηθούν μόνο από το προβαλλόμενο στην οθόνη 
μαθησιακό υλικό. Στην εξ αποστάσεως σχέση καθηγητή-
φοιτητών παρεμποδίζονται οι μεταβιβαστικές κινήσεις. Πολύ 
περισσότερο, οι πλάγιες μεταβιβάσεις - μεταξύ μελών της 
ομάδας. Όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν ένα ζωντανό, δυνάμει 
ωφέλιμο παιδαγωγικό πεδίο.

   Η έλλειψη φυσικής παρουσίας στην εκπαιδευτική αίθουσα αποστερεί 
από την μαθησιακή διεργασία τα μηνύματα της «γλώσσας του σώματος» 
(χειρονομίες, στάση του σώματος, κίνηση και τοποθέτησή του μέσα 
στο χώρο ή σε σχέση με τον συνομιλητή, βλέμμα, έκφραση προσώπου, 
μορφασμοί, νεύματα, αγγίγματα, γέλια, χειροκροτήματα, μουρμουρητά 
δυσφορίας, μιμική, τόνος και ύφος φωνής, ρυθμός ομιλίας και αναπνοής 
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κ.ά.). Σύμφωνα με έρευνα των Mehrabian και Weiner (στο Kolb, Rubin, & 
Osland, 1991, p. 165), το 55% των νοημάτων που αντιλαμβανόμαστε μέσω 
της επικοινωνίας οφείλονται σε μη λεκτικά μηνύματα του προσώπου και 
του σώματος, και το 38% προέρχεται από τον τόνο και τις διακυμάνσεις 
της φωνής. Οι Freire και Shor (2011, σσ. 178, 182) περιέγραψαν εύγλωττα τη 
σημασία που έχει ο πλούτος των μη λεκτικών στοιχείων για την ανάπτυξη 
πολυδιάστατης, κριτικά στοχαστικής μάθησης:

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι ένας τόπος που έχει οπτικές και 
ακουστικές διαστάσεις. Βλέπουμε και ακούμε πολλά πράγματα 
εκεί. Με ποιον τρόπο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις εικόνες 
και τους ήχους αυτής της στιγμής για να παρακινήσουμε την 
κριτική προσοχή των εκπαιδευόμενων; […] Οι χειρονομίες, ο 
χρωματισμός της φωνής, ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε 
στην αίθουσα, οι στάσεις μας, όλα αυτά τα κάνουμε δίχως να 
έχουμε όλη την ώρα επίγνωση των αισθητικών τους διαστάσεων 
και της επίδρασής τους στη διαμόρφωση των εκπαιδευόμενων 
κατά τη διδασκαλία.

   Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι η δυσκολία εφαρμογής βιωματικών/
συμμετοχικών εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως είναι, για παράδειγμα, 
οι ομάδες εργασίας, το παιχνίδι ρόλων, η πρακτική άσκηση. Ειδικά 
σε ότι αφορά στις ομάδες εργασίας, ακόμα και αν γίνεται εφικτό να 
πραγματοποιούνται σε ορισμένες τηλεσυναντήσεις ή τηλεσυνδιασκέψεις,  
ο/η εκπαιδευτής/τρια δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί πώς 
λειτουργούν ταυτόχρονα, συνεπώς αδυνατεί να δίνει ρυθμό και συντονισμό 
στην λειτουργία τους, ούτε μπορεί να έχει επίγνωση του κλίματος που 
επικρατεί στην καθεμία. Ακόμα και αν «επισκεφτεί» για λίγο μια ομάδα, 
εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός και ενδεχομένως διαταράσσει τη 
λειτουργία της.

Όλα τα παραπάνω έχουν αποτέλεσμα την αποστράγγιση της εκπαιδευτικής 
διεργασίας από ζωτικές λειτουργίες της. Η αλληλεπίδραση και 
αλληλοαξιοποίηση δυσχεραίνονται, η ανάδυση συναισθημάτων εμποδίζεται, 
η επικοινωνία είναι ελλιπής, η ανάδειξη σχέσεων φιλίας, οικειότητας, 
εμπιστοσύνης, συνεργασίας, η αξιοποίηση της διαφορετικότητας, καθώς 
και η αίσθηση του «εμείς» και η συνοχή της ομάδας αποτελούν ζητούμενα 
που προσεγγίζονται με μεγάλη δυσκολία. Οι εκπαιδευτές, από την πλευρά 
τους, δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών, των ενδιαφερόντων 
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και της λειτουργίας της ομάδας, συνεπώς δεν μπορούν με πληρότητα να 
διαπιστώνουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, ούτε να επεξεργάζονται 
τη διεργασία της ομάδας προκειμένου να διευκολύνουν την λειτουργία της.

   Μια ακόμα εγγενής αδυναμία της εκπαίδευσης από απόσταση είναι ο 
τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η μελέτη του εκπαιδευτικού 
υλικού στο πλαίσιό της. Τα προγράμματα, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, 
ακολουθούν τυποποιημένες προδιαγραφές, που χαρακτηρίζονται από πολύ 
μικρές, κατακερματισμένες διδακτικές ενότητες («μπουκιές μάθησης») 
αναρτημένες σε πλατφόρμες, από αποσπασματικό διάβασμα (λ.χ. μέσω του 
κινητού τηλεφώνου, όπου δεν είναι δυνατόν να διαβάζονται περισσότερες 
από 1-2 σελίδες κάθε φορά), ολιγόλεπτα βίντεο, κ.λπ. Κυριαρχεί μεταξύ 
των διαχειριστών προγραμμάτων η αντίληψη ότι οποιαδήποτε άλλη 
πρακτική «κουράζει», «δεν είναι δημοφιλής» κ.ά. Μια αντιπαραβολή με το 
πώς αντιλαμβανόταν, και πάλι ο Freire (1985, σ.11), την πράξη της μελέτης 
του διδακτικού υλικού, δείχνει την έκπτωση που μπορεί να συντελείται 
στη μαθησιακή διεργασία εάν αυτή πραγματοποιείται ακολουθώντας τις 
πρακτικές που κυριαρχούν στον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Μελετούμε με μεγαλύτερη πληρότητα, όσο περισσότερο 
πασχίζουμε για τον σχηματισμό μιας συνολικής αντίληψης και 
την εφαρμόζουμε στο κείμενο, διακρίνοντας τις επιμέρους 
συνιστώσες του […] Οριοθετώντας τα κεντρικά ζητήματα που, 
στην αλληλουχία τους, συνιστούν την ενότητα του κειμένου, ο 
κριτικός αναγνώστης θα εκπλαγεί από το πλέγμα των θεμάτων, 
που δεν είναι πάντοτε εμφανή […] Πρέπει να αναλύουμε το 
περιεχόμενο της περικοπής έχοντας κατά νου τι προηγείται και 
τι ακολουθεί, ώστε να μην προδώσουμε τη συνολική σκέψη του 
συγγραφέα.

   Τέλος, οι τεχνικές δυνατότητες που είναι ενσωματωμένες στα προγράμματα 
της εκπαίδευσης από απόσταση υποθάλπουν την τάση να μεγιστοποιείται το 
οικονομικό όφελος από την πραγματοποίησή τους εις βάρος της ποιότητάς 
τους. Για παράδειγμα, όπως είδαμε, τα τμήματα μάθησης μπορεί να είναι 
πολυπληθή. Είναι επίσης δυνατόν να μην υπάρχει καν εκπαιδευτής/τρια σε 
ένα πρόγραμμα. Ακόμα,  η δυνατότητα να εκτυπώνουν οι συμμετέχοντες 
το υλικό προκειμένου να το μελετούν πιο συστηματικά ματαιώνεται συχνά,  
λόγω του ότι οι πλατφόρμες που περιέχουν αυτή τη διευκόλυνση έχουν 
μεγαλύτερο κόστος για τους κατασκευαστές.
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Συμπερασματικά, οι ενδείξεις, τα ερευνητικά στοιχεία, οι γνωμοδοτήσεις 
και οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν οδηγούν στη διαπίστωση ότι 
το ήδη βεβαρημένο ελληνικό σύστημα ΕΚΕ, σε ότι αφορά στην ποιότητα των 
προγραμμάτων του, τείνει να χειροτερεύει περισσότερο λόγω της ραγδαίας 
επέκτασης των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση 
ηλεκτρονικών μέσων.

4. Η τοποθέτηση απέναντι στη διαμεσολαβημένη από τεχνολογικά μέσα 
μάθηση: Διδάγματα από μια παλιά συζήτηση και προτάσεις για το μέλλον

Όσοι ασχολούνται με την ΕΚΕ τοποθετούνται σήμερα με διάφορους τρόπους 
απέναντι στη νέα κατάσταση, όπου πλέον δεσπόζει η εκπαίδευση από 
απόσταση και αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί, 
ανεξάρτητα από την έκβαση της πανδημίας. Ορισμένοι υιοθετούν αρνητική 
στάση, επισημαίνοντας τα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης αυτής της μορφής 
σε σύγκριση με τη δια ζώσης, η οποία όμως, από την άλλη, δεν διακρίθηκε 
για την ποιοτική λειτουργία της στη χώρα μας, πέρα από την εξαίρεση 
ορισμένων προγραμμάτων, που κατόρθωναν, παρά τις αντιξοότητες, να έχουν 
δημιουργικά αποτελέσματα (Κόκκος κ.ά., 2021). Άλλοι υιοθετούν την αντίθετη 
στάση, εκθειάζοντας τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, 
παραγνωρίζοντας όμως τις αδυναμίες της. Άλλοι πάλι σταθμίζουν τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς από τις δύο μορφές εκπαίδευσης.

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις που επιφέρει 
η χρήση των τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση, και ευρύτερα στη μάθηση, 
δεν γίνεται για πρώτη φορά. Έχει μακρά προϊστορία και επαναλαμβάνεται 
με παραλλαγές, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε χρονική φάση τα νέα 
τεχνολογικά μέσα (λ.χ. τηλεόραση, προβολέας διαφανειών, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, κ.ά.). Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες σχετικές συζητήσεις 
πραγματοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους στοχαστές της 
Σχολής της Φρανκφούρτης, και μπορεί ίσως να  προσφέρει χρήσιμες ιδέες για 
την τοποθέτησή μας αναφορικά με τη σημερινή κατάσταση.

Η συζήτηση  αφορούσε στις επιπτώσεις που είχε στη μάθηση η επέκταση 
της χρήσης του κινηματογράφου κυρίως, αλλά και των ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών μεταδόσεων έργων τέχνης, χάρη στις νέες εκείνη την εποχή 
τεχνολογικές δυνατότητες. Η εκκίνηση της συζήτησης έγινε με τη δημοσίευση 
του άρθρου του Benjamin(1936/1978) Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής 
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αναπαραγωγιμότητάς του. Ο Benjamin υποστήριξε ότι η μαζική παραγωγή 
κινηματογραφικών έργων, που γίνεται δυνατή με τη χρήση της τεχνολογίας, 
επιτρέπει σε πλατειά κοινωνικά στρώματα να αποκτούν σχέση με την τέχνη, με 
αποτέλεσμα να αίρεται το μονοπώλιο πρόσβασης  που είχαν ορισμένες ελίτ. 
Συνεπώς, ισχυρίστηκε ο Benjamin, υπάρχει δυνατότητα τα διαμεσολαβημένα 
από τεχνολογικά μέσα έργα τέχνης να γίνονται εναύσματα για την ανάπτυξη 
συλλογικής, χειραφετητικής σκέψης: «Σε ειδικές περιπτώσεις, ο σημερινός 
κινηματογράφος μπορεί να ευνοήσει μια (ευρεία) επαναστατική κριτική 
των κοινωνικών συνθηκών, ακόμα μάλιστα και των κατεστημένων σχέσεων 
ιδιοκτησίας» (ό.π., σ. 26).

Όμως υπήρξε αντίλογος σε αυτή τη θέση, από τους Adorno και Horkheimer 
(1947/1972∙ Adorno 1963/1998) και τον Marcuse (1964). Υποστήριξαν ότι 
η δυνατότητα μαζικής πρόσβασης στην τέχνη δίνει την εντύπωση μιας 
δημοκρατικής διεργασίας, όμως στην πραγματικότητα υποβαθμίζει το 
χειραφετητικό δυναμικό της αισθητικής εμπειρίας. Ο λόγος είναι ότι οι ταινίες 
που παράγονται από την πολιτιστική βιομηχανία αναπαράγουν συντηρητικές, 
στερεοτυπικές αντιλήψεις, και τα μουσικά προγράμματα που μεταδίδονται 
από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση χαρακτηρίζονται από ρηχότητα και 
τετριμμένα, αενάως επαναλαμβανόμενα μουσικά σχήματα. Ακόμα και αν 
πραγματοποιείται μετάδοση ορισμένων σημαντικών μουσικών έργων, αυτό 
αποτελεί σπάνια εξαίρεση, στο μέσο ενός καταιγισμού διαφημίσεων και έργων 
μαζικής κουλτούρας. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ο Marcuse (1964), η ακρόαση 
σημαντικών μουσικών ή θεατρικών έργων στο σπίτι, εν είδη ηχητικού σκηνικού, 
λ.χ. την ώρα του μαγειρέματος ή του φαγητού, ακυρώνει την ουσιώδη συμμετοχή 
των ακροατών και αποστερεί τα έργα από τη δυνατότητά τους να λειτουργούν 
ως εναύσματα σκέψης και ψυχικής ευαισθητοποίησης, που αντιτίθενται στον 
κατεστημένο τρόπο αντίληψης  της πραγματικότητας.

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Habermas (1984) έλαβε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. 
Η τοποθέτησή του υπήρξε διαλεκτική. Από τη μία, υποστήριξε ότι ο Adorno 
ήταν «δικαίως σκεπτικός απέναντι στις μάλλον υψιπετείς ελπίδες του Benjamin 
σχετικά με το χειραφετητικό δυναμικό της μαζικής κουλτούρας» (Habermas, 
1984, τ.1, σ. 371), λόγω του ότι τα μαζικά μέσα ελέγχονται από αντιδραστικές 
δυνάμεις και λειτουργούν με τρόπο που αναπαράγει τον κοινωνικό έλεγχο. Από 
την άλλη, ο Habermas θεώρησε πως η άποψη του Adorno ότι τα έργα μαζικής 
κουλτούρας κατασκευάζουν συλλήβδην στερεότυπα περιέχει «κάποια υπερβολή» 
(Habermas, 1984, τ.2, σ. 301), γιατί παραγνωρίζει τις αντίρροπες, δημιουργικές 
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δυνάμεις που ενυπάρχουν στο πεδίο των μαζικών μέσων, δηλαδή ορισμένους 
καλλιτέχνες και παραγωγούς, οι οποίοι αντιπαρατίθενται στην  κατεστημένη 
τάξη των πραγμάτων. Υποστήριξε, επιπλέον, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα «ακόμα και αν έχουν την τετριμμένη 
μορφή της μαζικής ψυχαγωγίας, είναι δυνατόν να περιέχουν κριτικά μηνύματα» 
(ό.π.).

Η προσωπική μου τοποθέτηση απέναντι στο σύγχρονο ζήτημα της μαζικής 
παροχής  εκπαίδευσης με τεχνολογικά μέσα αντλεί, κατ’ αναλογία, κυρίως 
από τις ιδέες του Habermas. Από τη μία, χρειάζεται κριτική επαγρύπνηση 
αναφορικά με την τάση έκπτωσης της ποιότητας, η οποία ενυπάρχει στην 
πλειοψηφία των προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης. Από την άλλη, η 
αδιαπραγμάτευτη άρνησή τους περιέχει υπερβολή, γιατί παραγνωρίζει ότι είναι 
δυνατόν να προσλαμβάνουν ουσιώδη χαρακτήρα στο μέτρο που υλοποιούνται 
από συντελεστές με παιδαγωγική συγκρότηση, και συνδυάζουν οργανικά την 
επιστημολογία της εκπαίδευσης από απόσταση με την επιστημολογία της ΕΚΕ. 
Ακόμα, χρειάζεται να μην εγκαταλειφθεί η προσπάθεια να διοργανώνονται 
προγράμματα δια ζώσης εκπαίδευσης με υψηλή ποιότητα. 

Ωστόσο, για να μπορέσει η δυνατότητα δημιουργικής χρήσης της εκπαίδευσης 
από απόσταση να μην αφορά μόνο εξαιρέσεις, αλλά να αποκτήσει μεγαλύτερη 
εμβέλεια, προϋποτίθεται συστηματική σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτών 
ενηλίκων και των στελεχών των οργανισμών ΕΚΕ. Είδαμε, ότι την τελευταία 
δωδεκαετία η Πολιτεία δεν κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, 
στο Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας, που δημοσίευσε πρόσφατα (Μάρτιος 2022) η αρμόδια 
Γενική Γραμματεία, αναγνωρίζεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτών 
και στελεχών  στην ψηφιακή μάθηση και ταυτόχρονα στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Στο μέτρο που δρομολογηθεί το σχέδιο, υλοποιηθεί με ενδεδειγμένο τρόπο, 
αξιοποιηθούν καλές πρακτικές που έχουν πραγματοποιηθεί  και ταυτόχρονα 
η σχετική εφαρμογή υποστηριχθεί από τους φορείς, τους εκπαιδευτές και τα 
στελέχη της ΕΚΕ, θα ήταν δυνατόν να πραγματωθεί ένα από τα προαπαιτούμενα 
για να την αντιστροφή της πτωτικής τάσης της ποιότητας του πεδίου.
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Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την πανδημία COVID-19 με όρους Θεωρίας 
Μετασχηματισμού. Στην πρώτη ενότητα που στηρίζεται στις έννοιες της 
Θεωρίας Μετασχηματισμού του  Mezirow αλλά και στις απόψεις του Jarvis για 
τη φύση της μάθησης, αναπτύσσεται ένα πλαίσιο για τον ορισμό μιας εμπειρίας 
ως συλλογικής βιογραφικής αποσύνδεσης. Με βάση αυτόν τον ορισμό, 
παρουσιάζονται μια σειρά από παραδοχές και νοητικές συνήθειες που έχουν 
αμφισβητηθεί κατά την διάρκεια της πανδημίας στους τομείς της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Στο τελευταίο μέρος 
παρουσιάζεται μια διεργασία κριτικής μάθησης που είναι δυνατό να εφαρμοστεί 
τόσο κατά την πανδημική όσο και κατά την μεταπανδημική περίοδο. 

Λέξεις-κλειδιά: θεωρία μετασχηματισμού, βιογραφική αποσύνδεση, κριτική 
μάθηση ενηλίκων, πανδημία

Abstract 

Recognizing the COVID-19 pandemic in terms of transformation theory: collective 
disjunctures, social disorienting experiences and critical learning processes.

In this chapter we examine the COVID-19 pandemic in terms of Transformation 
Theory. In the first section, which builds on the concepts of Mezirow’s 
Transformation Theory and Jarvis’ views on the nature of learning, a framework 
for defining an experience as a collective biographical disjuncture is developed. 
Based on this definition, a number of assumptions and habits of mind that have 
been challenged during the pandemic in the fields of social interaction, education 
and employment are presented. The final part presents a critical learning process 
that may be applied during the pandemic and the post-pandemic period. 

Keywords: transformation theory, biographical disjuncture, adult critical learning, 
pandemic
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1. Εισαγωγή

Καθώς η ανθρωπότητα βιώνει τον τρίτο χρόνο της πανδημίας COVID-19, όλο 
και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη υγειονομική κρίση δεν 
αφορά μόνο στην ίδια την ασθένεια, την αντιμετώπιση της διάδοσής της, τη 
θεραπεία της καθώς και την δραματική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας 
σε όλο τον πλανήτη.  Τα γνωστά σε όλους μέτρα που επιβλήθηκαν για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να συγκρατηθεί ο ρυθμός μετάδοσης 
της νόσου (π.χ. απαγόρευση κυκλοφορίας, καραντίνες, υποχρεωτική χρήση 
μάσκας προσώπου, νέες τακτικές ταυτοποίησης και πιστοποίησης προσωπικών 
στοιχείων, κ.λπ.) ενώ είχαν θετικό υγειονομικό αντίκτυπο, προκάλεσαν πολλές 
δυσαρμονίες σε μια σειρά από πτυχές της κοινωνικής μας ζωής.  

Τα μέτρα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να αμφισβητηθούν άλλοτε επιφανειακά 
και άλλοτε ριζικά, κοινωνικές διεργασίες που ήταν κατανοητές ως δεδομένες 
καθώς και να αναδυθούν νέες όψεις της πραγματικότητας οι οποίες απαιτούν 
νέες διεργασίες νοηματοδότησης (και άρα μάθησης) για να ανταποκριθεί 
κανείς με επάρκεια σε αυτές. Μια θεωρία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στην 
προσπάθεια συγκρότησης αυτών των νέων νοηματοδοτικών διεργασιών 
είναι η θεωρία μετασχηματισμού (γνωστή και ως θεωρία μετασχηματίζουσας 
μάθησης). Η θεωρία αυτή περιγράφει με επάρκεια τόσο τα κίνητρα που οδηγούν 
σε συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες όσο και τη διεργασία μάθησης 
που ιδίως στην ενηλικιότητα είναι δυνατό να οδηγήσει σε αναθεώρηση των 
δυσλειτουργικών νοηματικών σχημάτων και συνηθειών και άρα να βοηθήσει 
στην επαναφορά της αρμονίας μεταξύ πραγματικότητας και ατομικού πλαισίου 
αναφοράς.  

Στις επόμενες ενότητες, θα προσπαθήσω να περιγράψω στην πανδημία 
COVID-19 ως μια εμπειρία που έχει τα χαρακτηριστικά της συλλογικής 
βιογραφικής αποσύνδεσης προκειμένου να υποστηρίξω ότι η πανδημία μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ένα κοινωνικό αποπροσανατολιστικό βίωμα που έχει τη 
δυνατότητα να οδηγήσει σε μετασχηματιστικές μαθησιακές διεργασίες. Στη 
συνέχεια, θα αναφερθώ εν συντομία στις κύριες παραδοχές που, κατά την 
αντίληψή μου, αμφισβητήθηκαν από την πανδημία στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ενώ στο τέλος προτείνω 
μια διεργασία κριτικής μάθησης που μπορεί να λειτουργήσει ως διεργασία 
μετασχηματισμού και αποκατάστασης των δυσαρμονιών που προκλήθηκαν από 
τα δεδομένα της πανδημίας. 
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2.  Η μάθηση στην ενηλικιότητα: αποσυνδέσεις και αποπροσανατολισμοί

Από την εποχή που ο Knowles (1968) υποστήριξε ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν με 
διαφορετικό τρόπο από τα παιδιά, ο ερευνητικός και θεωρητικός διάλογος για 
την διαφοροποίηση της μάθησης στην ενηλικιότητα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός. 
Ο  διάλογος κορυφώθηκε με τη δημοσίευση της μοναδικής μονογραφίας του 
Jack Mezirow για τη μετασχηματίζουσα μάθηση (Mezirow, 1991). Στο σημαντικό 
αυτό έργο του ο Αμερικανός στοχαστής της εκπαίδευσης ενηλίκων χαρακτηρίζει 
τη μάθηση στην ενηλικιότητα ως μια μετασχηματιστική διεργασία που έχει ως 
στόχο να διευρύνει και δυνητικά να αλλάξει το πλαίσιο αναφοράς των ενηλίκων 
το οποίο έχει διαμορφωθεί κατά την περίοδο της κοινωνικοποίησής τους 
(Κουλαουζίδης, 2008, 2019). 

Στη συνέχεια αρκετοί ερευνητές και μελετητές υποστήριξαν αυτή τη 
διάκριση μεταξύ της μάθησης στην ενηλικιότητα και της μάθησης στην παιδική, 
εφηβική και μετά-εφηβική περίοδο της ζωής (που είναι γνωστή και ως πρώιμη 
ή αναδυόμενη ενηλικιότητα), παρουσιάζοντας πρόσθετους υποστηρικτικούς 
λόγους που συνδέονται με τη φύση της εμπειρίας (Merriam, 2001), τη φύση της 
κριτικής σκέψης στην ενήλικη ζωή (Brookfield, 2000), τις διαφορές στην ανάπτυξη 
της ταυτότητας των ενηλίκων (Illeris, 2007) και τις διαφορές στην ψυχολογία 
των ενηλίκων (Tennant, 2006).  Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή υποστηρίχθηκε 
και από το έργο επιστημόνων από άλλα πεδία, όπως αυτό της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας, με πιο σημαντικό ίσως παράδειγμα την σημαντική συνεισφορά 
του Robert Kegan (1994).  Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και φωνές που 
αντιτάχθηκαν σε αυτή τη διάκριση υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σημαντική 
διαφορά στην διεργασία μάθησης των ενηλίκων ενώ αντίθετα υποστήριξαν ότι 
η κύρια διαφορά εντοπίζεται στις διαδικασίες διδασκαλίας (π.χ. Rogers 2003). 
Κατά γνώμη μου, αυτή η συζήτηση σταμάτησε να έχει πλέον νόημα μετά τη 
δημοσίευση του εμβληματικού βιβλίου του Jarvis (2009) με τίτλο Learning to be a 
person in society, στο οποίο ο Βρετανός φιλόσοφος της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
παρουσίασε τεκμηριωμένα μια ολιστική θεωρία μάθησης που περιέγραφε το 
σύνθετο αυτό φαινόμενο ως μια υπαρξιακή διεργασία του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Εν συντομία, ο Jarvis (ο.π.) θεωρεί τη μάθηση ως μια διεργασία ανάπτυξης και 
εξέλιξης σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η μάθηση 
ορίζεται ως μια διεργασία δημιουργίας και αναδημιουργίας νοήματος η οποία 
διευκολύνεται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μέσω της αλληλεπίδρασης, 
μιας διεργασίας υπάρχειν και γίγνεσθαι, οι εμπειρίες μας και το περιεχόμενό 
τους (συνειδητό και μη-συνειδητό) μετασχηματίζονται και ενσωματώνονται στη 
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βιογραφία μας. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης διεργασίας μάθησης, 
η οποία μπορεί να είναι ασυνείδητη, προ-συνειδητή ή συνειδητή, είναι ένα 
άτομο που βιώνει έναν αδιάλειπτο μετασχηματισμό που επηρεάζει τόσο το ίδιο 
το άτομο όσο και την κοινωνία στο σύνολό της. 

Ωστόσο, η συνειδητή μάθηση δεν είναι μια τυχαία διεργασία, κάτι που απλώς 
συμβαίνει λόγω βιογραφικών συμπτώσεων. Αντίθετα, υπάρχει πάντα κάτι που 
την πυροδοτεί, ένα γεγονός έναρξης, το οποίο μπορεί να είναι μια γνωστική 
εμπειρία ή μια συναισθηματική κατάσταση ή σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 
δύο. Ο Jarvis (2012) ορίζει αυτό το γεγονός ως «αποσύνδεση» και το περιγράφει 
γενικά ως «το χάσμα μεταξύ της βιογραφίας μας και της αντίληψής μας για την 
εμπειρία μας» (σ. 13). Το γεγονός αυτό έχει επίσης αναγνωριστεί στο πλαίσιο 
της θεωρίας μετασχηματισμού με τον όρο «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» 
και αρκετοί μελετητές της μετασχηματίζουσας μάθησης έχουν προσφέρει 
ενδιαφέρουσες απόψεις για  την φύση του (π.χ. Mälkki, 2012; Laros 2017). Παρ’ όλα 
αυτά, είναι η περιγραφή του Jarvis (2011) που φωτίζει τη σύνθετη, πολυδιάστατη 
και αποπροσανατολιστική φύση της βιογραφικής αποσύνδεσης. Σύμφωνα με την 
άποψή του, η βιογραφική αποσύνδεση που πυροδοτεί μια διεργασία μάθησης 
και οδηγεί στην (ανά)δημιουργία νοήματος μπορεί να περιγραφεί ως εξής:  

Μπορεί να εμφανιστεί ως ένα μικρό κενό μεταξύ της βιογραφίας 
μας και της αντίληψής μας για μια κατάσταση, στο οποίο 
μπορούμε να ανταποκριθούμε με μικρές προσαρμογές στην 
καθημερινή μας ζωή - ένα κενό που δύσκολα αντιλαμβανόμαστε, 
αφού συμβαίνει στη ροή του χρόνου. 

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί με τη μορφή μεγαλύτερων κενών 
που απαιτούν σημαντική μάθηση, και που ίσως οδηγήσουν στην 
παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων ή προγραμμάτων 
σπουδών και στην εκκίνηση αυτοδιαχειριζόμενων μαθησιακών 
εγχειρημάτων. 

Σε μια συνάντηση αγνώστων, η αποσύνδεση είναι δυνατό να 
μην εμφανίζεται μόνο στον μεταξύ τους διάλογο, αλλά στην 
πραγματικότητα μπορεί να εμφανίζεται μεταξύ τους ως πρόσωπα 
ή και μεταξύ των πολιτισμών τους, με αποτέλεσμα να χρειάζεται 
χρόνος για να γίνει ο ξένος αποδεκτός και να εγκατασταθεί μια 
σχέση ή να επιτευχθεί αρμονία. 
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Επιπλέον, ορισμένες καταστάσεις αποσύνδεσης - συχνά 
συναισθηματικής φύσης - μας κάνουν απλώς να αναρωτιόμαστε 
για την ομορφιά, την ευχαρίστηση, κ.λπ. των όσων βιώνουμε. 
Σε αυτές τις καταστάσεις, είναι μερικές φορές αδύνατο να 
ενσωματώσουμε τα όσα μαθαίνουμε στη βιογραφία μας και 
στις «θεμελιωμένες αντιλήψεις» μας. Αυτές οι καταστάσεις 
είναι εκείνο που συχνά ονομάζουμε «μαγικές στιγμές», οι οποίες 
ελπίζουμε να επαναληφθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και οι 
οποίες είναι δυνατό να αποτελέσουν βάσεις για  αναστοχασμό.

 (Jarvis, 2011, σ. 25) 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η έννοια της αποσύνδεσης 
περιγράφεται ικανοποιητικά και έτσι είναι δυνατό να γίνει κατανοητή σε ατομικό 
επίπεδο. Ωστόσο, το επίπεδο σαφήνειας δεν είναι το ίδιο όταν πρόκειται για μια 
συλλογική αποσύνδεση δηλαδή για ένα κοινωνικό αποπροσανατολιστικό βίωμα, 
αν και έχουν υπάρξει προσπάθειες που έχουν επιχειρήσει να περιγράψουν τα 
χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κατάστασης  (βλ. Johnston, 2011; Romano, 2020).  Με 
δεδομένο το ότι κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα στα όρια που θέτει 
το πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς στο οποίο δρα και αλληλεπιδρά, η συλλογική-
κοινωνική διάσταση μιας εμπειρίας αποσύνδεσης περιπλέκεται, ιδίως όταν η 
συλλογικότητα που επηρεάζεται από την εμπειρία ή το βίωμα επεκτείνεται πέρα 
από τα όρια ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου. 

Κατά τη γνώμη μου, και σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός 
ορισμός, μια συλλογική εμπειρία για να χαρακτηριστεί ως βιογραφική  αποσύνδεση 
ή ως αποπροσανατολιστικό βίωμα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: (α) να είναι σε θέση να δημιουργήσει σε μια ορισμένη χρονική 
περίοδο ένα ταυτόχρονο παγκόσμιο χάσμα μεταξύ της ατομικής βιογραφίας κάθε 
ατόμου σε μια κοινωνία και μιας υπάρχουσας και αδιαμφισβήτητης βεβαιότητας, 
(β) να είναι δυνατό το νόημά της να κατανοηθεί από κοινού και δίχως η κατανόηση 
αυτή να επηρεάζεται από τα διαφορετικά νοηματικά σχήματα και τις θεωρήσεις 
που παράγουν ατομικές αλήθειες, (γ) να είναι σε θέση να προκαλέσει μια 
παγκόσμια διαλογική διεργασία που να έχει τη δυναμική που χρειάζεται ώστε 
να είναι σε θέση να υπερβεί την απομόνωση και την αποξένωση που προκαλείται 
από την εμπειρία και (δ) να έχει τη δυνατότητα να πυροδοτήσει την έναρξη 
συλλογικών μαθησιακών δράσεων με στόχο την αποκατάσταση της δυσαρμονίας 
που δημιούργησε το προαναφερόμενο χάσμα. 
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Στον 21ο αιώνα υπάρχουν γεγονότα που φαίνεται να έχουν τα χαρακτηριστικά 
συλλογικής αποσύνδεσης. Το πρώτο είναι κατά τη γνώμη μου οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και 
στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ που είχαν παγκόσμιο οικονομικό και πολιτισμικό 
αντίκτυπο και άλλαξαν ριζικά την αντίληψή μας για συγκεκριμένες έννοιες όπως 
η ασφάλεια αλλά και αφηρημένες έννοιες όπως αυτή της παγκοσμιοποίησης  
(Olivas-Luján, Harzing, & McCoy, 2004; Rizvi, 2007; Alexander & Alexander, 2021). 
Το δεύτερο είναι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 
πάλι από τις ΗΠΑ και πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε μια πολυεθνική οικονομική 
κρίση που επηρέασε σοβαρά τις εθνικές οικονομίες πολλών χωρών για πάνω 
από μια δεκαετία, οδηγώντας σε ξαφνικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα λιτότητας, 
εξαθλίωση και ανθρωπιστική κρίση με αποτέλεσμα να επαναπροσδιοριστούν 
πολλές δεδομένες έννοιες όπως αυτές τις κοινωνικής αλληλεγγύης, της εταιρικής 
ευθύνης, της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας αλλά και να αμφισβητηθούν 
ριζικά τα δεδομένα οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης (Zingales, 2011; Williams & 
Martinez, 2012; Castells, 2017). Το πιο πρόσφατο όμως γεγονός είναι η υπάρχουσα 
πανδημία COVID-19 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019 στην Κίνα. 
Η συγκεκριμένη πανδημία αριθμεί μέχρι τη μέρα που γράφεται αυτό το κεφάλαιο 
(15/4/2021) περισσότερα από 500 εκατομμύρια κρούσματα ενώ περισσότεροι 
από 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της COVID-19. 
Αυτά τα αριθμητικά δεδομένα καθιστούν τη συγκεκριμένη πανδημία μία από τις 
πιο θανατηφόρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτά τα αδιαμφισβήτητα 
γεγονότα, και ιδίως η πανδημία, δημιούργησαν σε παγκόσμια κλίμακα ένα 
μείγμα αποπροσανατολιστικών συναισθημάτων φόβου, απογοήτευσης και 
θυμού ενώ επίσης δημιούργησαν ατομική αλλά και κοινωνική σύγχυση, καθώς 
πολλές δεδομένες κοινωνικές πρακτικές της καθημερινότητας μεταβλήθηκαν 
απροσδόκητα με μέτρα που επιβλήθηκαν από εθνικές ή υπερεθνικές αρχές, τα 
οποία αμφισβήτησαν ριζικά πολλές βασικές και θεμελιώδεις παραδοχές για τη 
ζωή σε κάθε σχεδόν κοινωνία του κόσμου. Στην επόμενη ενότητα θα περιγράψω 
σύντομα τον τρόπο που η COVID-19 αμφισβήτησε μια σειρά από παραδοχές σε 
ορισμένες από τις πτυχές της κοινωνικής μας ζωής.

3. H πανδημία COVID-19 ως συλλογική βιογραφική αποσύνδεση: 
παραδοχές και νέα δεδομένα 

Η COVID-19 ως συλλογική βιογραφική αποσύνδεση μπορεί να βιωθεί με 
δύο διακριτούς τρόπους, είτε υποκειμενικά είτε μέσω κάποιας μορφής 



100 101

διαμεσολάβησης (Jarvis, 2004). Η υποκειμενική ή η πρωτογενής εμπειρία της 
πανδημίας περιλαμβάνει τη μόλυνση από την ασθένεια ή τη στενή σχέση με 
κάποιον που έχει μολυνθεί. Μια διαμεσολαβημένη ή δευτερεύουσα εμπειρία 
μπορεί να είναι γλωσσική ή επικοινωνιακή και αφορά στην άμεση ή έμμεση 
πληροφόρηση από ένα άλλο πρόσωπο ή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης σχετικά 
με την πανδημία. Επιπλέον, η δευτερεύουσα εμπειρία συνδέεται με τις κοινωνικές 
συνέπειες της νόσου. Η δυσαρμονία που έχει προκληθεί από την πανδημία 
επηρεάζει πολλούς τομείς της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, στις 
επόμενες παραγράφους, θα επικεντρωθώ σε μια σειρά από αμφισβητούμενες 
(από την δυσαρμονία) παραδοχές που σχετίζονται με την καθημερινή κοινωνική 
αλληλεπίδραση, την εκπαίδευση και την απασχόληση. 

3.1 Κοινωνική αλληλεπίδραση: αμφισβητούμενες παραδοχές και νέες 
πραγματικότητες

Οι άνθρωποι ζουν σε σχέση (Jarvis, 2009). Γεννιόμαστε σε σχέση, μεγαλώνουμε 
και αναπτυσσόμαστε σε σχέση με τους άλλους και το κοινωνικό μας 
περιβάλλον. Μέσω της αλληλεπίδρασης ιδίως με τους σημαντικούς άλλους και 
της συνακόλουθης κοινωνικής δράσης, δημιουργούμε γνώσεις και σχέσεις, 
ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και διαμορφώνουμε τον πολιτισμό μας (Ratner, 
2000; Dehart, Pelham, Fiedorowicz, Carvallo & Gabriel, 2011). Οι παραδοχές 
μας σχετικά με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις επηρεάστηκαν ριζικά από 
την πανδημία. Όροι όπως «απαγόρευση κυκλοφορίας», «καραντίνα», «κατ’ 
οίκον περιορισμός» που θεωρούνταν μακρινές και επιλήψιμες πρακτικές του 
παρελθόντος έγιναν ξαφνικά μέρος της καθημερινότητάς μας. 

Στις αρχές της πανδημίας και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι 
σε πολλές χώρες έπρεπε να δηλώνουν (γραπτά ή μέσω SMS) την πρόθεσή τους 
να φύγουν από το σπίτι τους και σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιούν 
ειδικές υπογεγραμμένες άδειες προκειμένου να φτάσουν στον χώρο εργασίας 
τους. Αργότερα, μετά την ανακάλυψη των εμβολίων και την εφαρμογή 
εμβολιαστικών προγραμμάτων, πολλά είδη μετακινήσεων και κοινωνικών 
συναθροίσεων απαιτούν πλέον ειδικά πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται 
από την κυβέρνηση και αποτελούν αντικείμενο ελέγχου ενώ η μη-κατοχή τους 
συνιστά σε κάποιες περιπτώσεις παράπτωμα που επιφέρει ποινές. Σε κάποιες 
χώρες (π.χ. Κίνα) η επιβολή απαγόρευσης των κοινωνικών δραστηριοτήτων 
γινόταν και γίνεται με μέτρα που θυμίζουν δυστοπικές κοινότητες από ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας. Ειδικά σε χώρες με αδύναμους δημοκρατικούς 
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θεσμούς ο περιορισμός της κοινωνικής αλληλεπίδρασης θεωρήθηκε - όχι άδικα 
- από πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες ως ένα πλήγμα στη δημοκρατία (βλ. 
Rapeli & Saikkonen, 2020; Engler κ.α., 2021).  

Επιπλέον, δεδομένες, απλές αλλά σημαίνουσες κοινωνικές δραστηριότητες 
όπως η συμμετοχή σε κοινωνικά γεγονότα σταθμούς στη ζωή των ανθρώπων 
(π.χ. γάμοι, γενέθλια, μνημόσυνα, τελετές αποφοίτησης) υλοποιούνται πλέον 
με ειδικές προδιαγραφές ενώ ειδικά στην αρχή της πανδημίας η αλληλεπίδραση 
πρόσωπο με πρόσωπο αντικαταστάθηκε από την διαμεσολαβημένη επικοινωνία 
μέσω υπολογιστή. Συνήθεις κοινωνικές ρουτίνες που συμβάλλουν στην κρίσιμη 
διεργασία της κοινωνικοποίησης, όπως η μετάβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και η εκεί συνάντηση με άλλους ή η συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες ή ακόμη και η συγκέντρωση σε μεγάλες ομάδες για συζήτηση και 
κοινωνικό προβληματισμό, αντικαταστάθηκαν από διαδικτυακές πλατφόρμες 
με αμφίσημη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη συναισθηματική ανάπτυξη 
των συμμετεχόντων (Sherman, Michikyan & Greenfield, 2013). 

3.2 Εκπαίδευση στο σπίτι: αμφισβητούμενες παραδοχές και νέες 
πραγματικότητες

Η εκπαίδευση δεν αποτελεί δύναμη κοινωνικής αλλαγής αλλά τις περισσότερες 
φορές ανταποκρίνεται ή και προσαρμόζεται στις αλλαγές που προκαλούνται 
από άλλες δυνάμεις όπως η παγκοσμιοποίηση ή ο τεχνολογικά προηγμένος 
καπιταλισμός (Jarvis, 2006). Ωστόσο, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε κάθε 
πολιτισμό υπάρχει η παραδοχή ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, επειδή λειτουργεί ως μέσο μετάβασης στην αγορά 
εργασίας, αλλά και συμβάλλει στην προσωπική ολοκλήρωση (Walker κ.α., 2019). 
Η απρόβλεπτη διακοπή των συνηθισμένων εκπαιδευτικών διεργασιών σε όλα 
σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας δημιούργησε συνθήκες 
έντονης αμφισβήτησης της προαναφερόμενης παραδοχής. 

Αρχικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βιώσαμε την αναγκαστική μεταφορά 
του σχολικού περιβάλλοντος στο σπίτι. Αυτή η μεταφορά δημιούργησε σημαντικά 
ερωτήματα σχετικά με τη συμβολή της εκπαίδευσης στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Οι Pensiero, Kelly, & Bokhove (2020, p. 19) σημείωσαν 
στην έρευνά τους με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο ότι:
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Η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πιθανό να 
επιδεινώσει τις ανισότητες σε κάθε κοινωνικοοικονομική ομάδα, 
λόγω τόσο του κοινωνικοοικονομικού χάσματος που αφορά 
τον όγκο της εκπαιδευτικής ύλης που ολοκληρώθηκε όσο και 
της σχετικής ικανότητας ή αδυναμίας ορισμένων γονέων να 
υποστηρίξουν τη μάθηση των παιδιών. Οι οικογένειες στις οποίες 
οι γονείς εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών έχουν διπλό 
πλεονέκτημα, αφενός είναι σε θέση να βοηθήσουν καλύτερα τα 
παιδιά τους με τις σχολικές τους εργασίες στο σπίτι, αφετέρου 
έχουν περισσότερο χρόνο να το κάνουν, καθώς είναι πιθανότερο 
να εργάζονται από το σπίτι.        

Πολλοί γονείς, ωστόσο, ακόμη και από τη μεσαία τάξη δεν μπόρεσαν να 
ανταποκριθούν στο ρόλο του εκπαιδευτικού που υποχρεώθηκαν να αναλάβουν 
και αυτό το γεγονός δημιούργησε περισσότερο άγχος στους ίδιους ενώ ενίσχυσε 
και τα συναισθήματα ανασφάλειας στους μαθητές ιδίως των μικρότερων 
ηλικιών (Calear κ.α, 2022). Ταυτόχρονα οι γονείς λόγω της αβεβαιότητας για την 
εξέλιξη της πανδημίας βρέθηκαν στην δύσκολη θέση να πρέπει να αναζητούν και 
να αφομοιώνουν γρήγορα τεράστιες ποσότητες μηνυμάτων που μεταδίδονταν 
από τα διάφορα κανάλια πληροφόρησης και να επιλύουν διάφορα προβλήματα 
που αφορούσαν στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Parczewska, 2021). Αυτή 
η κατάσταση οδήγησε στην αμφισβήτηση των παραδοχών που συνδέονται με 
τον ρόλο του γονιού ως του σημαντικού άλλου που παρέχει υποστήριξη και 
καθοδήγηση ώστε να μπορέσουν τα παιδιά και οι έφηβοι να ανταποκριθούν 
στις αναπτυξιακές προκλήσεις της ηλικίας τους.  Επιπλέον, η επιτακτική και 
σε πολλές περιπτώσεις βιαστική εφαρμογή των μεθόδων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης χωρίς τις σχετικές προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό, η απουσία 
πρωτοβουλιών ουσιαστικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τις ειδικές 
απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η απουσία πρόνοιας 
για παροχή της απαραίτητης τεχνικής υποδομής για όλους τους μαθητές (π.χ. 
πρόσβαση σε υπολογιστές, κατοχή φορητών υπολογιστών και πρόσβαση σε 
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων με το διαδίκτυο) είναι στοιχεία που αμφισβητούν 
περαιτέρω την παραδοχή σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης ως μέσου για την 
προώθηση της κοινωνικής ισότητας (Murat & Bonacini, 2020). 

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης/μαθητείας που ειδικά στην 
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Ελλάδα δεν έχει το κοινωνικό κύρος και την αποδοχή που της αναλογεί και 
τις αξίζει (Παϊδούση, 2016). Είναι γνωστό ότι η ρητορική της συμμετοχής 
στην επαγγελματική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες - δευτεροβάθμια, 
μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια - υποστηρίζεται από την παραδοχή 
της ευκολότερης εισόδου στην αγορά εργασίας. Ένα από τα στοιχεία που 
συμβάλλουν σε αυτή την παραδοχή είναι η εφαρμογή προγραμμάτων που 
προωθούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, όπως η πρακτική άσκηση ή 
και η μαθητεία (Aivazova, 2013). Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 
σημαντικά σε τέτοια προγράμματα στο πλαίσιο της προώθησης της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων που μπορούν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των νέων, αλλά 
και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχόλησης των ενηλίκων 
που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης με στόχο 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Ωστόσο, τα μέτρα αντιμετώπισης της 
COVID-19 ανέτρεψαν αυτές τις στρατηγικές και τις συνακόλουθες παραδοχές 
τους. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανέστειλε ή ακύρωσε τη συμμετοχή 
τους σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας, με αποτέλεσμα 
την αναβολή της διαδικασίας μετάβασης από την εκπαιδευτική ζωή στην 
επαγγελματική ζωή για μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων (Hurley, 2020). Αυτή 
η αναβολή έχει συνέπειες κυρίως για τις κοινωνικές τάξεις που επενδύουν 
στην εκπαίδευση και κυρίως στην επαγγελματική εκπαίδευση προκειμένου να 
βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους.

3.3 Απασχόληση και συμβουλευτική: αμφισβητούμενες παραδοχές και νέες 
πραγματικότητες

Η αύξηση της ανεργίας λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού ήταν αναμενόμενη. Το κλείσιμο τόσο των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είχε καταστροφικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση μεγάλου αριθμού μόνιμων αλλά κυρίως 
προσωρινά απασχολούμενων (Pouliakas & Branka, 2020). Σε χώρες όπου η 
οικονομία βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και τις συναφείς υπηρεσίες, 
τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν, ενώ ο πλούτος και οι ρυθμοί ανάπτυξης 
συρρικνώθηκαν (Fana, Pérez, & Fernández-Macías, 2020). Τα φαινόμενα αυτά 
δεν είναι πρωτοφανή, καθώς έχουν παρατηρηθεί και κατά τη διάρκεια άλλων 
οικονομικών ή ανθρωπιστικών κρίσεων. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της πανδημίας έχουμε πρόσθετα ζητήματα. 
Πρώτον, η οικονομική κρίση της πανδημίας εκδηλώθηκε στον απόηχο της 
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παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό το 
φαινόμενο επηρέασε διεθνώς μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού 
(ενήλικες γύρω στην ηλικία των 30 ετών), οι οποίοι κατά τη διάρκεια αυτής 
της παρατεταμένης περιόδου αστάθειας καθυστέρησαν συνεχώς και χωρίς τη 
θέλησή τους τη μετάβασή τους σε κοινωνικούς ρόλους που είναι σημαντικοί 
για τη διαμόρφωση της ενήλικης ταυτότητάς τους. Η παραδοχή της οριζόντιας 
επίδρασης μιας οικονομικής κρίσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του ενεργού 
πληθυσμού είναι πλέον αμφισβητήσιμη και απαιτεί νέες μορφές διαχείρισης 
(Tamesberger & Bacher, 2020; Shibata, 2021). 

Μία από τις σημαντικότερες παραδοχές στον τομέα της συμβουλευτικής 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας σχετίζεται με τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων 
στην εξεύρεση ευκαιριών απασχόλησης (Traustadóttir, Rice, & Jokumsen, 
2018; MacKenzie, Ciupijus, & Forde, 2019).  Η επιβολή κανόνων κοινωνικής 
απομάκρυνσης αμφισβήτησε αυτή την παραδοχή, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα 
γίνονται ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα μέσω της φυσικής παρουσίας.  
Επιπλέον, η πανδημία φαίνεται ότι ενίσχυσε τις έμφυλες διακρίσεις στον τομέα 
της απασχόλησης. Οι γυναίκες σε περιόδους κρίσεων, και ιδίως υγειονομικών, 
αναλαμβάνουν συνήθως την φροντίδα των μελών της οικογένειας και αυτός 
ο κοινωνικά ισχυρός και στερεοτυπικός ρόλος είναι δυνατό να αποδειχθεί 
ένα σημαντικό εμπόδιο στην απασχολησιμότητα των γυναικών και τελικά να 
επηρεάσει αρνητικά όλη την προσπάθεια που έχει αφιερωθεί τα τελευταία 
χρόνια για την επίτευξη ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την κοινωνική 
χειραφέτηση των γυναικών (Carli, 2020; Reichelt, Makovi & Sargsyan, 2021), 

Επιπλέον, νέες ηλικιακές ανισότητες εμφανίστηκαν στον τομέα της 
απασχόλησης λόγω της μεγαλύτερης νοσηρότητας των ηλικιωμένων ενηλίκων. 
Αυτό το μοναδικό επιδημιολογικό χαρακτηριστικό της πανδημίας διαμόρφωσε 
ένα διπλό εμπόδιο εισόδου στην αγορά εργασίας: από τη μια πλευρά οι νέοι 
ενήλικες που είναι πιο ανθεκτικοί στη μόλυνση δεν έχουν την ευκαιρία να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας λόγω της αναστολής λειτουργίας πολλών 
επιχειρήσεων που συνήθως προσλαμβάνουν νεότερα άτομα (π.χ. στον τομέα 
των υπηρεσιών), ενώ οι ηλικιωμένοι ενήλικες που έχουν εργασιακή εμπειρία 
και έχουν επενδύσει σε δραστηριότητες επανεκπαίδευσης/αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων τους για να ανακτήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά 
εργασίας είναι πιο ευαίσθητοι στις συνέπειες του COVID-19 και, ως εκ τούτου, 
έχουν καταστεί λιγότερο ελκυστική επιλογή πρόσληψης (Monahan, κ.α., 2020).

Όπως είδαμε από αυτή τη σύντομη παρουσίαση, υπάρχουν αρκετές 
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θεμελιώδεις παραδοχές των ατομικών μας πλαισίων αναφοράς που 
αμφισβητήθηκαν και αμφισβητούνται καθημερινά από την πανδημία.  Μολονότι 
και άλλοι τομείς της κοινωνικής μας ζωής επηρεάζονται σημαντικά, όπως για 
παράδειγμα ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας ή ο τομέας της 
δημιουργικής βιομηχανίας, η παρουσίασή μου επικεντρώθηκε στους τομείς 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Το 
ευχάριστο είναι ότι τα επιτεύγματα της ιατρικής και φαρμακευτικής έρευνας 
έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν και να παράγουν αποδοτικά φάρμακα και 
αποτελεσματικά εμβόλια που συμβάλουν στην πρόληψη της πανδημίας αλλά και 
στη θεραπεία της. Όμως τα ζητήματα που δημιούργησε η πανδημία όπως είδαμε 
δεν είναι μόνο ιατρικής φύσης. 

Η νέα αυτή ασθένεια λόγω της μεταδοτικότητας, της νοσηρότητας αλλά και της 
θνησιμότητάς της δημιούργησε μια πρωτόγνωρη πίεση στα συστήματα παροχής 
νοσοκομειακής περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η κατάσταση οδήγησε 
τις κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη να λάβουν αποφάσεις και μέτρα που όπως 
είδαμε δημιούργησαν μια σειρά από καταστάσεις βιογραφικής δυσαρμονίας 
σε πολλές και σημαντικές κοινωνικές δραστηριότητες. Η αμφισβήτηση των 
νοητικών συνηθειών μας για ζητήματα όπως η εκπαίδευση, η εργασία αλλά 
και η κοινωνική αλληλεπίδραση προκάλεσαν πολλαπλά ζητήματα αφού τα 
υφιστάμενα νοητικά μας εργαλεία μοιάζουν πλέον ανεπαρκή και παρωχημένα 
μπροστά στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Η αποκατάσταση αυτής η 
νοητικής και βιογραφικής δυσαρμονίας είναι ουσιαστικά ζήτημα νέας μάθησης. 
Κατά συνέπεια το ερώτημα που θα πρέπει να απασχολήσει την κοινότητα της 
τυπικής αλλά και της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων αφορά στο είδος και το 
περιεχόμενο των μαθησιακών δραστηριοτήτων που πρέπει να σχεδιαστούν και 
να υλοποιηθούν για να καταστεί δυνατή η διεύρυνση του πλαισίου αναφοράς 
μας, της νοητικής μας εργαλειοθήκης, με νέα νοηματοδοτικά σχήματα (Tovstiga 
& Tovstiga, 2020).  

Η άποψή μου είναι ότι όλες αυτές οι μαθησιακές δραστηριότητες ανεξάρτητα 
από το αν αφορούν στην αρχική ή τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
ή την γενική εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξάρτητα από το αν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα συνδέονται με δεξιότητες επαγγελματικής φύσης ή με 
δεξιότητες ζωής, θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια κριτική διάσταση, δεδομένου 
ότι οι αναδυόμενες πραγματικότητες, ένα μέρος των οποίων παρουσιάστηκε 
παραπάνω, περιέχουν νέες ή αναγεννημένες κοινωνικές ανισότητες που πρέπει 
να κατανοηθούν,  να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν. Το είδος της κριτικής 
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μάθησης ενηλίκων που είναι δυνατό να εξυπηρετήσει την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί από το συλλογικό αποπροσανατολιστικό βίωμα της πανδημίας και 
να οδηγήσει σε διεύρυνση ή και μετασχηματισμό των πλαισίων αναφοράς μας 
παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα.

4. Ένα γνωστό και εγκεκριμένο μαθησιακό «εμβόλιο»: η κριτική μάθηση 
ενηλίκων

Η κριτική μάθηση ενηλίκων είναι διαχρονικά ένας από τους πιο δημοφιλείς 
όρους στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι περισσότεροι από τους 
σημαντικούς στοχαστές του τομέα μας έχουν τονίσει τη σημασία των κριτικών 
προσεγγίσεων στις δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων. Υπάρχουν πολλές 
απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της κριτικής μάθησης 
ενηλίκων. Για τον Mezirow (1991) η κριτική μάθηση στην ενήλικη ζωή σχετίζεται 
με την κριτική αξιολόγηση των θεμελιωδών αντιλήψεων που παράγουν νοητικές 
συνήθειες, ενώ για τον Fleming (2008) η κριτική μάθηση ενηλίκων αφορά 
στην φαντασιακή σύλληψη και θεωρητικοποίηση «του τρόπου με τον οποίο οι 
πολιτισμοί και οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε, αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν 
τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους» (σ. 50). 
Τέλος, οι Brookfield & Holst (2011) υποστηρίζουν ότι η κριτική μάθηση στην 
ενηλικιότητα αφορά μια μαθησιακή διεργασία που αποκαλύπτει την χειραγώγηση 
των αντιλήψεων και των πράξεων μας από τις πολιτικές ιδεολογίες και ιδίως 
από τον νεοφιλελευθερισμό και τον καπιταλισμό. Στο παρελθόν προσπαθώντας 
να συνδυάσω τις παραπάνω απόψεις για την κριτική μάθηση, υποστήριξα ότι 
μια μαθησιακή διεργασία στην ενήλικη ζωή είναι κριτική όταν σκοπός της είναι 
να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε μια προσεκτική, διεισδυτική και σε βάθος 
εξέταση των πολιτικών και πολιτισμικών παραδοχών πάνω στις οποίες δομείται 
η αντίληψή μας για την πραγματικότητα (Koulaouzides, 2017).  Έχοντας ωστόσο 
υπόψη τις κοινωνικές δυσαρμονίες που προκαλούνται από την πανδημία και τις 
αμφισβητούμενες παραδοχές που παρουσίασα παραπάνω, θεωρώ ότι η κριτική 
μάθηση είναι μια μορφή στοχαστικής μάθησης που: 

   επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε σε βάθος τις παραδοχές 
μας για τη σχέση μας με τους άλλους και τον κόσμο (δεδομένου ότι η 
πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης), 

   επιτρέπει να συνδέσουμε τα θεμέλια των παραδοχών μας με ιδεολογικές 
αντιλήψεις και μας βοηθά να αμφισβητήσουμε τις εγγενείς ανισότητες των 



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

συγκεκριμένων ιδεολογιών (δηλαδή μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε 
τον τρόπο  που οι ιδεολογίες επηρεάζουν τις παραδοχές μας, δημιουργούν 
εμπόδια στην προώθηση της αλλαγής και ενισχύουν την ανάπτυξη νέων, ή 
την αναβίωση παλαιών, ανισοτήτων),  

   επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις νέες πραγματικότητες και τις νέες 
σχέσεις εξουσίας (δηλαδή να κατανοήσουμε πώς συγκεκριμένες κοινωνικές 
ελίτ ωφελούνται από τις νέες άνισες σχέσεις που αναπτύσσονται σιωπηλά 
κατά τη διάρκεια της πανδημικής αλλά και τις μετα-πανδημικής περιόδου), 

   δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε νέες νοητικές συνήθειες σχετικά 
με το ρόλο μας ως άτομα σε σχέση (δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε 
τη σημασία της σχέσης στις ανθρώπινες κοινωνίες, την συνακόλουθη 
αλληλεγγύη και την απαραίτητη συλλογική δράση) και 

   προωθεί την ανάληψη κοινωνικής δράσης που έχει ως βάση τις νέες 
νοητικές συνήθειες και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αλλαγή. 

Οι τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μαθησιακές διεργασίες που εμπλέκουν 
τους εκπαιδευόμενους σε μια πορεία κριτικής σκέψης που περιέχει τα 
συστατικά στοιχεία που ανέφερα παραπάνω είναι σε θέση να μας προσφέρει 
τα απαραίτητα γνωστικά «αντισώματα» για να ξεπεραστούν οι παρενέργειες 
της πανδημίας στην κοινωνική μας ζωή κατά τη μετα-πανδημική περίοδο που 
φαίνεται να ξεκινά άμεσα. Η διεργασία της κριτικής μάθησης που περιέγραψα 
παραπάνω απεικονίζεται στο Σχήμα 1.
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Σχήμα 1: Η κριτική μαθησιακή διεργασία στην πανδημική και μετα-πανδημική 
εποχή
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5. Καταληκτικές σκέψεις 

Η πανδημία COVID-19 είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικής 
αποπροσανατολιστικής εμπειρίας. Για σχεδόν ένα χρόνο τώρα πολλές από 
τις δεδομένες παραδοχές μας αμφισβητήθηκαν σε όλους τους τομείς της 
κοινωνικής μας ζωής. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επιβλήθηκε μια σειρά 
μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου. Αυτά τα μέτρα ήταν κυρίως 
οδηγίες, εντολές και κανονισμοί που επιβλήθηκαν από πάνω προς τα κάτω. 
Η επιβολή αυτή ήταν στην ουσία μια αναγκαστική διαδικασία εργαλειακής 
μάθησης που δεν περιείχε κανένα στοιχείο κριτικής μάθησης. Θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε ότι η εργαλειακή φύση της μάθησης που προκάλεσε η επιβολή 
των περιοριστών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα η δυσαρμονία που προκάλεσε στη 
ζωή μας η πανδημία όχι μόνο να μην αντιμετωπιστεί με επάρκεια αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις να επανέλθει με μεγαλύτερη ένταση αφού τα άτομα προσπαθούσαν 
(και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη προσπαθούν) να ερμηνεύσουν τις νέες 
καταστάσεις με βάση τις παλιές τους αντιλήψεις, το παλιό πλαίσιο αναφοράς 
τους για την πραγματικότητα, το οποίο χαρακτηρίζουν ως «κανονικότητα».  
Παρόλο, που υπάρχει ελπίδα ότι μετά την ανακάλυψη θεραπειών και εμβολίων, 
θα υπάρξει σταδιακή επιστροφή στα δεδομένα του προ-πανδημικού κόσμου μας, 
η αλήθεια είναι ότι πολλές κοινωνικές δραστηριότητες που άλλαξαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας θα παραμείνουν με τη νέα τους μορφή. Κατά συνέπεια 
για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη νέα  πραγματικότητα είναι σημαντικό 
να αποκτήσουμε μια κριτική κατανόησή της. Μια στοχαστική διαλογική 
διεργασία που μπορεί να αποκαλύψει τις παραδοχές μας, να αναγνωρίσει τη 
νέα πραγματικότητα, να κατασκευάσει εκ νέου νοηματοδοτικές διεργασίες 
και νέους ρόλους, να υποστηρίξει την αναγνώριση των νέων κοινωνικών 
ανισοτήτων και να υποστηρίξει την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση 
των νέων σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί - μπορεί να αποδειχθεί τεράστιας 
σημασία για την αποκατάσταση της ατομικής βιογραφικής αποσύνδεσης και της 
κοινωνικής δυσαρμονίας που έχει προκληθεί από την πανδημία.
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Περίληψη

Το κείμενο αναφέρεται σε παράγοντες που αναδύθηκαν ή υπογραμμίστηκαν εξ’ 
αιτίας των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και οι οποίες χρειάζεται 
να αποτελέσουν αφορμή για την κριτική επανεξέταση του προτεινόμενου από 
τις κυρίαρχες πολιτικές μείγματος δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τις παραδοχές 
του τρέχοντος δημόσιου λόγου, όλοι οι άνθρωποι, ιδίως οι εργαζόμενοι, 
απαιτείται να διαθέτουν συγκεκριμένες γενικές και ειδικές δεξιότητες, ώστε 
να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες προκλήσεις της εποχής ρευστότητας και 
γρήγορων αλλαγών στην εργασία, την εκπαίδευση και γενικότερα στο σύνολο 
της κοινωνικής ζωής. Το βασικό επιχείρημα που διατυπώνεται στο κείμενο 
είναι πως οι πολιτικές δεξιοτήτων είναι μονόπλευρα προσανατολισμένες στους 
στόχους της οικονομικής αποδοτικότητας, απωθώντας ή περιθωριοποιώντας 
το ηθικο-αξιακό πλαίσιο των κοινωνικών πρακτικών (εργαλειοποίηση των 
δεξιοτήτων). Στη συνέχεια, το κείμενο προτείνει τέσσερεις δέσμες δεξιοτήτων η 
εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να βελτιώσει τις μορφές και το περιεχόμενο 
της διεργασίας απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και την ποιότητα της 
ανθρώπινης εργασίας και της κοινωνικής ζωής συνολικά.

Λέξεις-κλειδιά: δεξιότητες, πολιτικές δεξιοτήτων, ψηφιοποίηση, τηλεκπαίδευση, 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, κριτικός στοχασμός

Abstract

The article refers to factors that emerged or were highlighted as a result of the 
effects of the COVID-19 pandemic and which may give rise to a critical review of 
the skill mix proposed by the dominant policies. According to the assumptions of 
the current public discourse, all people, especially workers and employees, are 
required to have specific general (“soft”) and specific skills, in order to cope with the 
challenges of the current age of liquidity and rapid change in work, education and 
social life in general. The main argument presented in the article is that skills policies 
are one-sidedly oriented towards the goals of economic efficiency, repelling or 
marginalizing the ethical-value framework of social practices (instrumentalization of 
skills). In addition, it proposes four skill packages whose application could improve 
the forms and contents of the knowledge and skills acquisition process as well as 
the quality of human work and social life as a whole.

Keywords: skills, skills policies, digitalization, distance learning / elearning, 
environmental degradation, critical thinking / critical reflection
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1. Εισαγωγή: Το πλαίσιο αναφοράς 

Η σύμπλεξη και αλληλεπίδραση τεσσάρων παραγόντων, των διαδοχικών 
οικονομικών κρίσεων (αρχικά αυτής του 2008 και σήμερα αυτής που αναδύθηκε 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της ανόδου του πληθωρισμού εξαιτίας της 
αύξησης των τιμών της ενέργειας), των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου 
COVID-19, των πολύμορφων συνεπειών της αυξανόμενης τεχνολογικής αλλαγής 
(ειδικότερα δε της αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης της οικονομίας) και 
-ίσως, μακροπρόθεσμα, του σημαντικότερου όλων- της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της κλιματικής κρίσης, έχει επαναπροσδιορίσει πολλές 
βασικές παραμέτρους της κοινωνικής ζωής παγκοσμίως. Σχεδόν κανένας τομέας 
της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος: ο τρόπος 
παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, οι μορφές συμβίωσης και συσχέτισης 
των ανθρώπων, οι θεσμοί και οι πρακτικές στέγασης, μετακίνησης, εργασίας, 
εκπαίδευσης, αναψυχής, ασφάλειας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η κατάσταση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει κλυδωνισμούς στα 
επαγγέλματα και γενικότερα στα παραγωγικά συστήματα, επομένως στον κόσμο 
της εργασίας με την ευρεία του έννοια. Οι συνέπειες αυτών των αναστατώσεων 
στις γνώσεις και δεξιότητες που εκτιμάται ότι χρειάζονται για την ανεύρεση ή/
και διατήρηση μιας εργασίας είναι αυτονόητα ευρείες ως προς την έκταση και 
σημαντικές ως προς το περιεχόμενο.

Είναι δεκάδες οι διεθνείς οργανισμοί και οι φορείς που επισημαίνουν 
ότι η πανδημία COVID-19 και η σχετιζόμενη με αυτήν αλλαγή των δεδομένων 
αναφορικά με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και με την επιτάχυνση των 
τεχνολογικών αλλαγών έχουν μετασχηματίσει το τοπίο των εργασιών και των 
δεξιοτήτων παγκοσμίως. Οι αλλαγές αυτές έχουν αυξήσει την ανάγκη για 
επανα-κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
προκειμένου να ανταποκριθεί στους συντελούμενους και τους επερχόμενους 
μετασχηματισμούς (WEF, 2021). Τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό των εργαζομένων θα χρειαστεί ανανέωση των επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτει καθώς αναμένεται να επέλθουν μεταβολές 
στα εργασιακά τους καθήκοντα. Παράλληλα, εκτός από τις επαγγελματικές 
σταδιοδρομίες αλλάζουν και πολλά άλλα στοιχεία της κοινωνικής ζωής: ο 
τρόπος που επικοινωνούμε, ο τρόπος που καταναλώνουμε προϊόντα και 
υπηρεσίες, ο τρόπος που εκπαιδευόμαστε, ξεκουραζόμαστε, διασκεδάζουμε 
και ενημερωνόμαστε. Σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε να μάθουμε νέα 
πράγματα και να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες. 
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Βεβαίως, το μέγεθος και η ταχύτητα αυτών των αλλαγών δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. Η αναπόφευκτη αβεβαιότητα των προγνώσεων 
επιτρέπει σε πολλούς ερευνητές να αναφέρονται συχνά σε «πρωτοφανείς 
εξελίξεις», «νέες εποχές» ή ακόμη και σε «επαναστατικές αλλαγές» μεγεθύνοντας 
(σκόπιμα ή όχι) τα υπαρκτά φαινόμενα ή «επενδύοντας» στα πιο εντυπωσιακά 
σενάρια του μέλλοντος. 

Είναι γεγονός ότι στη ευρύτερη περίοδο που διανύουμε, οι επαγγελματικές 
σταδιοδρομίες σπάνια είναι γραμμικές, ακολουθώντας μια προβλέψιμη τροχιά. 
Τα επαγγέλματα σε αρκετές περιπτώσεις χάνουν τη σαφή οριοθέτηση που είχαν 
και την ξεκάθαρη αντιστοίχιση με κάποια τυπικά προσόντα, μετασχηματίζονται 
τα ίδια, διεισδύουν το ένα στο άλλο, αλλά και νέες ειδικότητες, παντελώς 
άγνωστες μέχρι χθες, αναδύονται. Η διαδικασία απόκτησης ειδικών δεξιοτήτων 
για την άσκηση ενός επαγγέλματος σχεδόν ποτέ πια δεν τελειώνει με την 
ολοκλήρωση της αρχικής σχολικής εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η συνεχής 
επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί το συνηθισμένο μοτίβο. Παράλληλα, 
τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να αναπροσαρμόζονται διαρκώς, οι 
διεθνείς οργανισμοί και οι εθνικές κυβερνήσεις εγκαθιδρύουν νέους θεσμούς 
για να παρακολουθούν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις ανάγκες σε νέα 
επαγγέλματα και δεξιότητες. 

Απέναντι σε αυτή την ταραγμένη κατάσταση ρευστότητας και αβέβαιων 
προοπτικών, τις περισσότερες φορές τα άτομα αφήνονται αβοήθητα να 
πλοηγήσουν τη ζωή τους λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς επαρκή -ή με λανθασμένη- 
πληροφόρηση. Και ενώ όλοι ξέρουμε ότι το κόστος των λανθασμένων επιλογών 
είναι μεγάλο για τα άτομα και την κοινωνία ως σύνολο, οι προϋποθέσεις 
υιοθέτησης μιας έλλογης και διεξοδικής ατομικής και συλλογικής πορείας 
και η άσκηση ουσιαστικής προσωπικής υπευθυνότητας (και όχι επιφανειακής 
συνθηματολογικής επίκλησης της «ατομικής ευθύνης») δεν συζητιούνται σοβαρά 
και κυρίως δεν εκπληρώνονται, ενώ γνωρίζουμε ότι μία από αυτές τις προϋποθέσεις 
-ίσως η σημαντικότερη- είναι η στήριξη εκ μέρους της οργανωμένης πολιτείας 
προς τα άτομα, ιδίως τα ευάλωτα, ώστε να εξασφαλίζονται οι στοιχειώδεις όροι 
βιωσιμότητας των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών και εγχειρημάτων 
τους (βλ. Κόκκος κ.ά, 2021, σσ. 44-45).

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης προβληματικής, βασική επιδίωξη του 
κειμένου είναι να επιλέξει και να παρουσιάσει μερικά στοιχεία και χαρακτηριστικά 
που ανέδειξε η εμπειρία της πανδημίας των τελευταίων δύο ετών -και όχι μόνο- 
και στη συνέχεια να προτείνει μια ερμηνεία σχετικά με τις συνεπαγωγές που 
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θα άξιζε να προκύψουν από αυτά τα υπό εξέταση φαινόμενα ως προς το είδος 
των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουμε για να 
αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της σύνθετης και ευμετάβλητης εποχής μας.

2. Τυπολογίες και «βέλτιστο» μείγμα δεξιοτήτων

Απέναντι στις προκλήσεις που προαναφέρθηκαν, κυρίως με αναφορά στις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία, η οποία άλλωστε είναι η 
δραστηριότητα μέσω της οποίας εξασφαλίζουμε τα αναγκαία για τη ζωή μας, 
προτείνονται -από ένα μικρό αριθμό μεγάλων και επιδραστικών διεθνών 
οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας- διάφορες τυπολογίες δεξιοτήτων δηλαδή ομάδες ή «οικογένειες» 
μεμονωμένων δεξιοτήτων οι οποίες θεωρείται ότι δομούν ένα συνεκτικό σύνολο, 
απαραίτητο για την επαρκή διαχείριση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. 
Ας το ονομάσουμε επιθυμητό ή βέλτιστο μείγμα δεξιοτήτων. Η τυπική δομή μιας 
τέτοιας τυπολογίας δεξιοτήτων (Λιντζέρης, 2021) περιλαμβάνει συνήθως τις εξής 
υποκατηγορίες:

i. Θεμελιώδεις ή βασικές δεξιότητες: πρόκειται για τις γνώσεις και δεξιότητες 
που σε κανονικές συνθήκες αποκτώνται από την αρχική εκπαίδευση ή 
κατάρτιση (π.χ. γραμματισμός, αριθμητισμός, θεμελιώδεις γνώσεις των 
φυσικών και κοινωνικών επιστημών, βασικές γνώσεις πληροφορικής, ξένη 
γλώσσα κ.ά.) και συνιστούν το υπόβαθρο κάθε περαιτέρω μορφωτικής / 
γνωστικής ανάπτυξης.

ii. Επαγγελματικές δεξιότητες: πρόκειται για τις δεξιότητες που συνδέονται 
με την τεχνική επάρκεια ως προς συγκεκριμένα επαγγέλματα, ειδικότητες 
ή θέσεις εργασίας όπως ο χειρισμός αντικειμένων και ο μετασχηματισμός 
υλικών, η διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων, η χρήση τεχνολογικών 
εφαρμογών κ.ά.

iii. Γενικές δεξιότητες (ή αλλιώς «ήπιες», οριζόντιες, κοινωνικο-
συναισθηματικές): πρόκειται για δεξιότητες και ικανότητες «γενικής 
χρήσης», οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανέλθει ραγδαία 
στην κλίμακα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, όπως κριτική σκέψη, 
προσαρμοστικότητα, ικανότητα συνεχούς μάθησης, συνεργασία, ικανότητα 
αποτελεσματικής επικοινωνίας,  διαπραγματευτική και ηγετική ικανότητα 
κ.ά. Ακόμη αναφέρονται ως γενικές δεξιότητες κάποιες ποιότητες του 
χαρακτήρα των ατόμων όπως κοινωνικότητα, ενσυναίσθηση, αξιοπιστία, 
αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία.
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Η βασική σύνθεση του προαναφερόμενου μείγματος δεξιοτήτων αποτυπώνει 
την επίμονη επικέντρωση σε συγκεκριμένες ομάδες δεξιοτήτων που πολλές 
φορές ονομάζονται «δεξιότητες απασχόλησης» και οι οποίες θεωρούνται 
απαραίτητες πρωτίστως για τον τομέα της εργασίας, αλλά υπό μια πιο 
διασταλτική ερμηνεία, για όλη τη σύγχρονη κοινωνική και προσωπική ζωή, στην 
οποία άλλωστε η εργασία (ή η έλλειψή της) διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Δύο αξιοσημείωτα στοιχεία που διατρέχουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
δεξιοτήτων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2020˙ Cedefop, 2022˙ European Commission, 
n.d.) είναι αφενός η ανάδειξη ως σημαντικών και η αναλυτική εξειδίκευση 
επιλεγμένων κατηγοριών ειδικών δεξιοτήτων (ιδίως οι επιχειρηματικές, 
ψηφιακές και «πράσινες»), αφετέρου η έμφαση στις γενικές (μη ειδικές και μη 
επιμέρους επαγγελματικές) δεξιότητες, οι οποίες μάλιστα εντάσσονται πλέον 
ξεκάθαρα σε εκείνες τις δεξιότητες που εκτιμάται ότι μπορούν να αποτιμηθούν 
ποσοτικά και να επικυρωθούν. 

Οι ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, ούτως ή άλλως, δεν έπαψαν ποτέ 
να ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες καθώς αφορούν ένα 
μεγάλο σύνολο επιμέρους εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που 
διαφοροποιούνται ανά κλάδο, επάγγελμα, ακόμη και μεμονωμένη επιχείρηση σε 
κάποιες περιπτώσεις. Οι δεξιότητες αυτές συνδέονται άμεσα με την ιδιαίτερη 
κάθε φορά τεχνογνωσία και προσδίδουν στο άτομο την επαγγελματική του 
ταυτότητα. Αντιθέτως, οι διάφορες «προσωπικές ποιότητες» και στοιχεία του 
χαρακτήρα, παρότι και στο παρελθόν έπαιζαν ρόλο, αναλόγως της φύσης του 
επαγγέλματος, δεν είχαν μέχρι πρότινος κατά κανόνα αποτελέσει κύριο δομικό 
στοιχείο των κριτηρίων επαγγελματικής ανταπόκρισης των εργαζομένων, ούτε 
είχαν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής και οργανωμένης εκπαίδευσης ή 
-πολύ περισσότερο- μέτρησης και πιστοποίησης της κατοχής τους από τα άτομα.

3. Η βασική υπόθεση εργασίας

Το βασικό επιχείρημα που θα επιδιώξουμε να στοιχειοθετήσουμε είναι πως, 
παρότι πράγματι, όπως πολλοί υποστηρίζουν, οι μέθοδοι και τα περιεχόμενα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών υποσυστημάτων 
της χώρας μας είναι σε κάποιο βαθμό παρωχημένα (με την έννοια ότι έχουν 
σχεδιαστεί για τις ανάγκες μιας «εποχής που απέρχεται» ή σε κάθε περίπτωση, τα 
χαρακτηριστικά της έχουν τροποποιηθεί) και όντως χρειάζεται να προβούμε σε 
ένα εγχείρημα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, εντούτοις, η κυρίαρχη πρόταση για 
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τη σύνθεση του θεωρούμενου σήμερα βέλτιστου μείγματος δεξιοτήτων, όπως 
εκπέμπεται από τις επίσημες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, είναι μονόπλευρη 
και περιοριστική. Εστιάζει την προσοχή της σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα 
της οικονομίας  (Κόκκος κ.ά., 2021, σ. 45) και ειδικότερα στην ικανοποίηση των 
«αναγκών των αγορών», των αγορών εμπορευμάτων, υπηρεσιών, χρήματος και 
ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας1. 

Επιπλέον, ενώ πρόκειται για μια εμπρόθετη πολιτική επιλογή παρουσιάζεται 
σαν φυσική και αναπόφευκτη ανάγκη, η ισχύς της οποίας υποτίθεται ότι 
επικυρώνεται από δεκάδες μελέτες και έρευνες, οι οποίες συνήθως διατυπώνουν 
τις ίδιες ερωτήσεις προς τις ίδιες ομάδες και κατηγορίες πληροφορητών και 
φυσικά καταλήγουν στα ίδια ή σε παρόμοια ευρήματα. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι με τη διαμόρφωση ενός τέτοιου μείγματος 
επιθυμητών εργασιακών / επαγγελματικών δεξιοτήτων που συγκροτείται 
από το συνδυασμό γενικών και ειδικών γνώσεων καθώς και «ενδεδειγμένων» 
συμπεριφορών, η ορθολογικότητα του επικρατούντος μοντέλου οικονομικής 
διαχείρισης, με άλλα λόγια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και 
κατανάλωσης, επεκτείνεται στο σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
καλύπτει σχεδόν όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής (υπερβαίνοντας το πεδίο της 
άσκησης του επαγγέλματος) και εισέρχεται σε όλα τα περιεχόμενα μάθησης. 
Γίνεται με απλά λόγια το επίσημο και επιβεβλημένο περιεχόμενο μάθησης για 
όλους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί περιστρέφονται γύρω από αυτή την 
πρόταση. 

Έτσι, η εκπαίδευση και η κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
όχι μόνο δεν μπορεί να είναι μια πράξη διαμόρφωσης αυτοδύναμων και 
δημοκρατικών πολιτών και ολοκληρωμένων εργαζομένων και επαγγελματιών, 
αλλά υπάγεται πλήρως και με στρεβλό τρόπο στη δεσπόζουσα οικονομική 

1. Ίσως θα άξιζε να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι πολιτικές της «απασχολησιμότητας» 
από τα μέσα της δεκαετίας 1990 και μετά, δηλαδή η ρητορική (α) της επίτασης της «διά βίου 
μάθησης» απέναντι σε μια «ανταγωνιστική αγορά εργασίας που δεν έχει θέσεις για όλους» 
(αντί της «πλήρους απασχόλησης) (Τσουκαλάς, 2010), (β) της «στροφής» προς τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και (γ) οι επικρατούσες σήμερα, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτικές 
δεξιοτήτων (βλ. Cedefop, 2022˙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2020) αποτελούν διαδοχικές 
«στιγμές» ή/και συνυπάρχουσες εκδοχές των ίδιων (ή έστω έντονα ομοιόμορφων) πολιτικών 
προταγμάτων, όπως είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της 
διαφάνειας των προσόντων, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και η προσαρμογή 
των εργαζομένων στις αλλαγές που συντελούνται στα σύγχρονα παραγωγικά συστήματα.
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στοχοθεσία για παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Με τον 
τρόπο αυτό, αναπαράγει διαρκώς τα φαιδρά μοντέλα του εργαζόμενου που 
ενώ είναι υπαμειβόμενος και απασχολούμενος σε δύσκολες και επισφαλείς 
εργασίες καλείται να λειτουργήσει ως «επιχειρηματίας του εαυτού του» (Dardot 
& Laval, 2022) ή του άνεργου που ευθύνεται προσωπικά για την «ανικανότητά 
του» να εξασφαλίσει εργασία και χρειάζεται να τρέχει διαρκώς πίσω από νέες 
ανάγκες για περισσότερες και πιο σύγχρονες δεξιότητες σε έναν ασταμάτητα 
επιταχυνόμενο αγώνα βιοπορισμού. Ταυτοχρόνως, άλλες σημαντικές πτυχές της 
ανθρώπινης υπόστασης και των προοπτικών της κοινωνίας, που αντιστοιχούν 
σε ζωτικές ανάγκες για νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απωθούνται, 
περιθωριοποιούνται και εξοστρακίζονται. Κάποιες από αυτές τις νέες ανάγκες 
θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στη συνέχεια.

4. Ένας κρίσιμος παράγοντας

Ένας κρίσιμος παράγοντας που τις περισσότερες φορές παρακάμπτεται ή το 
λιγότερο υποτιμάται στη δημόσια συζήτηση για τις δεξιότητες είναι η ανάγκη 
συνδυασμού των δεξιοτήτων με το αξιακό πλαίσιο που θα έπρεπε να περιβάλλει 
την εφαρμογή τους. Το στοιχείο που παραγνωρίζεται και υποτιμάται εδώ είναι 
ότι η εργαλειακή και χρησιμοθηρική προσέγγιση των δεξιοτήτων, εκτός από 
ατελής, είναι σε κάποιες περιπτώσεις και επικίνδυνη. Για να αποσαφηνιστεί 
αυτός ο ισχυρισμός αρκεί να φανταστούμε πού μπορεί να οδηγήσει η άρτια 
τεχνική ικανότητα χωρίς τη δεοντολογική διάσταση της εφαρμογής της. Ας 
σκεφτούμε, για παράδειγμα, ότι οι ίδιες περίπου γνώσεις και δεξιότητες 
μπορούν να παρασκευάσουν φάρμακα ή δηλητήρια, ιατρικό εξοπλισμό ή 
μηχανές καταστροφής, ψηφιακές εφαρμογές προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας ή  πληροφοριακά συστήματα επιτήρησης και πειθάρχησης. Χωρίς αξιακή 
πυξίδα, η αβεβαιότητα της χρήσης των δεξιοτήτων επιτείνεται. 

Αυτή η συλλογιστική, μας οδηγεί σε μία ιδιαίτερης σημασίας επισήμανση: 
Το σημαντικό δεν είναι η (διανοητική) κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά 
η έμπρακτη στάση που υιοθετεί και εκδηλώνει κάποιος στην επαγγελματική 
και κοινωνική του πρακτική. Και αυτή η προδιάθεση και έμπρακτη στάση 
διαμορφώνεται από την ενεργητική σύμπραξη της κατοχής των (γενικών και 
ειδικών) γνώσεων και δεξιοτήτων ενός πεδίου από τη μια, και της υιοθέτησης 
αξιών, ηθικών κανόνων και δεοντολογικών αρχών εφαρμογής των γνώσεων και 
δεξιοτήτων, από την άλλη. Στις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πρέπει 
να υπάρχει χώρος και χρόνος και για τις δύο πλευρές, όχι μόνο για την πρώτη.
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Εντέλει, η θέση που διατυπώνεται στο παρόν κείμενο είναι ότι  η εμπειρία 
της πανδημίας και των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών της (μολονότι αυτές 
εκδηλώθηκαν διαφοροποιημένες ανάμεσα στις διακριτές κατηγορίες του 
πληθυσμού, αλλά και ανάμεσα στις χώρες, με βασικό κριτήριο το επίπεδο 
«οικονομικής ευμάρειας» δηλαδή, τον πλούτο, όπως αυτός κατανέμεται 
διαφοροποιημένα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις και στρώματα) αποτελεί 
μια πρόκληση να ξανασκεφτούμε την επίσημη προσέγγιση για το μείγμα 
δεξιοτήτων, επανεξετάζοντας την ιεράρχηση των αξιών που διέπουν τη σκέψη 
μας και καθορίζουν τις πρακτικές αποφάσεις μας. 

Από το μεγάλο σύνολο ερεθισμάτων που μας παρείχε η περίοδος της 
πανδημίας (και γενικότερα η ευρύτερη περίοδος που συμπεριλαμβάνει από την 
οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2018 μέχρι τις επιπτώσεις του πολέμου 
στην Ουκρανία), θα επιλεγούν μερικά φαινόμενα τα οποία η κοινή εμπειρία έχει 
φέρει στο προσκήνιο και θα διατυπωθούν ορισμένα μηνύματα που ενδεχομένως 
εκπέμπουν αυτά τα φαινόμενα ως προς την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων 
και στάσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουμε να τροποποιήσουμε και να 
εμπλουτίσουμε το μείγμα των δεξιοτήτων που θεωρείται ότι χρειάζεται η εποχή 
μας με νέο περιεχόμενο και διαφοροποιημένες σημασίες.

5. Νέα φαινόμενα, παλιές και νέες ιδέες για ικανότητες που εισέρχονται 
στο προσκήνιο

5.1. Δεξιότητες ανάσχεσης της ραγδαίας περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Η πανδημία έχει συναρτηθεί με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και 
ειδικότερα με την αυξανόμενη ανθρώπινη παρέμβαση σε απομακρυσμένα 
και μέχρι σήμερα αυτο-προστατευμένα φυσικά οικοσυστήματα (Malm, 
2020). Αυτή δε η ανθρώπινη παρέμβαση δεν συνίσταται σε μεμονωμένα 
περιστατικά, αλλά συνδέεται οργανικά με την «κανονική» παραγωγική 
λειτουργία του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος το οποίο, ορμώμενο 
από τη εσωτερική του ανάγκη για συνεχή διεύρυνση των πεδίων δυνητικής 
κερδοφορίας, επιδιώκει να αξιοποιεί οποιονδήποτε φυσικό πόρο χωρίς κανένα 
όριο και χωρίς ουσιαστική μέριμνα για την πιθανή διατάραξη των εύθραυστων 
οικολογιών ισορροπιών (Keucheyan, 2016). Έτσι ή αλλιώς, η συχνότητα 
εμφάνισης εκδηλώσεων περιβαλλοντικής ανισορροπίας με τη μορφή οξύτατων 
κλιματικών αναστατώσεων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και τα 
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θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος κυριαρχούν συνεχώς πια στην 
παγκόσμια πολιτική ατζέντα. 

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά όλον τον τρόπο ζωής μας, την 
εργασία, τη διατροφή, την υγεία, την ενεργειακή δαπάνη, τη μορφή των πόλεων, 
τη θαλάσσια ζωή. Το παράδοξο -και παράλογο- γεγονός είναι ότι σε παγκόσμιο 
επίπεδο αυτοί που συμβάλλουν λιγότερο στη μόλυνση και την καταστροφή 
του περιβάλλοντος (είτε σε επίπεδο χωρών, είτε σε επίπεδο εισοδηματικο-
κοινωνικών κατηγοριών των ατόμων) πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Η 
Ελλάδα, από την άλλη μεριά, βρίσκεται σε μια ζώνη υψηλής επικινδυνότητας με 
σημαντικές προβλεπόμενες αρνητικές συνέπειες στην αγροτική οικονομία, την 
παραγωγική δραστηριότητα, τον τουρισμό, αλλά και το επίπεδο ζωής συνολικά.

Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση έχει αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την 
ανάδυση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων στο όνομα της λεγόμενης 
«πράσινης ανάπτυξης». Μεγάλο μέρος της κριτικής απόστασης που αρκετοί 
άνθρωποι κρατούν από τις επίσημες πολιτικές γύρω από τα θέματα της 
προστασίας του περιβάλλοντος οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς 
όσους χρησιμοποιούν πομπώδεις εκφράσεις κατά της κλιματικής κρίσης ενώ 
την ίδια ώρα οργανώνουν και προετοιμάζουν την νέα εποχή της «πράσινης» 
κερδοσκοπίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η κρισιμότητα του θέματος της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και της κλιματικής κρίσης δημιουργεί την ανάγκη μιας επείγουσας 
στροφής στις ατομικές και συλλογικές πρακτικές και αυτό με τη σειρά του απαιτεί 
την ανάπτυξη νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και αντιλήψεων που χρειάζονται για να 
υποστηρίξουν τη ζωή σε μια κοινωνία που στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Τέτοιες δεξιότητες είναι οι 
δεξιότητες εξοικονόμησης ενέργειας, η γνώση περιβαλλοντικών κανονισμών, η 
γνώση και αποφυγή χρήσης ρυπογόνων ουσιών και πολλές άλλες. Ταυτοχρόνως, 
όσο σημαντική είναι η ατομική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια άλλο τόσο 
-ίσως και πιο σημαντική- είναι η συλλογική εκδήλωση της απαίτησης να 
υιοθετηθούν άμεσα ριζικά μέτρα στο επίπεδο των δημόσιων πολιτικών σε 
βασικούς τομείς όπως η ανακύκλωση, η διαχείριση των αποβλήτων, η διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας. Τέλος, η απόκτηση 
των κατάλληλων γνώσεων και κυρίως η υιοθέτηση ενεργής στάσης κατά της 
ραγδαίας περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι και αγώνας ενάντια στην 
ανισότητα που διαμορφώνεται γύρω από το δίπολο ενεργειακή σπατάλη - 
ενεργειακή στέρηση (ή ενεργειακή φτώχια).
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5.2. Δεξιότητες για τη διαχείριση των εμπειριών τεχνολογικής αλλαγής και 
ψηφιοποίησης της ζωής. Η περίπτωση της τηλεκπαίδευσης

Τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας οδήγησαν σε 
τηλεργασία και σε διακοπή των εκπαιδευτικών ενεργειών για μεγάλο διάστημα 
το 2020. Οι εμπειρίες από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση ποικίλλουν 
και αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι οι καταστάσεις αυτές βιώθηκαν 
διαφορετικά από τις διάφορες κοινωνικές, ηλικιακές και επαγγελματικές 
ομάδες. Και για τα δύο φαινόμενα έχουν επισημανθεί θετικές και αρνητικές 
πλευρές. Και στις δύο περιπτώσεις έχει ειπωθεί ότι αυξήθηκαν οι υφιστάμενες 
και δημιουργήθηκαν  νέες ανισότητες. Αυτοί που είχαν τα μέσα και τις δεξιότητες 
κινήθηκαν πιο γρήγορα και πήγαν πιο μακριά. Αυτοί που δεν τα είχαν, έμειναν 
πίσω και η απόσταση από τους πρώτους μεγάλωσε. Η αναγκαστική επιβράδυνση 
της φυσικής και υλικής κίνησης, η οποία μάλιστα ωφέλησε σημαντικά τα 
περιβαλλοντικά οικοσυστήματα κατά την μικρή περίοδο που επικράτησε, 
συνοδεύτηκε από ραγδαία επιτάχυνση της ψηφιακής ζωής. «Ψηφιακή μανία 
και σωματική ακινητοποίηση» χαρακτήρισε την εν λόγω εμπειρία ο Γερμανός 
κοινωνιολόγος Hartmut Rosa (2021, σ. 14). 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, σχετικά σύντομα επιχειρήθηκαν αλλαγές 
σχεδιασμού και μοντέλων υλοποίησης, με την εφαρμογή μεθόδων 
τηλεκπαίδευσης, κυρίως με την μέθοδο της «σύγχρονης» τηλεκατάρτισης 
χρησιμοποιώντας εφαρμογές απλής τηλεδιάσκεψης. Η απότομη παύση της 
φυσικής συμμετοχής στην εκπαίδευση προκάλεσε μια πρόσκαιρη αναστάτωση 
από την οποία προέκυψαν, με διαφορετικές ταχύτητες και ποιοτική διακύμανση 
των αποτελεσμάτων, ποικίλες «προσαρμοστικές απαντήσεις» στις συνθήκες της 
έκτακτης κατάστασης. 

Σε πολλές περιπτώσεις, εκτιμήθηκε ότι υπήρξε έλλειψη κατάλληλης 
προετοιμασίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, αν και 
στη συνέχεια εκδηλώθηκαν ενεργά αντανακλαστικά για την όσο το δυνατόν 
συντομότερη κάλυψη των κενών. Είναι βέβαια αναμφισβήτητο γεγονός ότι 
την περίοδο 2020-2021 υπήρξε απώλεια πολλών χιλιάδων ωρών (φυσικής) 
κατάρτισης σε σχέση με τους πρότερους σχεδιασμούς. Την ίδια στιγμή, θα ήταν 
πλημμελής η αξιολόγηση της εμπειρίας της τηλεκπαίδευσης εάν δεν αναφερόταν 
ότι πολλοί άνθρωποι αναγνώρισαν σημαντικά πλεονεκτήματα στη γενικευμένη 
εφαρμογή τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα: σημαντική 
εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, ευκολία στη σύνδεση από σταθερές ή 
φορητές συσκευές, μειωμένη έκθεση στους υγειονομικούς κινδύνους κ.ο.κ..
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Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές και 
ψηφιακές δεξιότητες, γεγονότα που παρακίνησαν σε επείγουσα μάθηση, 
ιδίως των επιτακτικά αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω άμεσης 
πρακτικής εφαρμογής. Όλοι μας μαθαίναμε εφαρμόζοντας, χωρίς περιθώρια 
για οργανωμένη εκπαίδευση. Αυτό είχε ως συνέπεια να επιτευχθεί κυρίως 
επιφανειακή γνώση μέσω διαδικαστικής μάθησης για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με την απότομη και καθολική 
παύση της φυσικής συμμετοχής, δοκιμάστηκε η «καρδιά» της εκπαιδευτικής 
σχέσης, δηλαδή η προσωπική επαφή εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενων και 
εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων, οι βασικές αρχές της συμμετοχικής μάθησης στην συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων δεν «συνδέθηκαν» αυτομάτως στο Zoom, στο 
Skype ή στο Webex μαζί με τα συμμετέχοντα άτομα. 

Κατά συνέπεια, η εμπειρία της τηλεκπαίδευσης μας έδειξε ότι χρειαζόμαστε 
νέες δεξιότητες συνδυασμού των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης με τις ενεργητικές μορφές μάθησης. Επίσης, 
χρειαζόμαστε δεξιότητες σεβασμού και προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και ικανότητες ευφυούς και ασφαλούς πλοήγησης στα ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, εκτός των αναγκαίων χρηστικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων, χρειαζόμαστε εκείνο το είδος των ψηφιακών γνώσεων που θα μας 
επιτρέπουν, όσο είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές εφαρμογές 
για τους σκοπούς μας και όχι να είμαστε εμείς οι ίδιοι αντικείμενα «ψηφιακής 
εκμετάλλευσης», ως πάροχοι δεδομένων και τροφοδότες -άγνωστων για όλους 
εμάς- αλγόριθμων που «μαθαίνουν» από τη διαδικτυακή μας συμπεριφορά για 
να επιστρέψουν τελικά πίσω σε εμάς με τις μορφές της εξελιγμένης ψηφιακής 
παρακολούθησης (Ζούμποφ, 2020) και της διεισδυτικής προσωποποιημένης 
εμπορικής διαφήμισης (Σμυρναίος, 2018), επιβλέποντας και καθορίζοντας 
μεγάλο μέρος των επιλογών μας. Η τεχνολογική ικανότητα, όπως τονίζει ο Oskar 
Negt (Rasmussen, 2006) συνίσταται, εκτός της ειδικής τεχνικής γνώσης, στην 
ικανότητα αποτίμησης της σχετικότητας των τεχνολογικών εφαρμογών ώστε να 
μπορούμε να διακρίνουμε τη δυναμική και τους κινδύνους που συνεπάγονται.

Η αιφνιδιαστική και γενικευμένη επιβολή συνθηκών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης δημιούργησε σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους ανασφάλειες 
και άγχη, αλλά και συνέβαλε στην ανάδυση νέων ερωτημάτων ως προς την 
αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εκπαιδευτικής σχέσης υπό τις νέες 
συνθήκες (Καραγιαννοπούλου & Κόκκος, 2021). Τα ερωτήματα αυτά και κυρίως 
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οι εναλλακτικές απαντήσεις και η πιθανή μονιμοποίηση νέων τρόπων μάθησης 
με τη χρήση ψηφιακών μέσων θα απασχολούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
και πρακτικές για αρκετό καιρό μετά την παρέλευση της οξείας φάσης της 
πανδημίας και ενδεχομένως θα προκαλέσουν τη δημιουργία νέων διδακτικών 
μέσων και μεθοδολογιών καθώς και την ανάδυση νέων «αγορών εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών». Οι πρώιμες μελέτες διερεύνησης γνώμης εκτιμούν ότι η 
τηλεκπαίδευση θα αποτελέσει από δω και στο εξής σταθερό χαρακτηριστικό 
στο μείγμα των εκπαιδευτικών πρακτικών. Πιθανότατα, η μεικτή μέθοδος 
που θα συνδυάζει φυσική συμμετοχή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (κυρίως 
σύγχρονη, αλλά και ασύγχρονη με τη χρήση νέων μέσων και εξελιγμένων 
τεχνικών) να αποδειχθεί για κάποιο διάστημα μια βιώσιμη και ισορροπημένη 
πρακτική. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της τεχνολογίας θα επηρεάσει αναμφίβολα 
σε βάθος χρόνου τις εκπαιδευτικές πρακτικές, ιδίως με την εικονική (VR) και 
την επαυξημένη (AR) πραγματικότητα, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και 
άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Από τη άλλη μεριά, ένα από τα «θύματα» της τηλεκπαίδευσης ειδικά στο 
πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν η μάθηση στους 
χώρους εργασίας, η μαθητεία και η πρακτική άσκηση είτε λόγω κλεισίματος 
των επιχειρήσεων, είτε λόγω των περιοριστικών μέτρων. Η εμπειρία αυτή 
υπογράμμισε κάτι ήδη γνωστό για το εκπαιδευτικό μας σύστημα: την έμφαση στη 
γνωστική διάσταση της μάθησης και την υποβάθμιση των δύο άλλων σημαντικών 
διαστάσεων, της διάστασης των κινήτρων (συναισθηματική) και της διάστασης 
της αλληλεπίδρασης (κοινωνική) (Illeris, 2007). Επίσης, η ίδια εμπειρία υπενθύμισε 
μια διαχρονική παθογένεια: την απουσία της πρακτικής, ως βασικής όψης της 
διεργασίας ολόπλευρης μάθησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα «βολεύεται» να εξισώνει την εκπαιδευτική πρακτική με την εργασιακή 
εμπειρία, έτσι ώστε δεν φροντίζει να υπάρχουν σε όλη την εκπαίδευση, ειδικά 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επαρκή σύγχρονα εργαστήρια και 
υποδομές πρακτικής άσκησης. Στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης δε, είναι γνωστό ότι υλοποιούνται εκατοντάδες σεμινάρια τεχνιτών, 
χειροτεχνών και εμπειροτεχνών επαγγελματιών αποκλειστικά με θεωρητική 
κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων με γραπτές εξετάσεις και ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς χρειάζεται συνέχεια να 
το επαναλαμβάνουμε: ειδικά οι δεξιότητες που αφορούν στην άσκηση ενός 
επαγγέλματος σπάνια μπορούν να αποκτηθούν σε ένα βαθύ και διατηρήσιμο 
επίπεδο χωρίς την μεσολάβηση της πρακτικής.
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5.3. Δεξιότητες σε αντιστοίχιση με ολοκληρωμένα σύνολα γνώσεων και 
αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων 

H φύση της υγειονομικής κρίσης η οποία έφερε στο προσκήνιο, όχι μόνο 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά τον άμεσο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη ζωή, είχε, μεταξύ άλλων, μια μη αυτονόητα αναμενόμενη συνέπεια: 
την ανάδυση μιας διαφορετικής αξιολογικής ιεράρχησης των επαγγελμάτων. 
Ξαφνικά οι ανθρώπινες δραστηριότητες και εργασίες διαχωρίστηκαν σε 
ουσιαστικές και μη ουσιαστικές με κριτήριο τη διατήρηση της ανθρώπινης 
ζωής και της, όσο το δυνατόν, πιο ομαλής κοινωνικής συμβίωσης (Axel Honneth 
στο Γιαλκέτσης, 2021). Οι πραγματικά θεμελιώδεις και ζωτικές ανθρώπινες 
ανάγκες, όπως η προστασία της υγείας, η καταλληλόλητα της οικίας όχι μόνο 
ως χώρου ικανοποιητικής οικογενειακής ζωής, αλλά και ως χώρου εργασίας 
και εκπαίδευσης, η εξασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης, η επάρκεια των 
αναγκαίων για την καθημερινή διαβίωση αγαθών και η δυνατότητα απόκτησής 
τους, επισκίασαν τις υποτιθέμενες «ανάγκες» της υπερκαταναλωτικής 
αποχαύνωσης και κατέδειξαν ότι πολλοί από όσους και όσες εργάζονται σε 
κουραστικές, επικίνδυνες και -πολλές φορές- υποαμοιβόμενες εργασίες, όπως 
οι νοσοκομειακοί, οι υπάλληλοι των super market, οι διανομείς φαγητού, οι 
οδοκαθαριστές, οι συντηρητές χώρων και εξοπλισμού, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, 
οι εργάτες στη βιομηχανία, οι οδηγοί των τρένων και των λεωφορείων και 
πολλοί άλλοι, είναι ουσιωδώς απαραίτητοι και χρήσιμοι για την ζωή μας και από 
αυτή την άποψη οι συνθήκες εργασίας, η «κοινωνική εκτίμηση» του έργου τους, 
τα δικαιώματα και οι αμοιβές για την εργασία που παρέχουν πολύ συχνά δεν 
είναι αντίστοιχα με την προσφορά τους. Αντιθέτως, είναι ερώτημα τι ακριβώς 
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο τα πολυδιαφημισμένα υψηλόβαθμα στελέχη 
επιχειρήσεων και οργανισμών που μονοπωλούν την κορυφή της εισοδηματικής 
ιεραρχίας.

Στη βάση αυτής της επίγνωσης που φωτίστηκε από τον καθοριστικό για την 
κοινωνική ζωή ρόλο συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων κατά την πανδημία, 
βρίσκεται ένας πολύπλοκος καταμερισμός εργασίας που χαρακτηρίζεται από 
διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, διαφοροποιημένα επίπεδα θεσμικής ρύθμισης 
και μια μεγάλη ποικιλία μορφών και σχέσεων εργασίας. Μέσα στην πολυπλοκότητα 
της αγοράς εργασίας μπορεί κάποιος να συναντήσει από λεπτομερώς 
αδειοδοτημένα (ρυθμισμένα) και «κατοχυρωμένα» επαγγέλματα μέχρι πολλές 
εντελώς αρρύθμιστες και «απροστάτευτες» επαγγελματικές δραστηριότητες, 
όπως φυσικά και μεγάλο αριθμό «ευέλικτων» δηλαδή πολύωρων, επισφαλών, 
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ασταθών και υποαμειβόμενων εργασιών. Θεσμικό «κλειδί» για τη ρύθμιση και 
οργανωμένη άσκηση των επαγγελμάτων είναι οι διαδικασίες αδειοδότησης, οι 
οποίες συνδέονται στις περισσότερες περιπτώσεις με τους τίτλους σπουδών 
και τα πιστοποιητικά που δίνει το σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Το φαινόμενο που επισημαίνουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων δεκαετιών, κινούμαστε σταδιακά όλο και πιο πολύ από ένα μοντέλο 
καταμερισμού της εργασίας και κατανομής των εργασιακών ρόλων βασισμένου 
στα επαγγέλματα και σε τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν σε αυτά, προς ένα 
σύστημα βασισμένο σε δέσμες, κατηγορίες και επίπεδα δεξιοτήτων (WEF, 2021). 
Πρόκειται, κατά κάποιο τρόπο, για μια σταδιακή μετάβαση από τα επαγγέλματα 
στις δεξιότητες και από τα ολοκληρωμένα και ενιαία «τυπικά προσόντα» (τίτλους 
σπουδών) στην πιστοποίηση επιμέρους ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
και στα μικρο-διαπιστευτήρια (micro-credentials) (Καρακιουλάφη, 2010; 
Φωτόπουλος, 2022). Η ερμηνεία που δίνεται επισήμως για αυτόν τον 
μετασχηματισμό είναι ότι τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά συστήματα, «φτιαγμένα 
για τις ανάγκες της βιομηχανικής εποχής», δεν διαθέτουν την απαραίτητη 
ευελιξία και μεταβλητότητα που χρειάζεται η σύγχρονη παραγωγική λειτουργία 
και η αγορά εργασίας. Έτσι, θεωρείται πλέον ότι σημασία δεν έχει τόσο το τυπικό 
προσόν που διαθέτει κάποιος, όσο η εμπράγματη ικανότητά του να εκτελέσει 
επαρκώς μια δέσμη εργασιακών καθηκόντων, μαζί με την πολυπόθητη ικανότητα 
της διαρκούς προσαρμοστικότητας στο, μεταβαλλόμενων απαιτήσεων, 
εργασιακό περιεχόμενο και περιβάλλον. 

Ταυτοχρόνως, εάν επικρατήσουν -όπως φαίνεται πολύ πιθανόν- οι 
προσπάθειες εδραίωσης ενός ευρωπαϊκού συστήματος απόκτησης «μικρο-
πιστοποιητικών» (Cedefop, 2022) τα οποία επιδιώκουν να επικυρώνουν την 
κατοχή επιμέρους γνώσεων και δεξιοτήτων αντί για τους βασικούς τίτλους 
σπουδών (ή συμπληρωματικά με αυτούς) που αντιστοιχούσαν σε ολοκληρωμένα 
επαγγελματικά σύνολα, τότε γίνεται ακόμη καλύτερα αντιληπτό ότι οι αρχικές 
σπουδές είναι περισσότερο μια αφετηρία, ένας «βατήρας» για την περαιτέρω 
εξέλιξη, παρά ένας αποφασιστικής σημασίας σταθμός, πολύ περισσότερο ένα 
«τέλος». Ταυτόχρονα, με την πρακτική αυτή υποβαθμίζεται η επαγγελματική 
αξία των βασικών εκπαιδευτικών τίτλων (απολυτήριο, πτυχίο κ.ο.κ.) με 
προφανείς συνέπειες στην εργασιακή σχέση εργοδότη - εργαζόμενου, σε βάρος 
του εργαζόμενου. Έτσι, η σχετική σταθερότητα και επαγγελματική αναγνώριση 
της αξίας των βασικών τίτλων σπουδών δίνει σταδιακά τη θέση της στην 
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αποσύνδεση του τίτλου σπουδών από την εργασιακή κατάσταση (κριτήρια 
πρόσληψης, όροι εργασίας, ύψος αμοιβής κτλ) και στην εντεινόμενη ανάγκη 
συνεχούς «αυτο-βελτίωσης» με αποδεικτικό στοιχείο την απόκτηση όλο και 
περισσότερων πιστοποιητικών μικρής θεματικής εμβέλειας και περιορισμένου 
χρόνου ισχύος.

Σε αυτό το πλαίσιο επικράτησης των τρεχουσών πολιτικών δεξιοτήτων, που 
αντιστοιχεί σε συνθήκες ρευστότητας της αγοράς εργασίας, μεταβλητότητας 
των εργασιακών μορφών και περιεχομένων, απορρύθμισης των επαγγελμάτων 
και μείωσης του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις, το διακύβευμα 
μετατίθεται στο έργο της «μετάφρασης» των εργασιακών ρόλων σε ομάδες 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ικανοποιητική εκτέλεση εργασιακών 
καθηκόντων. Η κατάτμηση των ενιαίων επαγγελμάτων και των ολοκληρωμένων 
εργασιακών ρόλων σε επιμέρους δεξιότητες -και παράλληλα η μεταγραφή 
τους ως «ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων»- θεωρείται ότι πρώτο, 
θα επιτρέψει στους εργοδότες να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδρομές 
μετάβασης από έναν επαγγελματικό ρόλο σε έναν άλλο, βασισμένοι στη 
σύγκριση παρόμοιων ή συγκλινουσών δεξιοτήτων, δεύτερο, θα καταστήσει 
ικανούς τους εργαζόμενους να λάβουν καλύτερες αποφάσεις για το είδος των 
δράσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ή απόκτησης νέων δεξιοτήτων που θα 
χρειαστούν για να υποστηρίξουν τις επιθυμητές μεταβάσεις από ειδικότητα σε 
ειδικότητα και τρίτον, θα διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
παρόχων κατάρτισης, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για μια βασισμένη στις 
δεξιότητες οικονομική ανάπτυξη (WEF, 2021). Ακριβώς η προαναφερόμενη 
στρατηγική υλοποιείται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές δεξιοτήτων, 
που εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. 

Έναντι αυτής της εξελισσόμενης μεταβολής χρειαζόμαστε μια επανασύλληψη 
των εργασιακών δεξιοτήτων όχι ως «σπαράγματα» κατακερματισμένων 
και κατά το δοκούν ανασυνδυαζόμενων αποσπασμάτων γνώσεων οι οποίες 
καλούνται συνεχώς να προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος εργασίας, αλλά ως ολοκληρωμένες επαγγελματικές ενότητες, 
τροποποιημένες φυσικά βάσει των ποικίλων μετασχηματισμών που επηρεάζουν 
τα επαγγέλματα, αλλά και συνδεδεμένες εκ νέου με θεσμοθετημένα εργασιακά 
δικαιώματα και επαγγελματικές αρμοδιότητες ώστε να διασφαλίζουν την 
ποιότητα των επαγγελματικών έργων, την προστασία των εργαζομένων και 
των καταναλωτών, και την ποιοτική, σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία 
των ατόμων. 
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5.4. Δεξιότητες κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης της πραγματικότητας. 

Κατά την περίοδο της πανδημίας ζήσαμε μία έξαρση του ανορθολογισμού τόσο σε 
επίπεδο λόγων όσο και σε επίπεδο συμπεριφορών. Με τον όρο «ανορθολογισμός» 
αναφερόμαστε σε εκείνες τις αντιλήψεις και συμπεριφορές που εκδηλώνονται 
παρά και ενάντια στη θεμελιωμένη γνώση και την αιτιολογημένη και έλλογη 
συλλογιστική.

Τα ερωτήματα που εγείρονται από αυτή την εμπειρία είναι κρίσιμα: Γιατί 
τόσοι πολλοί άνθρωποι έλκονται από τον ανορθολογισμό, τη δεισιδαιμονία 
και τις «θεωρίες συνωμοσίας»; Ποιος είναι ο ρόλος των σύγχρονων μορφών 
δημοσιότητας και επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) στη διαμόρφωση 
και επικράτηση «μυθολογικών» προσλήψεων της πραγματικότητας; Ποια 
εναλλακτική ορθοπρακτική λειτουργία της δημοσιότητας θα μπορούσε να 
συμβάλει στη μετατροπή των ατόμων από αντικείμενα - «καταναλωτές» 
κατασκευασμένων ειδήσεων σε συνειδητά και ενεργά υποκείμενα των σκέψεων, 
αντιλήψεων και πρακτικών τους; Τέτοια ερωτήματα σχετικά με τη γέννηση 
και διάδοση ανορθολογικών αντιλήψεων μπορούν να τεθούν, αλλά όχι να 
απαντηθούν στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου, το οποίο έχει διαφορετικό 
στόχο. Επιδιώκουν, ωστόσο, να υπονοήσουν την ύπαρξη μιας στενής σχέσης 
ανάμεσα στις απορίες και τα αδιέξοδα της σύγχρονης ζωής (απανωτές κρίσεις, 
αυξημένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα κοκ) και την ανάδυση του 
χειραγωγικού ανορθολογικού φαντασιακού.

Από την άλλη μεριά, κάποιες από τις πρακτικές της βιομηχανοποιημένης και 
ακραία εμπορευματοποιημένης επιστήμης οδηγούν σε ένα είδος εξουσιαστικής 
«βιοπολιτικής» (Foucault,  2012) που απέχει πολύ από το ιδεώδες του 
πραγματικά χειραφετητικού ορθολογισμού. Αντιθέτως, συγκροτεί την άλλη 
όψη του ίδιου φαινομένου καταναγκασμού και ουσιαστικής ανελευθερίας: 
τη νομιμοποιημένη χειραγώγηση (και «αυτο-χειραγώγηση») μέσω του δήθεν 
«επιστημονικού» ορθολογισμού. Άλλωστε, οι κρίσεις ήταν πάντοτε μια καλή 
ευκαιρία πραγματοποίησης κρίσιμων στροφών στην πολιτική ρητορική και 
πρακτική. Και όπως έχει ήδη λεχθεί (Agaben, 2007), για τα σύγχρονα συστήματα 
διακυβέρνησης, η εκ των υστέρων διαχείριση της αταξίας (ή αλλιώς η αξιοποίηση 
του φόβου που προκαλεί η κρίση με σκοπό την εδραίωση μόνιμων περιοριστικών 
πολιτικών στη βάση αφορμών «έκτακτης ανάγκης») αποδεικνύεται συχνά πιο 
συμφέρουσα από την προληπτική διατήρηση της τάξης.

Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για την επίμονη κοινωνική πίεση που 
ασκείται στις μέρες μας για την «ανάγκη διαρκούς μάθησης και απόκτησης 
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δεξιοτήτων», δηλαδή για το φαινόμενο που περιγράφει ο Gert Biesta (2018) 
ως μαθησικοποίηση (learnification) του δημόσιου λόγου (discourse) περί της 
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, η μάθηση για τη οποία γίνεται 
τόσος λόγος τείνει να γίνει μια έννοια κενή περιεχομένου. 

Για την καλύτερη κατανόηση του επιχειρήματος ίσως φανεί χρήσιμη η 
αναφορά μιας αναλογίας μεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών της μάθησης και της 
οπτικής του Luis Bunuel για το πρόβλημα της ελευθερίας στο αριστουργηματικό 
κινηματογραφικό του έργο το Φάντασμα της Ελευθερίας. Στον Bunuel, η κραυγή 
«Κάτω οι Ελευθερωτές - Κάτω η Ελευθερία» που φωνάζουν στην τελευταία σκηνή 
του έργου οι διαδηλωτές ενάντια στην αστυνομία, υπονοεί ότι δεν πρόκειται 
για πραγματική ελευθερία, αλλά για μια αντιστροφή της ελευθερίας ή για μια 
καρικατούρα ελευθερίας. Το πραγματικό και ουσιαστικό αίτημα για ελευθερία 
έχει μεταμορφωθεί σε κενή ρητορική. Η ελευθερία από χειραφετητικό αίτημα 
έχει καταντήσει γενικευμένη κοροϊδία και επικράτηση της αστικής υποκρισίας. 
Αντιστοίχως με τη μάθηση: από δυνατότητα να λειτουργήσει ως «άσκηση 
ελευθερίας» (Freire, 1977) και μέσο προσωπικού και συλλογικού κοινωνικού 
μετασχηματισμού τείνει να εκπέσει σε μια μορφή εσωτερικευμένου χειραγωγικού 
καταναγκασμού. Έχουμε μπροστά μας πια ένα «φάντασμα της μάθησης». Μια 
μάθηση που ως προς τους στόχους και το περιεχόμενο έχει απωθήσει όλα τα 
ουσιαστικά αξιακά της στοιχεία και ως προς τα κίνητρα έχει πλήρως μεταθέσει 
το ενδιαφέρον της στα πολυπόθητα πιστοποιητικά (τα οποία όσο περισσότερα 
είναι, τόσο μικρότερη μοναδιαία αξία έχουν και τόσο πιο πολλά προσπαθούμε 
να αποκτήσουμε) ή αλλιώς στη μέτρηση των «μαθησιακών αποτελεσμάτων» με 
κριτήριο τις περιβόητες «ανάγκες της αγοράς εργασίας». 

Πώς κατορθώνουν όμως οι επικρατούσες πολιτικές να αναπαριστούν τον 
σύγχρονο μύθο για τη μάθηση ως πραγματικότητα, ως «αλήθεια»; Δια της 
ιδεολογίας, που έχει μετατρέψει το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε «καθήκον 
συνεχούς μάθησης» (Biesta, 2021). Το θέμα λοιπόν δεν είναι η μάθηση γενικώς 
και αορίστως, αλλά ποια μάθηση, ποια γνώση χρειάζεται να αποκτηθεί, γιατί 
και μέσω ποιου είδους εκπαίδευσης; Εν τέλει απάντηση σε ποιο ερώτημα είναι 
(ή θα έπρεπε να είναι) η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ενηλίκων; 
Εάν είναι απάντηση μόνον στο ζητούμενο της αύξησης της παραγωγικότητας 
της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της «οικονομίας της αγοράς», τότε 
πρόκειται για το «φάντασμα της μάθησης». 

Επομένως, υπό το φως αυτής της διευκρίνισης, το κρίσιμο ερώτημα είναι: 
ποιόν ρόλο θα μπορούσε να παίξει η εκπαίδευση ενηλίκων -με ποια μέσα 
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και περιεχόμενα- στην αντιμετώπιση ανορθολογικών και αντιδημοκρατικών 
αντιλήψεων και συμπεριφορών, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας 
αναγνώρισης, αξιολόγησης και κατανόησης της πραγματικότητας, και στη συνέχεια 
-βάσει αυτής της ενημερωμένης και επαρκούς ερμηνείας της πραγματικότητας- 
στην ενεργή παρέμβαση για την αλλαγή της, όταν αυτό απαιτείται.

Παρότι είναι αλήθεια πως η εκπαίδευση δεν μπορεί, μόνο με το έργο της, 
να αλλάξει τον κόσμο, είναι επίσης αλήθεια ότι δεν μπορεί να υπάρχει η ίδια 
χωρίς να προσπαθεί να τον αλλάξει και να τον κάνει καλύτερο. Από την άποψη 
αυτή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως απλή απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών 
γνώσεων για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας είναι το 
λιγότερο ανεπαρκής και σε αρκετές περιπτώσεις είναι κάτι σημαντικότερο: είναι 
παραμορφωτική, ατροφική και επιρρεπής σε δυσλειτουργικά αποτελέσματα. 
Κατά συνέπεια, οι ικανότητες και στάσεις που επιγραμματικά θα προταθούν 
στη συνέχεια, μαζί με τα μέσα επίτευξής τους, θα έπρεπε να έχουν σημαντική 
θέση σε όλες τις διεργασίες εκπαίδευσης ενηλίκων, να εμπλουτίζουν και να 
σημασιοδοτούν το αναγκαίο «ειδικό τεχνικό επαγγελματικό» περιεχόμενο, αλλά 
και να αναπτύσσουν αυτοτελώς (στο μέτρο φυσικά που οι υφιστάμενοι δομικοί 
συστημικοί περιορισμοί το επιτρέπουν) τις «ειδικά ανθρώπινες ικανότητες» 
του έλλογου στοχασμού και αυτοστοχασμού, της συναισθηματικής νοημοσύνης 
(Goleman, 2000), ωριμότητας και ενσυναίσθησης, της διεξοδικής ανθρώπινης 
επικοινωνίας και της δημοκρατικής κοινωνικής συμβίωσης. Οι αναγκαίες 
δεξιότητες και ικανότητες που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

   Η ανάπτυξη και άσκηση της ικανότητας του κριτικού στοχασμού (Brookfield, 
1996, 2012)2 και του δημοκρατικού διαλόγου, στοιχεία απαραίτητα για 

2. Το περιεχόμενο της έννοιας του κριτικού στοχασμού ή της κριτικής σκέψης (εδώ οι δύο 
όροι χρησιμοποιούνται με ταυτόσημο τρόπο) αναφέρεται στο παρόν κείμενο σε διάκριση 
από τη συνήθη νοηματοδότηση της έννοιας στα διάφορα κείμενα διεθνών οργανισμών 
που προβάλλουν και προτείνουν την κριτική σκέψη ως μια από τις σημαντικότερες «ήπιες», 
οριζόντιες ή κοινωνικές δεξιότητες του καιρού μας (π.χ. Whiting, 2020). Στην περίπτωση 
τέτοιων κειμένων, η κριτική σκέψη γίνεται αντιληπτή περισσότερο ως μια ακολουθία 
ορθολογικής επιχειρηματολογίας δηλαδή ως ικανότητα τεκμηρίωσης, κρίσης και αξιολόγησης 
επιχειρημάτων μέσω καλά σχεδιασμένων βημάτων λογικής αιτιολόγησης. Αυτή η εργαλειακή 
χρήση του όρου «κριτική σκέψη» -σε αντίθεση με το περιεχόμενο και τη σημασία που θέλει 
να δώσει στην έννοια το παρόν κείμενο- έχει απωθήσει κάθε αναφορά στο πλαίσιο ηθικο-
πολιτικών αξιών, κοινωνικών σχέσεων και προταγμάτων αναφορικά με την άνιση κατανομή 
του πλούτου και της εξουσίας, καθώς και την εκμεταλλευτική φύση του υφιστάμενου τρόπου 
παραγωγής. 
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την προσωπική αυτονομία και αυτενέργεια, τη συλλογική βιωσιμότητα 
και τη διεξοδική  διαχείριση των αβεβαιοτήτων και των αναπάντεχων 
καταστάσεων που φέρνει διαρκώς μπροστά μας η κοινωνική εξέλιξη και 
η προσωπική ζωή.

   Η ανάπτυξη της προδιάθεσης και κυρίως της στάσης ενεργητικής 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όσους έχουν ανάγκη. Η ικανότητα αυτή 
συνδέεται άμεσα με τη «διδασκαλία της αμοιβαίας κατανόησης» (Μορέν/
Moren, 2000) και τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση 
όχι μόνο των συμπτωμάτων, αλλά και των αιτιών της ανισότητας, της 
ξενοφοβίας και της περιφρόνησης του διαφορετικού. Παράλληλα, η 
ανεκτικότητα, η κατανόηση και ο σεβασμός του διαφορετικού χρειάζεται 
να συμβαδίζει με την μηδενική ανεκτικότητα στις φασιστικές, ρατσιστικές 
και αυταρχικές πολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές. 

   Η ανάπτυξη της συστημικής σκέψης, με την έννοια της επίγνωσης ότι η 
κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα μέσα στο οποίο οι σχέσεις των δρώντων 
αλληλο-συμπλέκονται διαρκώς έτσι ώστε η συσχέτιση και η συνεργασία 
-και όχι ο εγωιστικός ανταγωνισμός- συνιστούν το κοινό συμφέρον.

   Η ενίσχυση της ιστορικής γνώσης, η ικανότητα της ιστορικής μνήμης, ως 
αναγκαία σκευή για τη νοηματοδότηση της σημερινής πραγματικότητας, 
αλλά και, όπως σημειώνει ο Negt (Rasmussen, 2006), ως προϋπόθεση για 
να μπορούμε να φανταζόμαστε και να σχεδιάζουμε κοινότητες και τρόπους 
ζωής διαφορετικούς από τους υφιστάμενους. 

   Η ανάπτυξη της καλαισθητικής κρίσης μέσω της μέριμνας για τη 
συστηματική επαφή, όλων όσων μαθαίνουν, με την απελευθερωτική 
δυναμική της αισθητικής εμπειρίας (Μαρκούζε, 1998)∙ με άλλα λόγια, η 
διαρκής παροχή ευκαιριών συμμετοχής όλων όσων μαθαίνουν (τόσο ως 
θεατές ή ακροατές, όσο και ως δημιουργοί) στην απόλαυση των διαφόρων 
μορφών και έργων τέχνης (βλ. Κόκκος & Συνεργάτες, 2011; Raikou, 2019). 

   Η μέριμνα για την ανάπτυξη και τη συμπερίληψη των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου σώματος στις διεργασίες μάθησης ή -θέτοντάς το λίγο 
διαφορετικά- η υπέρβαση της συστηματικής αγνόησης της σχέσης και 
αλληλεπίδρασης του σώματος με τις γνωστικές και γενικότερα τις 
πολιτιστικές λειτουργίες των ατόμων και των κοινωνιών (Πουρκός, 2008).

   Τέλος, μια ικανότητα που πιθανόν συνοψίζει όλα τα προαναφερόμενα: η 
ανάπτυξη της πολιτικο-ηθικής γνώσης και στάσης που συμπυκνώνεται στην 



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

αριστοτελική έννοια της φρόνησης (βλ. Βεργίδης, 2011; Λιντζέρης, 2020) 
και που οδηγεί σε αυτό που ο Peter Jarvis (2009) ανέφερε ως πρακτική 
σοφία και όχι απλή κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι ικανότητες αυτές, που ακροθιγώς αναφέρονται εδώ και θα άξιζε να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και ίσως να συμπληρωθούν με άλλες σημαντικές, 
είναι πλήρως παραμελημένες από το μεγαλύτερο τμήμα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ενηλίκων. Αντιθέτως, θα έπρεπε, αν όχι να μπουν στο κέντρο της, 
τουλάχιστον να κερδίσουν επαρκή χώρο στα μαθησιακά περιεχόμενα. Αυτό θα 
είχε σαν αποτέλεσμα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους των εκπαιδευτικών 
διεργασιών από τη σημερινή «οικονομίστικη» και χρησιμοθηρική σε μια πιο 
ποιοτική, ουσιαστική και εν τέλει αποτελεσματική προσέγγιση. Ωστόσο, οι 
δεξιότητες κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης της πραγματικότητας δεν 
θα έχουν παρά ελάχιστο αντίκτυπο στη ζωή του κάθε ατόμου και στην πορεία 
των ανθρώπινων κοινοτήτων εάν δεν οδηγήσουν, με μέτρο τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες του/της καθενός/μιάς, στην έμπρακτη υιοθέτηση μιας στάσης 
ενεργητικής πολιτικής συμμετοχής και δράσης για τη διαχείριση των σημαντικών 
κοινών υποθέσεων όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας και της εκμετάλλευσης, 
η προάσπιση και διεύρυνση της πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής 
δημοκρατίας, η αντιστροφή της πορείας οικολογικής καταστροφής. Τέλος, 
οι γνώσεις και δεξιότητες που προαναφέρθηκαν μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενα μάθησης μόνο εάν οι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί αναλάβουν την 
ευθύνη να ασχοληθούν με αυτές, να μυηθούν οι ίδιοι σε αυτές και στη συνέχεια 
να τις εντάξουν στο έργο τους, με άλλα λόγια, μόνο εάν αναπτύξουν τη συλλογική 
ικανότητα να γίνουν οι ίδιοι με το έργο τους φορείς αλλαγής.
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Περίληψη

Από τη δεκαετία του ’70 και μετά καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για 
τις πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από τα συστήματα τυπικής και μη 
τυπικής εκπαίδευσης (ειδικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όπως και την Εκπαίδευση Ενηλίκων) 
και οι προβληματικές σε ελληνικό,  ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφέρονται 
ολοένα και συχνότερα στις τυπολογίες των δεξιοτήτων, στις μεθοδολογίες 
καταγραφής των αναγκών για δεξιότητες αλλά και της πιστοποίησής τους. 
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δείχνουν μάλλον απρόθυμοι να 
επενδύσουν στην εκπαίδευσή του προσωπικού τους, μετακυλώντας την 
ευθύνη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προς τα Πανεπιστήμια. Οι δεξιότητες σε 
εκπαιδευτικό πλαίσιο αναπτύσσονται με συστηματική προσπάθεια και άσκηση 
μέσω διδακτικών μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών δράσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή των φοιτητών 
στις κατάλληλες  εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το μεγάλο κύμα της πανδημίας 
έφερε στο προσκήνιο μείζονα ζητήματα σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξει στα 
Πανεπιστήμια. Η στόχευση δεν μπορεί να είναι η κατάργηση του ακαδημαϊκού 
και ερευνητικού χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, ούτε η μετατροπή τους σε 
ιδρύματα παροχής αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα Πανεπιστήμια 
χρειάζεται να ενσωματώσουν μοντέλα φοιτητοκεντρικής μάθησης βασισμένα 
σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, που προσφέρουν γνώσεις και 
καλλιεργούν δεξιότητες -όπως και στάσεις και συμπεριφορές, εστιάζοντας 
σε δεξιότητες που πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε ένα καινούργιο πλαίσιο 
εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο. 

Λέξεις-κλειδιά: δεξιότητες, πολιτικές, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 
φοιτητοκεντρική μάθηση
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Abstract

Since the 1970s, a growing interest in skills development policies through 
formal and non-formal education systems (especially in Higher Education, as 
well as in Vocational Education and Training and Adult Education) has been 
recorded. National and European policies focus in the typologies of skills, in 
the methodologies of recording the needs for skills but also their certification. 
However, companies and organizations seem rather reluctant to invest in the 
education of their staff, shifting the responsibility for skills development to 
universities. Skills in an educational context can be developed by practice through 
student-centered teaching methodologies and educational activities, taking into 
account that the development of skills presupposes the active involvement of 
students in according educational processes. The big wave of the pandemic has 
brought up major regarding changes in universities. The aim, though, cannot 
be the abolition of the academic and research character of the Universities, or 
into institutions of provision of distance education exclusively. Universities need 
to integrate learning models based on modern teaching methodologies, which 
provide knowledge and cultivate skills - as well as attitudes and behaviors, 
focusing on skills that must be prioritized in a new higher education context.

Keywords: skills, policies, university education, student-centered learning
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1. Εισαγωγή 

H φοίτηση στο Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει στόχους σε πολλά επίπεδα και 
η εστίαση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εξ ορισμού ακαδημαϊκό 
προσανατολισμό. Τα ΑΕΙ, εκ του ρόλου τους, οφείλουν να εφοδιάσουν τους 
αποφοίτους τους με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, συνδεδεμένες 
πάντα με το επιστημονικό πεδίο το οποίο υπηρετούν. Επομένως, στόχος της 
διδασκαλίας είναι η απόκτηση και  ο εμπλουτισμός των γνώσεων των φοιτητών,  
η βελτίωση των τεχνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων αλλά και 
αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με την προοπτική της προσωπικής 
ανάπτυξης και συμμετοχής σε μία κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική 
ανάπτυξη (Toka & Gioti, 2021). Έχει, ωστόσο, σημασία να σημειωθεί εδώ ότι 
στην Ελλάδα πρόσφατα ξεκίνησε ο διάλογος για την έμφαση που χρειάζεται 
να δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής και μετασχηματίζουσας μάθησης, 
καθώς και ψηφιακού εγγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία του Ελληνικού 
Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής αλλά και την ίδρυση και λειτουργία 
δομών υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης στα ΑΕΙ (βλ Γραφεία 
Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης/ ΓΡΑΔΙΜ), αναδεικνύοντας 
τη σημασία της χρήσης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης που 
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τον κριτικό στοχασμό (Καραδημητρίου 
και συν., 2020; Κεδράκα, 2016, 2020). Όμως, ο σκοπός της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης είναι ευρύτερος και πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τον 
ακαδημαϊκό προσανατολισμό, την ανάπτυξη προσωπικών και  επαγγελματικών 
δεξιοτήτων στα πεδία της προσωπικής ανάπτυξης, υγείας, ισορροπίας 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, επιχειρηματικότητας, πολιτειότητας και 
επαγγελματισμού, που συχνά παραμελούνται (Λιντζέρης, 2020). Οι φοιτητές 
πρέπει να αναπτύξουν τη γνωστική και ακαδημαϊκή τους δυναμική, όχι μόνο 
σε επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες αλλά και στη δημιουργικότητα, τη 
συνεργασία, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα. 
Πρέπει να προετοιμαστούν για να αποτελέσουν (συμ)πολίτες του κόσμου (John, 
2019).

Εκτός από τον ακαδημαϊκό κόσμο, το θέμα των δεξιοτήτων απασχολεί τον 
κόσμο της εργασίας, ειδικά εδώ και τρεις δεκαετίες. Ποτέ, ίσως, δεν ήταν 
μεγαλύτερη η πίεση για αναζήτηση πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στους οργανισμούς και επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να 
τους ενσωματώσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να διατηρήσουν την 
ηγεμονία του πνευματικού τους κεφαλαίου σε ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον.  Αναζητούν, λοιπόν, ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προδιαγραφών, 
και κατά προτίμηση εργαζόμενους απόλυτα έτοιμους να αναλάβουν τα 
καθήκοντα της θέσης εργασίας τους από την πρώτη κιόλας μέρα, αν αυτό είναι 
δυνατόν. Η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να έχει διογκώσει περαιτέρω τις 
απαιτήσεις των εργοδοτών για υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πτυχιούχων 
που προσλαμβάνουν, παραθέτοντας λίστες με τις επιθυμητές δεξιότητες. Έτσι, 
βασίζονται όλο και περισσότερο στις «φρέσκιες» γνώσεις και δεξιότητες των 
αποφοίτων ΑΕΙ για να προσθέσουν αξία στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που 
παράγουν και να προωθήσουν καινοτόμες πρακτικές, αυξάνοντας τις ανησυχίες 
για τον αντίκτυπο του χάσματος δεξιοτήτων πτυχιούχων που σημειώνουν πως 
υπάρχει (Cedefop, 2018; Casner-Lotto & Barrington, 2006).

Ωστόσο, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις δείχνουν μάλλον απρόθυμοι να 
επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, μετακυλώντας την ευθύνη 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προς τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΑΕΙ). Τα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο «κατηγορούνται» ότι παράγουν 
πτυχιούχους που δεν έχουν τις  δεξιότητες εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες 
για αυξημένη παραγωγικότητα και καινοτομία στο χώρο εργασίας. Αυτό 
θεωρείται ότι προέρχεται από ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος  και 
πιο συγκεκριμένα από κενά στο σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη δομή των 
προπτυχιακών -κυρίως- προγραμμάτων. H έννοια της απασχολησιμότητας των 
πτυχιούχων, ωστόσο, αναφορικά με τις δεξιότητες που αναμένεται να διαθέτουν, 
παραμένει ασαφής. Συχνά συνδέεται με ένα εκτεταμένο και συγκεχυμένο 
φάσμα μεμονωμένων ή και συναφών μεταξύ τους ομάδων δεξιοτήτων, οι οποίες 
προτείνονται διεθνώς από τους εργοδοτικούς φορείς,  προσδιορίζοντας τη 
διαμόρφωση του επιθυμητού (κάθε φορά) προφίλ του σύγχρονου πτυχιούχου 
για την παραγωγική διαδικασία. Οι δεξιότητες, πάντως, που θεωρούνται 
ως βασικές είναι η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η διαχείριση 
ζητημάτων και κρίσεων (Jackson, 2010).

2. Δεξιότητες: Ένα παλιό προϊόν 

Μόλις την τελευταία 30ετία ξεκίνησε ευρέως η συζήτηση για τη σημασία των 
δεξιοτήτων στην προσωπική, εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή 
των ατόμων (Λιντζέρης, 2020).  Ο όρος «δεξιότητα», μετάφραση του αγγλικού 
όρου skill, μάλλον αντικατέστησε την επιδεξιότητα, μια έννοια που στην 
ελληνική γλώσσα περιγράφει την ιδιαίτερη ικανότητα κάποιου σε χειρωνακτικές 
κυρίως εργασίες. Ο όρος αρχικά χρησιμοποιήθηκε  περιγράφοντας τον βαθμό 
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της δυνατότητας ενός ατόμου να επιτυγχάνει -ύστερα από συστηματική 
προσπάθεια και άσκηση- ένα ορισμένο επίπεδο απόδοσης σε μια περιοχή 
(π.χ. τεχνική σκέψη, μηχανική κατανόηση κ.α)  (Παπαδόπουλος, 1994). Έτσι, 
θεωρήθηκε ότι χαρακτηρίζει την ιδιαίτερη επίδοση κατά την εκτέλεση κάποιου 
έργου, όπως π.χ. μια ομιλία, η εκμάθηση ενός θέματος, μια κατάθεση σε 
τράπεζα, μια αίτηση σε εργοδότη  ή σε κάποια  υπηρεσία, η παροχή πρώτης 
βοήθειας σε  περίπτωση  τραυματισμού, το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, η 
οδήγηση αυτοκινήτου ή ο χειρισμός οποιουδήποτε  μηχανήματος της σύγχρονης 
τεχνολογίας, η μεθοδική λύση, τεκμηρίωση  ή  διευθέτηση ενός επιστημονικού 
θέματος, αλλά και ο χειρισμός οποιουδήποτε προβλήματος. Στην αρχική εκείνη 
αντίληψη προστέθηκαν, επίσης, δεξιότητες διαχείρισης πτυχών  γύρω από τα 
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της εποχής. Ωστόσο, 
ο όρος «δεξιότητες-κλειδιά» χρησιμοποιήθηκε το 1974 από τον Mertens, ο 
οποίος ερευνούσε τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για επαγγελματική 
ευελιξία των ειδικευμένων εργαζομένων  στη Γερμανία και τις συνέδεσε με 
μια δυναμική εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 
πλαίσιο αναβάθμισής της. Ο ίδιος θεωρούσε ότι οι δεξιότητες αυτές πρέπει 
να καταλαμβάνουν κεντρικής σημασίας θέση στα προγράμματα σπουδών της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως τα σημαντικότερα προσόντα, 
που θεωρούνται απαραίτητα για επιτυχία και άνοδο στον επαγγελματικό τομέα, 
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό, στις υπηρεσίες αλλά και στο εργοστάσιο, 
καθώς συνδέονται  άμεσα με τη δυνατότητα απορρόφησης σε θέσεις εργασίας. 
O Mertens (1974) τις προσδιορίζει  ως την ικανότητα του ατόμου για δια βίου 
μάθηση, να συνδέει θεωρία και πράξη, όχι μόνο να  εκφράζεται σωστά, αλλά 
να ενεργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, να κατανοεί τις ανάγκες των άλλων, 
να βοηθά, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να αντιμετωπίζει  διαπροσωπικές 
συγκρούσεις ορθολογικά και ψύχραιμα, να υποστηρίζει τις απόψεις του 
χωρίς εγωισμό και επιθετικότητα, να κατανοεί, σε γενικές γραμμές, σύνθετες 
σχέσεις (τεχνικές και κοινωνικές) και θεμελιώδεις αρχές, να είναι πρόθυμο να 
αντιληφθεί και να αναλάβει δράση χωρίς να τα αφήνει όλα στους ειδικούς, να 
αναλαμβάνει ευθύνες και να ανταποκρίνεται σε διάφορους ρόλους με επιτυχία, 
να κατανοεί συμβολικές έννοιες (αφηρημένη σκέψη) και κωδικοποιημένες 
υποδείξεις και να αντιδρά ανάλογα, να αναπτύσσει καινοτομία, να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, να επιδίδεται σε κάτι με φαντασία, να αναζητά νέους δρόμους 
και να μην παραιτείται με την πρώτη δυσκολία, να θέτει στόχους και να χαίρεται 
για την επίδοσή του, να αναπτύσσει διάθεση για απόδοση, να σχεδιάζει και να 
προγραμματίζει θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους. Λίγα χρόνια αργότερα, οι 
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Van Zolingen, Blockhuis, Streumer και Nijhof (1997) στηριζόμενοι στη θεώρηση 
του Mertens, πρότειναν μια προσέγγιση του όρου που περιλαμβάνει μια σειρά 
χαρακτηριστικών του ατόμου: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αυτογνωσία, με 
αποτέλεσμα να περάσουμε σε μια περισσότερο διευρυμένη προσέγγιση, όπου 
οι επαγγελματικές δεξιότητες θεωρούνται ως προσόντα-κλειδιά (Brown, 1998). 

Στο πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, ο Holland από τις πρώιμες 
θεωρητικές του προσεγγίσεις έχει αναφερθεί στη σημασία των δεξιοτήτων 
του ατόμου, ως μέρος μιας ιεραρχίας συνηθειών (ή προτιμώμενων  μεθόδων) 
που αναπτύσσει για να μπορεί να  αντεπεξέλθει και να χειριστεί με επιτυχία τις 
υποχρεώσεις που του επιβάλλει το  εργασιακό περιβάλλον του (Holland,1959). 
Στο Self Directed Search (SDS) έχει ενσωματώσει την αυτοαξιολόγηση ορισμένων 
δεξιοτήτων, προσπαθώντας να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά του ατόμου και 
το πιθανό ταίριασμά τους με διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Ο Campbell, 
επίσης εστίασε ένα μέρος των μελετών του στην απόδοση του ατόμου στην 
εργασία και προσπάθησε να τη συνδέσει με τις ικανότητες, τους στόχους, τη 
διάθεση για την ένταση και το βαθμό εμπλοκής του εργαζόμενου στο έργο του. 
Υποθέτει ότι τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες του ατόμου σχετίζονται άμεσα 
με το είδος των αποφάσεων που παίρνει κάθε στιγμή της επαγγελματικής 
του εξέλιξης.  Έτσι, στο Campbell Interests and Skills Inventory (1995) έχει κι 
αυτός συμπεριλάβει την έννοια των δεξιοτήτων στα στοιχεία που χρειάζεται 
να εξεταστούν, προκειμένου ο πελάτης να πάρει αποφάσεις που αφορούν την 
επαγγελματική του πορεία. 

Κι ενώ κάθε είδος εργασίας έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για συγκεκριμένες 
δεξιότητες, ορισμένες δεξιότητες φαίνεται πως ζητούνται από όλους τους 
εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη θέση και το επίπεδο εργασίας τους 
(Haskel & Martin, 1996). Η ανάπτυξη αυτών των ήπιων ή οριζόντιων, γενικών 
δεξιοτήτων θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι αποτελεί 
τον καθοριστικό παράγοντα που βοηθά το άτομο «να τα καταφέρει  στη 
ζωή» και ειδικότερα, στην επαγγελματική του πορεία.  Ο Hoppock, (1976) 
σημείωσε ότι ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που συντελούν στην 
επαγγελματική επιτυχία θεωρείται η σωστή αξιοποίηση των δεξιοτήτων που 
διαθέτει ο σύγχρονος εργαζόμενος, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις υψηλές 
απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Richard Nelson 
Bolles στο πολυδιαβασμένο βιβλίο του What colour is your parachute? (έκδοση 
2001) αναφέρθηκε διεξοδικά στις δεξιότητες, τις στάσεις και τα προσόντα που 
χρειάζεται ο εργαζόμενος σήμερα, προκειμένου να βρει δουλειά. Οι δεξιότητες 
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θεωρεί ότι αποτελούν βασικό συστατικό της επαγγελματικής «προίκας» του 
κάθε ατόμου και τις περιγράφει, χωρίζοντάς τες σε τρεις βασικές κατηγορίες, 
ανάλογα με το αν σχετίζονται με διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών, 
ανθρώπινων σχέσεων ή καταστάσεων. Οι Colechia and Papakonstantinou (1996) 
τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της μεταφοράς 
των δεξιοτήτων σε νέα γνωστικά πεδία, θέσεις εργασίας, καταστάσεις κτλ, 
σημειώνοντας ότι αν κάποιος καταφέρει να χρησιμοποιεί αλλά και να αναβαθμίζει 
τη γκάμα των δεξιοτήτων που κατέχει, τότε βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση 
έναντι των υπολοίπων συνυποψήφιων του για μια θέση  εργασίας.  

Στη δεκαετία του ’90 εισήχθη και η αναφορά σε μια ειδικότερη ομάδα 
δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες όχι μόνον για την ομαλή προσαρμογή, 
ανάπτυξη κι εξέλιξη του ατόμου αλλά και για την γενικότερη επιβίωσή του στις 
σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, με τον όρο δεξιότητες ζωής. Ο Δημητρόπουλος 
(2000) τις ονομάζει δεξιότητες (καθημερινής) ζωής και περιλαμβάνει τις 
γενικές εφαρμογές των μαθησιακών, κινητικών, κοινωνικών και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, τις οποίες χρειάζεται να διαθέτουν και εφαρμόζουν οι  ενήλικοι  
στο  σπίτι, στο χώρο εργασίας τους και στις δραστηριότητές τους κατά τον 
ελεύθερο χρόνο τους. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται καθημερινές, κοινές σε όλους 
δραστηριότητες όπως, να διαβάζουν σωστά οδηγίες χρήσης, επιγραφές, 
σήματα, χάρτες, διαφημίσεις, έντυπα κ.ά. Να συμπληρώνουν αιτήσεις για 
να βρουν δουλειά, να γράφουν επιστολές, να συντάσσουν ένα βιογραφικό 
σημείωμα, να περνούν με επιτυχία μια επαγγελματική  συνέντευξη  και να κάνουν 
υπολογισμούς γύρω από τις δαπάνες διαβίωσής τους. Να μπορούν να εντοπίσουν 
πηγές πληροφοριών και να ανατρέξουν  σ’ αυτές, όταν τους χρειάζεται. Να 
είναι σε θέση να ρυθμίσουν, ή έστω να  παρακολουθήσουν, τις φορολογικές,  
νομικές ή άλλες υποθέσεις τους. Να έχουν τη  δυνατότητα να ταξιδέψουν  και να 
μετακινηθούν εντοπίζοντας και χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, 
τους χάρτες, τα σχεδιαγράμματα και τους οδηγούς που κυκλοφορούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες γι’ αυτόν  το σκοπό. Να αυτοεξυπηρετούνται, να ντύνονται, 
να αντιδρούν, να συμπεριφέρονται ανάλογα με τις τρέχουσες περιστάσεις. 
Να επικοινωνούν λειτουργικά   και  αποτελεσματικά  με  τους συνανθρώπους 
τους. Περιλαμβάνονται,  επίσης,  οι  δεξιότητες δημιουργίας οικογένειας και 
ανατροφής παιδιών, οι δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων, ορθής χρήσης των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου,  
γνώσεις γύρω από τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα 
της  εποχής, οι βασικές γνώσεις για τους  ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς 
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και γύρω από διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος1 (Δημητρόπουλος, 2000). 
Στην ουσία, κάτω από τον όρο «δεξιότητα»  μπήκαν όλα εκείνα τα -μικρά και 
μεγάλα- χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα στο άτομο για να επιβιώσει, να 
προσαρμοστεί, να διευκολυνθεί, να διαχειριστεί και να πραγματοποιήσει τους 
στόχους που  έχει θέσει στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή του 
(Κεδράκα, 2003).

3. Οι δεξιότητες σε ένα καινούργιο πλαίσιο 

Σήμερα, καταγράφεται ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τις 
δεξιότητες, ένας όρος που αρχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στον 
χώρο της εκπαίδευσης, όσο και στον κόσμο της εργασίας. Η σημασία της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα 
για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και της αξιοπρεπούς εργασίας, 
έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση πολιτικών 
ανάπτυξης δεξιοτήτων (ILO, 2013), μέσα από τα συστήματα τυπικής και μη 
τυπικής εκπαίδευσης (ειδικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  καθώς και 
την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όπως και την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων). Από το 2010 και μετά, οι αναφορές πληθαίνουν συνεχώς σε 
ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και οι σχετικές πολιτικές αναφέρονται 
ολοένα και συχνότερα στις τυπολογίες των δεξιοτήτων, στις μεθοδολογίες 
καταγραφής των αναγκών για δεξιότητες, αλλά και πιστοποίησής τους,. Το 
ενδιαφέρον έχει στραφεί στις δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση 
μιας επαγγελματικής δραστηριότητας  (πχ, οι δεξιότητες ενός χειρουργού, 
ενός δικηγόρου, ενός μηχανολόγου, ενός πωλητή κλπ). Οι δεξιότητες που 
συνδέονται με την άσκηση κάθε επαγγέλματος δεν παραμένουν οι ίδιες, αλλά 
εξελίσσονται παράλληλα με τις αλλαγές που σημειώνονται στη μορφή και το 
περιεχόμενο της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς κάθε 
είδος εργασίας έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι 

1. Όλα αυτά  προϋποθέτουν να έχουν κατακτηθεί σε όσο το δυνατόν υψηλότερο βαθμό, 
ορισμένες άλλες δεξιότητες, όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα εύρεσης 
λύσης σε ποικίλα  προβλήματα, η ικανότητα αυτοελέγχου σε διαφορετικές περιστάσεις, η 
ικανότητα πολλαπλής χρήσης των αντικειμένων, ο προσανατολισμός στο χώρο, η υπευθυνότητα 
στην ανάληψη και εκτέλεση ενός έργου, η ικανότητα καταγραφής και εκτίμησης των δυσκολιών, 
οι ικανότητες επιτυχημένου  σχεδιασμού,  προγραμματισμού και οργάνωσης ενός έργου, κτλ. 
(Δημητρόπουλος, ο.π.).
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δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων - συνδυασμό 
διαφόρων ομάδων βασικών δεξιοτήτων, πχ κινητικές, νοητικές, ψηφιακές κλπ, 
οι οποίες έχουν σημασία ανάλογα  με το εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον. 

Ωστόσο, στα κείμενα πολιτικών «ο όρος “δεξιότητες” χρησιμοποιείται 
γενικότερα μάλλον για να περιγράψει τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι μπορεί 
να κάνει ένα πρόσωπο» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, σελ 2). Πρόκειται για μια 
εννοιολογική προσέγγιση που διαφέρει από την εκπαιδευτική προσέγγιση 
(η οποία χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά πλαίσια -μεταξύ αυτών και στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), όπου οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις / 
συμπεριφορές αποτελούν τα τρία επίπεδα των εκάστοτε διδακτικών στόχων, 
πάνω στα οποία οικοδομείται η μάθηση. Το  Cedefop (2014) θεωρεί τη δεξιότητα 
ως την ικανότητα του ατόμου να εφαρμόζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει, αλλά 
και να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία του για την εκπλήρωση εργασιών 
και την επίλυση προβλημάτων. Με άλλα λόγια, με τον όρο «δεξιότητα» εννοούμε 
το βαθμό ευκολίας, ακρίβειας και  ταχύτητας  τον οποίο οι φοιτητές αποκτούν 
(ή όχι) προκειμένου να εκτελούν μια σειρά από πολύπλοκες κινητικές ενέργειες 
ή πνευματικές διαδικασίες, να λύνουν προβλήματα, να  αναπροσαρμόζουν τις  
αποφάσεις τους, αλλά κυρίως τον τρόπο και  τη μέθοδο σκέψης και χειρισμού 
διαφόρων εξοπλισμών, μέσων, προβλημάτων  και  καταστάσεων, όταν αλλάζουν 
οι συνθήκες ή μεταβάλλονται τα δεδομένα.

Παράλληλα, ορισμένες δεξιότητες ζητούνται από όλους τους εργαζομένους, 
ανεξάρτητα από τη θέση και το επίπεδο εργασίας τους. Οι δεξιότητες αυτές 
-η απόκτηση, η ανάπτυξη και η αξιοποίησή τους- θεωρούνται πολύ σημαντικές 
για την επαγγελματική ένταξη, προσαρμογή και εξέλιξη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να βρουν ή/και να διατηρήσουν ή/και να αναβαθμίσουν μια 
δουλειά, ανεξάρτητα από τις σπουδές τους. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες 
οριζόντιες ή ήπιες επαγγελματικές δεξιότητες (Soft skills). Οι δεξιότητες αυτές 
αναφέρονται σε μια  γενική ικανότητα προσαρμογής του ατόμου στον χώρο 
εργασίας και  αρμονικής συνύπαρξης με το επαγγελματικό του περιβάλλον, 
ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά,  αποδίδοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων 
του (Goleman, 1999). Πρόκειται για τα προσόντα εκείνα που ζητούνται για κάθε 
θέση εργασίας και αναφέρονται ως ένας σημαντικός παράγοντας για την ομαλή 
κοινωνική αλληλεπίδραση, συνύπαρξη, προσαρμογή και ανάπτυξη του ατόμου 
σε μια  δύσκολη κι απρόβλεπτη αγορά εργασίας,  η οποία χαρακτηρίζεται από 
πλήθος συνεχών αλλαγών κι ανακατατάξεων (Λιντζέρης, 2020). 

Το ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημόνων στρέφεται στην ανάπτυξη των 
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ήπιων (κοινωνικών και διαπροσωπικών) δεξιοτήτων, που αρχικά,  καλλιεργούνται  
μέσα από  την  οικογένεια,  το σχολείο και το στενότερο κοινωνικό σύνολο που ζει 
το άτομο (γειτονιά,  ομάδα συνομηλίκων κτλ). Η χρησιμότητά τους, όμως,  είναι 
πολύ μεγάλης εμβέλειας, διότι τις δεξιότητες αυτές τις χρησιμοποιεί κάθε στιγμή 
της ζωής  του,  σε  οποιαδήποτε συνδιαλλαγή του με άλλα  άτομα -εκτός από 
την επαγγελματική του δραστηριότητα (Goleman & Senge, 2015). Οι δεξιότητες 
αυτές κατεξοχήν επιτρέπουν την όσο  το  δυνατόν ομαλότερη επικοινωνία και 
συνύπαρξη με άλλα άτομα, με τα οποία ζούμε, επικοινωνούμε, συμβιώνουμε, 
συναλλασσόμαστε. Οι βασικές ήπιες δεξιότητες λειτουργούν σε δύο επίπεδα: 
στο μη-λεκτικό ή συναισθηματικό και στο λεκτικό ή κοινωνικό επίπεδο. Η κατοχή 
ανεπτυγμένων ήπιων δεξιοτήτων οδηγεί σε κοινωνική προσαρμογή. 

Άσχετα, όμως, από τις διάφορες τυπολογίες τους πχ, ως δεξιότητες ζωής, 
επαγγελματικές, κοινωνικές, ήπιες, οριζόντιες, πράσινες, διαπολιτισμικές, 
ψηφιακές κλπ, οι δεξιότητες αποτελούν ένα σημείο αναφοράς, που προσδιορίζει 
το τι μπορεί να κάνει  κάποιος καλά (Bimrose, 2001), είτε αναφέρεται στην 
προσωπική ή επαγγελματική ή κοινωνική ή οικονομική σφαίρα της ζωής (χωρίς 
να παραγνωρίζουμε την ώσμωση που έτσι κι αλλιώς ενυπάρχει ανάμεσα στα 
πεδία αυτά).  

4. Οι δεξιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν, πρωταρχικά, να παράγουν  
επιστήμονες στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους. Οφείλουν, επίσης, να 
προετοιμάσουν τους φοιτητές τους, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων δεδομένων της τέταρτης 
βιομηχανικής επανάστασης, που εν πολλοίς καθορίζονται και από τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων (όπως 
σημειώνεται σε κείμενα πολιτικών πχ, βλ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 2017) τονίζεται η σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων για 
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων και της αξιοπρεπούς εργασίας, (καθ)οδηγώντας τα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δείξουν αυξημένο ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους. Στο 
σημείο αυτό σημειώνουμε πως η φοίτηση σε ένα ΑΕΙ (ενδεικτικά βλ κείμενο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2018) οφείλει να εφοδιάσει τους φοιτητές με: α) γνώσεις 
-συνίστανται στα ήδη εδραιωμένα γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία, έννοιες, 
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ιδέες και θεωρίες που υποστηρίζουν την κατανόηση ενός συγκεκριμένου τομέα 
ή αντικειμένου· β) δεξιότητες -που ορίζονται ως η ικανότητα και η δυνατότητα 
εκτέλεσης διαδικασιών και αξιοποίησης των υφιστάμενων γνώσεων για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων·  γ) στάσεις -ώστε να αντιστοιχούν στην προδιάθεση και 
τις νοοτροπίες δράσης ή αντίδρασης απέναντι σε ιδέες, άτομα ή καταστάσεις.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO, 2010) σημειώνει ότι «υπάρχει ένα 
επίμονο χάσμα μεταξύ του είδους της γνώσης και των δεξιοτήτων που είναι πιο 
απαραίτητες στο χώρο εργασίας και εκείνων που εξακολουθούν να παρέχουν τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης» (σελ 6). Ωστόσο, τα Πανεπιστήμια δεν 
μπορούν να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους μόνον στην προετοιμασία των νέων 
για την αγορά εργασίας. Οφείλουν, επίσης, να προετοιμάσουν τους φοιτητές 
τους για τον ρόλο του σύγχρονου, κριτικά σκεπτόμενου ατόμου αλλά και πολίτη 
των σύγχρονων, απαιτητικών, σύνθετων και πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Έτσι, 
οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο (όπως βέβαια και σε ολόκληρο το φάσμα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης) θα πρέπει να στοχεύουν (εκτός από την απόκτηση/ 
συσσώρευση γνώσεων) σε οριζόντιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, το 
«ανοικτό μυαλό», η θέληση για μάθηση, η διάθεση για αυτογνωσία και αλλαγή, 
η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η επινοητικότητα, η ικανότητα για ομαδική 
δουλειά, η καινοτομία, η πρωτοτυπία, η δημιουργικότητα κλπ (Κεδράκα, 2020). 

Κι ενώ στο N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/06-09-2011)  αναφέρεται η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική σκέψη  (Άρθρο 4): «Τα Α.Ε.Ι. 
έχουν ως αποστολή: […] γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα  και τις 
δεξιότητες  των φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των 
αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη 
νέων ερευνητών,…», η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συνεχίζει να δίνει έμφαση στον 
γνωστικό τομέα, δηλ. η διδασκαλία εστιάζει κυρίως στην απόκτηση γνώσεων και 
λιγότερο σε ανάπτυξη δεξιοτήτων κι ακόμα λιγότερη σε καλλιέργεια στάσεων/ 
συμπεριφορών. Πράγματι, η πανεπιστημιακή διδασκαλία πρέπει να εδράζεται 
στην ενεργό μάθηση, στην υιοθέτηση, δηλαδή, διδακτικών στρατηγικών και 
παιδαγωγικών μεθόδων που έχουν συστηματικά δοκιμαστεί και αποδειχθεί 
ικανές να ενεργοποιήσουν και να εμπλέξουν τους φοιτητές στη διαδικασία της 
επιστημονικής μεθοδολογίας και σκέψης. Επομένως, η διδασκαλία πρέπει να 
στηρίζεται σε μαθησιακές μεθόδους ενεργοποίησης των δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων και επιστημονικής τεκμηρίωσης -και όχι σε βαρετές και μονότονες 
διαλέξεις που δεν προάγουν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη ή η ερευνητική 
ικανότητα (Toka & Gioti, 2021;  Κεδράκα & Δημάση 2016). 
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Πώς όμως αποκτούνται οι δεξιότητες στο Πανεπιστήμιο; Οι δεξιότητες 
σε εκπαιδευτικό πλαίσιο αναπτύσσονται, καλλιεργούνται με συστηματική 
προσπάθεια και άσκηση μέσω φοιτητοκεντρικών διδακτικών μεθοδολογιών 
και εκπαιδευτικών δράσεων. Στα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων, 
σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ),  έχει εισαχθεί μία κατηγορία μαθημάτων, τα μαθήματα 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Πρόκειται για μαθήματα που έχουν ως κύριο 
εκπαιδευτικό στόχο την καλλιέργεια συγκεκριμένων επιστημονικών και τεχνικών 
ή και επαγγελματικών δεξιοτήτων, συνδεδεμένων κάθε φορά με το γνωστικό 
αντικείμενο του Τμήματος στο οποίο αναπτύσσονται. 

Ακόμα, στα Περιγράμματα Μαθημάτων, που υποβάλλονται υποχρεωτικά 
για κάθε μάθημα που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, καταγράφονται, εκτός 
από τις γνώσεις και  οι δεξιότητες που αποκτώνται σε κάθε μάθημα. Όλα αυτά 
αποτελούν στοιχεία ποιότητας του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών και τα 
οποία αξιολογούνται, τόσο στο πλαίσιο Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης 
Ποιότητας (δηλ. της ετήσιας, εσωτερικής αξιολόγησης του κάθε Πανεπιστημίου), 
όσο και των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, των 
Τμημάτων ΑΕΙ, που διενεργείται με ενιαία κριτήρια και διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ,  καθώς 
και τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης  (βλ σχετ. και https://www.ethaae.gr/el/).Οι δεξιότητες αυτές 
αναφέρονται ως ένα πλέγμα γενικών ικανοτήτων, και ο εκάστοτε διδάσκων 
οφείλει να σημειώσει ποιες από αυτές καλλιεργούνται μέσα από το μάθημά του:

https://www.ethaae.gr/el/
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Γίνεται φανερό ότι με τον τρόπο αυτό ωθείται ο πανεπιστημιακός δάσκαλος 
να προβληματιστεί (τουλάχιστον), αλλά και να συνδέσει (στην καλύτερη 
περίπτωση) το περιεχόμενο του μαθήματός του με την λεγόμενη Αποτελεσματική 
Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση, μια «διαδικασία μέσω της οποίας τα 
παιδιά και οι ενήλικοι αποκτούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις γνώσεις, 
τις στάσεις και τις δεξιότητες», που οδηγούν στην κοινωνική και συναισθηματική 
τους ευημερία (CASEL, 2015:1). Οι δεξιότητες αυτές -που αναφέρονται και ως 
δεξιότητες SEL (Social and Emotional Learning skills)- είναι «δεξιότητες ζωής», 
και είναι κεντρικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φοιτητή, 
πολίτη, εργαζομένου και υπεύθυνου γονέα  (Mutsvara, 2021). 

    Αναζήτηση, ανάλυση και 
σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

    Προσαρμογή σε νέες 
καταστάσεις 

    Λήψη αποφάσεων 

    Αυτόνομη εργασία 

    Ομαδική εργασία 

    Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

    Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον 

    Παράγωγή νέων ερευνητικών 
ιδεών  

    Σχεδιασμός και διαχείριση 
έργων 

    Σεβασμός στη διαφορετικότητα 
και στην πολυπολιτισμικότητα 

    Σεβασμός στο φυσικό 
περιβάλλον 

    Επίδειξη κοινωνικής, 
επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

    Άσκηση κριτικής και 
αυτοκριτικής 

    Προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει 
ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
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Στα ΑΕΙ καλλιεργούνται συστηματικά ερευνητικές δεξιότητες, που 
αποτελούν το βασικό εφόδιο των νέων επιστημόνων. Οι ερευνητικές δεξιότητες 
αποκτώνται κατά κύριο λόγο μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις στα Εργαστήρια 
και φροντιστήρια που συνοδεύουν/ συμπληρώνουν τα θεωρητικά μαθήματα. 
Καλλιεργούνται, επίσης, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις όπως η εκπόνηση 
διπλωματικής (ερευνητικής κατά κύριο λόγο) εργασίας και η διεξαγωγή 
ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και στοχευμένων μελετών που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί, 
διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών 
προγραμμάτων (ενδεικτικά βλ ΕΛΙΔΕΚ, Περιφερειακή Αριστεία, Erasmus+, 
Horizon κλπ). 

Η πανδημία υπήρξε η αφορμή να αναδειχτεί η ανάγκη για ψηφιακές 
δεξιότητες (digital skills), που δεν συνδέονται αποκλειστικά με την αναζήτηση 
εργασίας ή την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Ειδικά κατά την τελευταία 
διετία αναδείχτηκε μέσα από την εμπειρία της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 
(Raikou & Karalis, 2020; Kedraka & Kaltsidis, 2020) ως αναγκαία η ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα  Πανεπιστήμια έχουν 
ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι απόφοιτοι έχουν τις δεξιότητες να κάνουν χρήση 
των νέων τεχνολογιών, ειδικά αυτών που συναρτώνται με το γνωστικό πεδίο 
σπουδών, και  θα πρέπει να εκπαιδεύουν τους φοιτητές έχοντας υπόψη ότι θα 
εργαστούν σε μια ψηφιακά μετασχηματισμένη κοινωνία. Στο πλαίσιο απόκτησης  
των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπάρχει μια άμεση σύνδεση μεταξύ του ψηφιακού 
μαθησιακού περιβάλλοντος και των δεξιοτήτων που αποκτούνται, η οποία 
πραγματοποιείται με την προσθήκη ψηφιακών δεξιοτήτων στα Προγράμματα 
Σπουδών. Ενδεικτικά, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από αντίστοιχα Εργαστήρια 
-ειδικά σε Τμήματα Θετικών Επιστημών- αλλά και μαθήματα εστιασμένα στην 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Οι επαγγελματικές δεξιότητες που συνδέονται με το αντικείμενο σπουδών 
του κάθε Τμήματος, αναπτύσσονται μέσω της Πρακτικής Άσκησης σε χώρους 
εργασίας. Κάθε Τμήμα ΑΕΙ έχει ένα μάθημα Πρακτικής Άσκησης ενσωματωμένο 
στο Πρόγραμμα Σπουδών του, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Μέσα από 
αυτό οι φοιτητές ενισχύουν τις γνώσεις και κυρίως τις δεξιότητες τους και 
αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την ειδίκευσή τους θέσεις, 
που προσφέρονται από φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Άλλες δραστηριότητες που αποτελούν πλαίσιο ανάπτυξης 
επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις / εκδρομές, 
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η έρευνα στο πεδίο (π.χ. σε ανασκαφές, κλινικές,  κοινωνικούς φορείς), τα 
Debates (Αγώνες Αντιλογίας / Διαλογική Αντιπαράθεση) και ορισμένες bottom-
up πρωτοβουλίες των φοιτητών (πχ, το project Student Run Biology Workshop, 
βλ σχετ. Kedraka, 2018). 

Ακόμα, μέσα στα Πανεπιστήμια οι δομές στήριξης των φοιτητών, πχ οι 
Δομές για τη Συμβουλευτική και Προσβασιμότητα ή οι Δομές Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας υλοποιούν Εργαστήρια για την ανάπτυξη οριζόντιων 
δεξιοτήτων, με ενδεικτική θεματολογία (https://dosyp.duth.gr/): «Κοινωνικές 
δεξιότητες: Ο ρόλος τους στην προσωπική και επαγγελματική ευημερία», 
«Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής», «Διαχείριση άγχους», «Διαφυλικές σχέσεις», 
«Στενές διαπροσωπικές σχέσεις», «Οργάνωση χρόνου και διαχείριση 
του άγχους», «Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων», «Η σημασία της 
αυτοαποτελεσματικότητας στην αναζήτηση εργασίας μετά τις σπουδές», 
«Ψηφιακή και διαδικτυακή συμπεριφορά», «Διατροφικές διαταραχές και 
αυτοεικόνα», «Εθισμός και εξαρτήσεις», κοκ. 

Τέλος, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα από τους Φοιτητικούς 
Συλλόγους, ενδυναμώνουν τις οριζόντιες και καλλιτεχνικές δεξιότητες των 
φοιτητών/τριών. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι σύλλογοι, στους οποίους 
δραστηριοποιούνται οι φοιτητές: Θεατρικές Ομάδες, Χορωδίες/ Μουσικά 
Σύνολα ή ομάδες, Ομάδες Φωτογραφίας, Εφημερίδες / Ραδιοφωνικοί σταθμοί 
ή Ενημερωτικά Sites, Ομάδες Αιμοδοσίας, Ομάδες αθλητικών δραστηριοτήτων, 
Χορευτικές Ομάδες, Κινηματογραφικές Λέσχες κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προϋποθέτει την ενεργό 
εμπλοκή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των Πανεπιστημίων, 
καθώς μια σειρά από δραστηριότητες προσφέρουν το πλαίσιο για την 
καλλιέργεια επαγγελματικών ή οριζόντιων δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
και αρνητικοί παράγοντες, αντιστάσεις και δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η γνωσιοκεντρική κουλτούρα, η τάση για 
από καθέδρας διδασκαλία, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, πόρων και 
στρατηγικών, η μειωμένη ή χλιαρή  παρουσία των φοιτητών στις δράσεις που 
υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο (Κεδράκα, 2022).  

5. Στον καιρό της πανδημίας

Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σχεδόν σε όλους 
τους τομείς. Ξεκίνησε να γίνεται πολύ σοβαρή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
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μετά τις 20 Μαρτίου 2020 όταν, σύμφωνα με τα δεδομένα της UNESCO (2020) 
περισσότεροι από 1,3 δισ. εκπαιδευόμενοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε 
142 χώρες επηρεάστηκαν από το lockdown. Όπως στους περισσότερους τομείς 
της κοινωνικής ζωής, οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες της πανδημίας COVID-19 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν σημαντικές, δημιουργώντας μεγάλους 
κλυδωνισμούς στην εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική  λειτουργία των 
Πανεπιστημίων, όπως σημείωσε η UNESCO (2020). Η κατάσταση -σύμφωνα 
και με άλλους διεθνείς οργανισμούς- χαρακτηρίστηκε ως μια κατεπείγουσα 
διαταραχή στην κανονικότητα της συνολικής λειτουργίας τους, όπως π.χ. η 
διεθνής κινητικότητα, η διαχείριση ερευνητικών projects και των πόρων που τα 
στηρίζουν, κλπ (Reimers & Schleicher, 2020).

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, και προκειμένου να προλάβει 
δυσάρεστες επιπτώσεις και άσκοπες καθυστερήσεις, η Πολιτεία αντέδρασε 
άμεσα και έδωσε τη δυνατότητα σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας προχωρήσουν 
σε διαδικτυακή παροχή των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, τροποποιώντας 
για τις έκτακτες περιστάσεις το νομοθετικό πλαίσιο. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητη 
η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από τις 11/3/2020, με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 16838/10-3-2020 (Β’ 783) ανεστάλη η λειτουργία των πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών διαδικασιών και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση που δημιουργήθηκε, καθώς επίσης και να βρουν 
αποτελεσματικές λύσεις, ώστε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία (Karalis, 
2020; Kedraka, & Kaltsidis, 2020). Η λύση που προκρίθηκε για τα Πανεπιστήμια 
ήταν αυτή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του συνόλου των μη εργαστηριακών 
μαθημάτων, μια πρακτική που ακολουθήθηκε ευρέως σε πολλά Πανεπιστήμια 
παγκοσμίως (QS, 2020). 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα, από την πλευρά της, έκανε μια πολύ σοβαρή 
προσπάθεια να αποκατασταθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό η εκπαιδευτική 
λειτουργία. Με μικρές διαφοροποιήσεις, όλα τα ΑΕΙ της χώρας κατάφεραν 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να προσφέρουν σε διαδικτυακή μορφή 
σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων τους. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2020 τα ΑΕΙ 
κατάφεραν να προσφέρουν το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων θεωρητικού 
χαρακτήρα μέσω είτε σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένη σε 
λογισμικά τηλεκπαίδευσης (πχ, skype-for-business, BBB), είτε μέσω ασύγχρονης 
εκπαίδευσης  σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες (πχ, eClass, Moodle).  Σημειώνουμε, 
ωστόσο, ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν όλες φτιαγμένες 
για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά επείγουσες λύσεις και επιλογές 
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αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών ή όπως εκφράζεται καλύτερα στην 
«απομακρυσμένη διδασκαλία έκτακτης ανάγκης» (Hodges, Moore, Lockee, 
Trust & Bond, 2020). Είναι σαφές ότι η εκπαιδευτική  μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για να ολοκληρωθούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, ήταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή για την 
ακρίβεια η τηλεδιδασκαλία (remote teaching). 

Επί της ουσίας, η κατάσταση εκτιμήθηκε ως μια κρίση ανατροπής της 
κανονικότητας και οι λύσεις που έπρεπε να δοθούν, δεν ήταν (και δεν θα 
μπορούσε να είναι) ολοκληρωμένες λύσεις παροχής της εκπαίδευσης ως 
συνήθως, αλλά μια βασική και αρχική ανταπόκριση στις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που επέφερε η πανδημία (Karalis, 2020). Ο στόχος ήταν να μην χαθεί 
το εξάμηνο, η -κατά το δυνατόν-  αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, 
η επικοινωνία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και η συνέχιση στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό της παρεχόμενης  εκπαίδευσης (Καραλής, Κεδράκα, Ράικου,  
& Καλτσίδης, 2021). Ωστόσο, όλα αυτά ίσχυσαν, κυρίως, για τα θεωρητικά 
μαθήματα. Τα Εργαστήρια, οι Κλινικές και οι Πρακτικές Ασκήσεις δεν ήταν 
δυνατόν να υλοποιηθούν με διαδικτυακά μέσα, παρά μόνον με την επίδειξη 
βίντεο, στην καλύτερη περίπτωση. Σημειώνονται, πάντως, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις τα  άμεσα  αντανακλαστικά των διδασκόντων που προχώρησαν 
στην αναζήτηση λύσεων μέσω προηγμένων συστημάτων τεχνολογίας, όπως τα 
εικονικά εργαστήρια Βιολογίας  (βλ π.χ. Labster) που ενσωματώθηκαν, αν και 
περιορισμένα, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στην εκπαιδευτική 
διαδικασία σε κάποια Πανεπιστήμια, ενδεικτικά αναφέρεται το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Kaltsidis, 
Kedraka, & Grigoriou, 2021).  

Οι περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν αφορούσαν, 
κυρίως, την ενεργοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που διέθεταν τα 
Πανεπιστήμια, όπως είναι τα ψηφιακά κέντρα/υποδομές/άδειες, τα λογισμικά, 
οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης κτλ (Pavlis-Korres, 2021). Παράλληλα, έγινε μια 
δειλή προσπάθεια ενσωμάτωσης παιδαγωγικών διαστάσεων στην διαδικτυακή 
εκπαίδευση  (ενδεικτικά βλ. Οδηγούς για Διδάσκοντες στο https://ctl.duth.gr/ 
ή στο https://ctl.upatras.gr/), κάτι που διεθνώς κρίθηκε ως ένα απαραίτητο 
αντίβαρο που θα μπορούσε να επιφέρει μια εξισορρόπηση στις διδακτικές 
προσεγγίσεις, ύστερα κι από την σαρωτική εστίαση στη χρήση νέων τεχνολογικών 
μέσων κι εφαρμογών  (Trinidad,  Ackary, Pacleb, Tabanao,  & Dagohoy, 2021). 

https://ctl.duth.gr/
https://ctl.upatras.gr/


Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

6. Η κατάσταση στα Πανεπιστήμια μετά την εποχή της πανδημίας 

Μετά το μεγάλο κύμα της πανδημίας και με δεδομένο ότι σχετικά σύντομα θα 
έχει τιθασευτεί η διασπορά του ιού και επομένως η ακαδημαϊκή κοινότητα  θα 
έχει επανέλθει στην κανονικότητά της, ένα μείζον ζήτημα είναι τι θα αλλάξει 
στα Πανεπιστήμια. Αυτό που εκτιμούμε είναι ότι η πανεπιστημιακή διδασκαλία 
θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με την παραδοσιακή, 
πρόσωπο με πρόσωπο μορφή της. Ωστόσο, το μείγμα δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Το ερώτημα που τίθεται 
είναι ποιες ανάγκες αναδείχθηκαν και ποιες δομικές αλλαγές και προσαρμογές 
χρειάζεται να γίνουν στην μετα-covid εποχή αναφορικά με την συνολική και 
ειδικότερα, με την εκπαιδευτική λειτουργία. Το κυριότερο, χρειάζεται να 
μελετήσουμε ποιες δεξιότητες χρειάζονται να καλλιεργηθούν και από ποιους, 
προκειμένου να περάσουμε σε μια νέα εποχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η κύρια ανάγκη που αναδείχτηκε με την πανδημία της COVID-19 είναι η 
ένταξη και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Kedraka & Kaltsidis, 2020). Η έως τώρα δια ζώσης διδασκαλία στα Πανεπιστήμια  
αποτελούσε μέχρι σήμερα την κύρια μεθοδολογία παροχής εκπαίδευσης. 
Παράλληλα, η παραδοσιακή αυτή πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία θεωρείται 
ότι αποτελεί  προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη κοινωνικών και κριτικών 
δεξιοτήτων (Raikou & Karalis, 2011), κάτι που δεν δείχνει να ευνοείται στη 
διαδικτυακή εκπαίδευση (Kedraka, Kaltsidis, Raikou & Karalis, 2022), παρόλα 
αυτά είναι ζητούμενο (Lin & Gao, 2020). 

Οι νέες δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν αφορούν (εκτός από τη 
δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης λογισμικών, εργαλείων, μεθοδολογιών 
και πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) 
στη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας διδασκόντων και φοιτητών, κάτι 
που όπως αναφέρει και ο Keegan (2001) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι, άλλωστε, αυτό που περισσότερο φαίνεται να 
αναζητούν μέσα από τα  διαδικτυακά μαθήματα οι φοιτητές που βίωσαν την 
περίοδο της πανδημίας (Kedraka, Kaltsidis, Raikou, & Karalis, 2022). Πράγματι, 
οι διδάσκοντες συχνά έρχονται αντιμέτωποι με διδασκόμενους, οι οποίοι 
είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν, που κρατούν κλειστές τις κάμερες και 
σιωπούν αλλά και με αυτούς, οι οποίοι απλά συνδέονται στο μάθημα χωρίς 
να παρακολουθούν. Αυτό είναι  ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια γενιά 
φοιτητών με κύριο χαρακτηριστικό της την τεράστια εξοικείωσή της με τις νέες 
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τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και το διαδίκτυο. Η γενιά αυτή, 
που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως «μετα-μαθητές», εμφανίζουν 
μια επαμφοτερίζουσα ωριμότητα αλλά και επιστροφή σε μοντέλα εφηβικής 
συμπεριφοράς, στο πλαίσιο της αναδυόμενης ενηλικιότητας (Arnett, 2004). 
Καθώς οι μετα-έφηβοι μεγαλώνουν και ωριμάζουν,  δημιουργούνται απαιτήσεις 
για  επεξεργασία της εµπειρίας, γνωριµία µε τον εαυτό και απόκτηση 
επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που προϋποθέτουν την παράλληλη 
ύπαρξη αναστοχαστικών διεργασιών (Raikou, Karalis, & Kampeza, 2017). Οι 
φοιτητές αυτοί είναι σχεδόν εθισμένοι στη χρήση των νέων τεχνολογικών 
μέσων, που με την ταχύτητα της ροής των πληροφοριών και των εικόνων, 
διαμορφώνουν την ανάγκη για διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της γνώσης. 

Το ερώτημα όμως είναι τα μοντέλα αυτά μπορούν να τους τα προσφέρουν 
τα Πανεπιστήμια και υπό ποιες προϋποθέσεις; Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, 
ότι και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν 
να υποστηρίξουν τη διδακτική αξιοποίηση νέων λογισμικών και μέσων στην 
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία στις αίθουσες, στα αμφιθέατρα και στα 
εργαστήρια.  Η κυριότερη πρόκληση είναι ότι θα πρέπει οι ίδιοι να αποκτήσουν 
οικειότητα με τα εργαλεία -τα λογισμικά και τις πλατφόρμες- τηλεκπαίδευσης 
αλλά  και να μπορέσουν να επιλύσουν τα τυχόν τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν 
σε αυτή. Χρειάζονται, επίσης,  δεξιότητες για την ενεργό εμπλοκή των φοιτητών  
στη διαδικτυακή  διδασκαλία, καθώς εξ ορισμού ο ρόλος του διδάσκοντα στα 
μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν 
στα μαθήματα δια ζώσης, δηλαδή είναι κυρίως συμβουλευτικός, υποστηρικτικός 
και καθοδηγητικός (Φραγκούλης & Βαλκάνος, 2016). 

Τέλος, και το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ χρειάζεται να διαθέτει ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς η διοικητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου των Πανεπιστημίων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη διεκπεραίωση 
των αντίστοιχων διαδικασιών, που σήμερα γίνεται αποκλειστικά μέσω δικτύων 
και υπολογιστών. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η έκθεση σε μια τόσο 
μεγάλης κλίμακας εμπειρία, τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών, σαφώς 
και έχει διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις τους, τις προσδοκίες τους αλλά και 
την εικόνα που συνολικά έχουν για τους ρόλους τους αλλά και για τις σπουδές 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γενικότερα. Εκείνο που δεν είναι ξεκάθαρο είναι 
αν έχουν διαμορφώσει σαφή εικόνα και πρόταση για το πώς θα ήθελαν την 
εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο; 
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7. Επίλογος

Καθώς ο κόσμος της εργασίας εξελίσσεται και οι θέσεις εργασίας σχετίζονται 
ολοένα και περισσότερο  με την ψηφιακή τεχνολογία, σε ένα ωστόσο εξαιρετικά 
ρευστό και ασαφές εργασιακό (και κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό, ίσως 
πλέον και γεωπολιτικό) τοπίο, η κατανόηση των σημερινών και των αναδυόμενων 
τάσεων δεξιοτήτων γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη. Τα Πανεπιστήμια εξ ορισμού 
αποτελούν οργανισμούς που μαθαίνουν (Goleman & Senge, 2015). Η πρόθεση 
δεν είναι η κατάργηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χαρακτήρα των 
Πανεπιστημίων, ούτε η μετατροπή τους σε προθαλάμους παραγωγής έτοιμων 
για τις επιχειρήσεις εργαζομένων ή σε ιδρύματα παροχής αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η στόχευση για τα Πανεπιστήμια πρέπει να είναι 
να ενσωματώσουν μοντέλα μάθησης βασισμένα σε σύγχρονες εκπαιδευτικές 
μεθοδολογίες που προσφέρουν γνώσεις και καλλιεργούν δεξιότητες -όπως και 
στάσεις και συμπεριφορές- μέσα από τα προγράμματα σπουδών τους (EUA, 
2021). Το ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε είναι ποιες δεξιότητες 
πρέπει να έχουν προτεραιότητα; Οι ψηφιακές δεξιότητες; Οι συνυφασμένες με 
τον εκάστοτε κλάδο σπουδών; Οι ήπιες (ή οριζόντιες) δεξιότητες; Ή ένα (μάλλον 
ασαφές) πλαίσιο δεξιοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν όχι μόνον στην εργασιακή 
ένταξη, αποκατάσταση κι εξέλιξη του ατόμου αλλά και στην προσωπική του 
ανάπτυξη, που περιλαμβάνει συνεννόηση, επικοινωνία και συνύπαρξη με το 
ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει, 
εργάζεται  και εξελίσσεται. Έτσι, οι φοιτητές, ως νέοι που βρίσκονται στο 
φάσμα της αναδυόμενης ενηλικιότητας, θα καταφέρουν να αναπτύξουν 
κριτικό πνεύμα και δεξιότητες αξιολόγησης των γνώσεων και πληροφοριών 
με τις οποίες εφοδιάζονται μέσα από τις σπουδές τους,  να μάθουν πώς 
να διερευνούν ένα επιστημονικό θέμα, να συγκεντρώνουν τεκμήρια και 
πληροφορίες που στη συνέχεια μετατρέπουν σε επιχειρήματα, να εργάζονται 
ομαδικά και συνεργατικά, να μοιράζονται καθήκοντα, να παρουσιάζουν και να 
υπερασπίζονται τις απόψεις τους (Kedraka  & Kourkoutas 2018), να καινοτομούν, 
να αναπτύσσουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και να αντέχουν. Τελικά, να 
εκτιμήσουν περαιτέρω το αντικείμενο των σπουδών τους, να τολμούν και να 
ονειρεύονται προκειμένου να αποτελέσουν μέλη μιας κριτικά σκεπτόμενης και 
ενεργού κοινωνίας επιστημόνων και πολιτών (Κεδράκα, 2022).
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση της σπειροειδούς μάθησης, των 
ομάδων κατάρτισης καθώς και της προσομοίωσης ως σημαντικών εργαλείων 
για την ένταξη στο χώρο εργασίας. Η εργασία αναδεικνύει τις δυνατότητες 
αξιοποίησης των παραπάνω μεθόδων και εργαλείων στην περίοδο της 
πανδημίας και της ψηφιακής αλλαγής. Παρουσιάζονται τα στάδια και οι βασικές 
παράμετροι της σπειροειδούς μάθησης, τα παιχνίδια προσομοίωσης στον 
κύκλο των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων καθώς και οι ομάδες κατάρτισης 
(Τ-groups). Η εργασία προτείνει παραδείγματα και καλές πρακτικές τόσο από 
το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και από το χώρο των οργανισμών 
και ένα μοντέλο εκπαίδευσης προσαρμοσμένο σε πραγματικές εργασιακές 
συνθήκες.

Λέξεις-κλειδιά: σπειροειδής μάθηση, ομάδες κατάρτισης, προσομοίωση, 
μάθηση στο χώρο εργασίας

Abstract

This paper focuses on the use of spiral learning, T-groups, and assimilation as 
significant training tools in work environments. The paper suggests the various 
possibilities for the employment of these tools and methods during the pandemic 
and the digital inclusion era. The various stages and classical parameters of spiral 
learning are discussed along with the assimilation tools and T-groups within the 
teaching and learning methods. The paper gives tangible paradigms from tertiary 
education and the organizations sector and suggests a training model adapted 
to real work conditions.

Keywords: spiral learning, T-groups, simulation, workplace learning
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1. Εισαγωγή

Η αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο ορίζεται ο χώρος μάθησης,  αν και δεν 
προκύπτει από κάποια ουσιαστική ανάγκη αλλά ενδεχομένως προοιωνίζεται λόγω 
της πανδημίας και των ψηφιακών προκλήσεων, έχει αναδείξει νέα ζητήματα αλλά 
και νέες ανισότητες στην πρόσβαση τόσο στην εκπαίδευση όσο και την εργασία, 
οι οποίες τουλάχιστον φαινομενικά είχαν εν μέρει αντιμετωπιστεί στο παρελθόν 
(π.χ. ισότιμη πρόσβαση των φύλων, συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες). Οι 
ραγδαίες αλλαγές που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν εκπαιδευόμενοι, 
εκπαιδευτές και επαγγελματίες τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας 
και της ραγδαίας εξάπλωσης της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας, 
φαίνεται να  επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την εκπαίδευση (κυρίως τον τρόπο 
οργάνωσης και προσφοράς της) και κάποιες μορφές εργασίας (κυρίως όσες δεν 
προϋποθέτουν την φυσική παρουσία στον εργασιακό χώρο). 

Η κρίση του COVID-19 και η άνευ προηγουμένου εκπαιδευτική διαταραχή δεν 
έχουν τελειώσει. Για αρκετούς και αρκετές από εμάς, τους και τις επαγγελματίες 
της εκπαίδευσης, είναι προφανές ότι η πανδημία έχει αποκαλύψει πολλές 
από τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες μας (δομικές και λειτουργικές) 
ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε και μεγάλη δυσπιστία αλλά και στρεβλές 
προσδοκίες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν στο παρελθόν και 
ενδεχομένως αντιλαμβανόμαστε ακόμη την εκπαιδευτική πράξη (εργαλειακή 
διεκπεραίωση παρά αναστοχαστική εφαρμογή), και πολύ περισσότερο το πως 
προσεγγίσαμε ή προσεγγίζουμε τη δυναμική διαδικασία της μάθησης αλλά και 
τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης δεξιοτήτων (περισσότερο παθητικά και 
αποστασιοποιημένα). 

Στην παρούσα αναστοχαστική προσέγγιση, υποστηρίζουμε ότι ως αποτέλεσμα 
της ονομαστικής αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές, η διαδικτυακή διδασκαλία 
κατά τη διάρκεια του COVID-19 επηρεάζει την ποιοτική απόδοση και την 
ευημερία του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Πολλοί 
και πολλές από εμάς που έχουμε ερευνητικές και υπηρεσιακές ευθύνες εκτός 
από τη διδασκαλία, βρήκαμε την τρέχουσα κατάσταση δύσκολη. Παρότι κάποιοι 
ή κάποιες από εμάς μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι, η πρόσβαση σε 
κρίσιμους πόρους και οι ανταγωνιστικές προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες 
μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητά μας, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για διδακτικά καθήκοντα. Εκτός από το γεγονός ότι πολλοί από τους 
και τις συναδέλφους μας μπορεί να μην αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι 
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ή προετοιμασμένες για την ψηφιακή εκπαίδευση, ή ότι τα ιδρύματα και οι 
χώροι εργασίας μας μπορεί επιβεβλημένα να συμμετάσχουν σε τηλεργασία σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έχουμε συνηθίσει, είναι σημαντικό να κατανοούμε 
και να μαθαίνουμε από τις προσωπικές μας εμπειρίες, καθώς αυτές μπορεί να 
μας προσφέρουν ευκαιρίες για έρευνα.

Ευελπιστώντας ότι ο κόσμος μας θα ανακάμψει πλήρως από τον COVID-19, 
ίσως είναι ενδιαφέρον αυτή τη χρονική στιγμή να δούμε πόσο πολύ και 
κυρίως γιατί η μάθηση και η εργασία στρέφονται προς τις διαδικτυακές και 
εξ αποστάσεως μεθόδους. Η κατάσταση στην οποία ενδέχεται να βρεθούν 
τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματά μας, καθώς και το πώς θα ανταποκριθούμε 
και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πιθανό σενάριο, αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για μας, μιας και ομολογουμένως  δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. 
Είναι επίσης σημαντικό στο ίδιο πλαίσιο να αξιολογήσουμε και τις επιπτώσεις 
της διαδικτυακής διδασκαλίας στην ευεξία και την ψυχοσωματική μας υγεία, 
ειδικά δεδομένων των περιορισμών της υπάρχουσας μεθόδου εργασίας.

Αδιαμφισβήτητα το πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων διαφαίνεται ως ένας εκ των πρωταγωνιστών στην 
αναζήτηση  κοινωνικοοικονομικής ευημερίας και κοινωνικής κινητικότητας 
σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης. Μπορεί 
ενδεχομένως να βοηθήσει στην ανάπτυξη εκείνων των ζωτικών δεξιοτήτων 
οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση και τη διατήρηση της υγείας και 
της ευημερίας των ενηλίκων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, πόση 
προσπάθεια μπορούμε ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης να καταβάλουμε σε 
μια έκτακτη ανάγκη ενός ή δύο ετών, δεδομένου ότι πολλά από αυτά που κάνουμε 
όταν διδάσκουμε αντανακλούν την ποιότητα της εργασίας μας καθώς και την 
ευημερία μας; Πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, που λειτουργεί 
περισσότερο ως πηγή πληροφοριών παρά ως εργαλείο ενεργού συμμετοχικού 
διαλόγου, κακή στάση του σώματος, χαμηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με τα 
άτομα τα οποία συμμετέχουν, διαρκείς διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα 
σπουδών, αλλαγές στις μεθόδους αξιολόγησης και, το πιο σημαντικό, έλλειψη 
στοχευμένης διεπαφής. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες και οι περισσότερες 
συμμετέχουσες εξακολουθούν να αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τις κάμερες 
τους στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εικονικός χώρος 
ομοιόστασης και αυτοαναφορικότητας. Αυτό το «φαινόμενο του νεκροταφείου», 
όπως το ονομάζουμε μεταφορικά, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο συχνό στις 
εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικές συναντήσεις δημιουργώντας ένα διακριτό 
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όριο μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εκπαιδευομένων. Πόσο 
καλά και για πόσο καιρό μπορούμε ωστόσο να αποδίδουμε κάτω από αυτές 
τις συνθήκες. Πώς επηρεάζει αυτή η νέα αναγκαιότητα, τα οφέλη της οποίας 
συζητούνται τόσο ευρέως όσον αφορά τις νέες δεξιότητες, την ίση πρόσβαση 
σε διαδικτυακούς πόρους και σε ποιο βαθμό θέτει τις βάσεις για αυξημένη 
συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες; Οι ρόλοι και τα καθήκοντά μας, 
καθώς και η φυσική και συναισθηματική μας κατάσταση, δεν έχουν ακόμη 
αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Αναλογιζόμενοι και αναλογιζόμενες τη γραμμή εργασίας μας και τους 
περιορισμούς του ρόλου μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και πριν την 
παρουσίαση της υβριδικής προσέγγισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κυρίως 
μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
την οποία προτείνουμε, οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε οποιοδήποτε μελλοντικό 
σενάριο κρίσης που απαιτεί να μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε τους ρόλους 
μας στο πλαίσιο νέων στρατηγικών μάθησης, ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης, 
χρειαζόμαστε υποστήριξη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς οι ίδιοι 
έχουμε ανάγκη υποστήριξης ώστε να είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε τους/
τις εκπαιδευόμενους/ες μας, κατά προτεραιότητα τουλάχιστον, στους εξής 
τομείς:

   Κατάρτιση, συμβουλευτική και πόρους για την εργασία μας σε διάφορες 
μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης σε δεξιότητες και μεθοδολογίες για τη χρήση των ΤΠΕ.

   Ενίσχυση για τη διατήρηση και την αξιοποίηση της προόδου στη 
μεθοδολογική καινοτομία και την εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
πρακτικών.

   Προτεραιότητα στην προστασία της υγείας μας, την συναισθηματική 
υποστήριξη και την ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων 
(π.χ. ενσυναίσθηση).

   Ενίσχυση των τοπικών εκπαιδευτικών δικτύων, τόσο μέσω ενός 
συντονισμένου διαρκούς διαλόγου όσο και μέσω χώρων υποστήριξης της 
μάθησης και ανάπτυξης συνεργατικών προτάσεων για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων στο χώρο εργασίας μας αλλά και για κοινωνικο-
συναισθηματική στήριξη.

Αυτό το οποίο θεωρούμε σχεδόν βέβαιο είναι ότι οι νέες τεχνολογίες θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εργασιακό και εκπαιδευτικό χώρο και 
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στις νέες μορφές μάθησης. Η ανάγκη για ψηφιακή ένταξη αλλά παράλληλα και 
η στροφή προς την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αναφέρεται όλο και 
πιο συχνά τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της εργασίας. 

Συνεπώς το ζητούμενο σήμερα είναι αφενός να καλλιεργηθούν οι κοινωνικές 
δεξιότητες στον εργασιακό χώρο και αφετέρου να αξιοποιηθούν οι νέες 
τεχνολογίες στις νέες μορφές μάθησης και στα  νέα μοντέλα εκπαίδευσης, 
ακόμη και εάν αυτά είναι υβριδικού τύπου. Η έμφαση αφενός στις κοινωνικές 
δεξιότητες και αφετέρου στην ψηφιακή ένταξη δεν είναι τυχαία. Σε αυτό το 
πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία έχει να αξιοποιηθεί ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο 
το τοποθετούμε εντός της σπειροειδούς προσέγγισης στη μάθηση και στη 
διδασκαλία σε συνδυασμό με την έρευνα δράσης και τις ομάδες κατάρτισης 
(T-groups) ειδικά στο χώρο της εργασίας αλλά και της αξιοποίησης παιγνίων 
προσομοίωσης (παιγνιοποίηση).

Με αφετηρία την σπειροειδή μάθηση, ως ένα ευρύ πλαίσιο αναπτυξιακής 
δράσης το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές έννοιες, 
εμπειρίες, νοηματικά σχήματα και φυσικά δεξιότητες που συνδέονται με ένα 
θέμα, σε μία περιοχή δράσης, ή σε ένα ζήτημα μαθαίνονται σταδιακά (αρχικά 
με πιο απλό τρόπο και στη συνέχεια με πιο σύνθετο) σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, και με αυξανόμενη λεπτομέρεια ή συνθετότητα, διαμορφώνουμε 
ένα θεωρητικό προς το παρόν σχήμα, έχοντας ως στόχο και ως ζητούμενο έναν 
δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο μάθησης σε ένα πλαίσιο ευέλικτο και 
δημιουργικό ακόμη και στην εξ’ αποστάσεως συνθήκη.

2. Μάθηση (στο χώρο εργασίας) με τρόπο ευέλικτο και δημιουργικό

Παρότι η σπειροειδής μάθηση ταυτίζεται με τον Bruner (1960), ωστόσο προϋπήρχε 
της διατύπωσης της καθοδηγούμενης ανακάλυψης του συγκεκριμένου 
γνωστικού ψυχολόγου, καθώς πολλές πτυχές της εδράζονται στις αντιλήψεις 
προγενέστερων στοχαστών όπως του Dewey (συναπτή διαδοχή ιδεών), και του 
Piaget (νοηματικά σχήματα). Κύρια θέση στη σπειροειδή μάθηση είναι ότι οι 
βασικές έννοιες ενός θέματος παρουσιάζονται αρχικά χωρίς να παρέχονται 
πάρα πολλές λεπτομέρειες. Καθώς η μάθηση εξελίσσεται, περαιτέρω 
λεπτομέρειες του θέματος παρουσιάζονται σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, 
αλλά συνδέονται με τις προηγούμενες πληροφορίες με τρόπο μεθοδευμένο και 
αποτελεσματικό ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση 
των εννοιών οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο μάθησης νωρίτερα.
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Η δόμηση της μάθησης κατά σπείρες (ή στάδια, ή ψηφίδες) είναι σημαντική 
για να βοηθήσει τη μεταφορά της αργότερα, σε άλλο πλαίσιο δράσης. Η 
σπειροειδής μάθηση έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει μελλοντικές ανάγκες, 
καθιστώντας την απόδοση της πιο αποτελεσματική και αναπτύσσοντας 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες. 

Οι βασικές παράμετροι (η βάση) της σπειροειδούς μάθησης είναι η απόκτηση 
(τι γνωρίζω), ο μετασχηματισμός (πώς το διαχειρίζομαι), και η αποτίμηση (γιατί 
μου είναι χρήσιμο). 

Η πρώτη παράμετρος, η απόκτηση, αφορά στην παρουσίαση νέας γνώσης 
η οποία ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση ή να λειτουργεί συμπληρωματικά 
ως προς τη γνώση που αποκτήθηκε στο παρελθόν. Η νέα γνώση μπορεί να 
προσθέσει λεπτομέρειες ή να συμβάλλει στην διύλιση και κατανόηση εννοιών 
οι οποίες δεν είχαν αναλυθεί ή παρουσιαστεί σε βάθος στο παρελθόν, λόγω της 
πολυπλοκότητας τους. Η δεύτερη παράμετρος, ο μετασχηματισμός, αφορά στην 
καθοδηγούμενη διαχείριση της γνώσης, ώστε να συνδεθεί με νέες καταστάσεις 
με στόχο την διεύρυνσή της σε ένα νέο πλαίσιο βάσει πιθανών συμβάντων και 
σεναρίων. Η τελευταία παράμετρος, η αποτίμηση, αφορά στην καθοδηγούμενη 
ή μεθοδευμένη αξιοποίηση της γνώσης για τον έλεγχο του βαθμού διασύνδεσής 
της (εργαλειακά) με μία συγκεκριμένη δράση.

Η σπειροειδής προσέγγιση στη μάθηση συνδέεται (όχι όμως αποκλειστικά) 
και με τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Καθώς τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται, επανεξετάζονται 
επανειλημμένα οι παραπάνω βασικές παράμετροι έως ότου οι εκπαιδευόμενοι 
και οι εκπαιδευόμενες να κατανοήσουν πλήρως το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
μπορούν να τις καταστήσουν λειτουργικές (π.χ. στο χώρο εργασίας τους). 
Στη συγκεκριμένη προσέγγιση ενθαρρύνεται η παρουσίαση πολύπλοκων 
προβλημάτων ή καταστάσεων οι οποίες απαιτούν σύνθετη προσέγγιση. 
Ενδέχεται ωστόσο οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες να μην κατανοήσουν 
τις έννοιες στο σύνολό τους. Ωστόσο, όταν το σχετικό υλικό το οποίο αφορά 
στο σύνθετο πρόβλημα διαρκώς επανεξετάζεται (από διαφορετική σκοπιά, με 
διαφορετικά μέσα, με νέες πληροφορίες, με τη χρήση παραδειγμάτων, κλπ.), 
θα είναι σε θέση (θεωρητικά τουλάχιστον) να δημιουργήσουν περισσότερες 
γνώσεις, να αποσαφηνίσουν επιμέρους λεπτομέρειες ή/και να εντοπίσουν 
πιο ανεπτυγμένες έννοιες. Αυτή είναι και η αφετηρία του σπειροειδούς 
προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
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Σε ένα σπειροειδές πρόγραμμα γίνεται επανειλημμένως επανεξέταση 
των θεμάτων, ζητημάτων ή προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται καθ ‘όλη 
τη διάρκεια του. Ωστόσο το σπειροειδές πρόγραμμα δεν αφορά απλώς στην 
επανάληψη ενός θέματος το οποίο έχει παρουσιασθεί ή διδαχθεί. Απαιτεί 
επίσης την εμβάθυνσή του, σε κάθε νέα συνάντηση η οποία διαδέχεται την 
προηγούμενη (σπείρα). 

Σχήμα 1. Τα δομικά στοιχεία της «σπείρας»

Aφετηρία η εμπειρία των 
καταρτιζομένων

Εφαρμογή 
στην πράξη

Δοκιμή των δεξιοτήτων 
και σχέδιο δράσης

Νέα 
γνώση και 
πληροφορία

Αναζήτηση 
κοινών σημείων 
αναφοράς
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Συνεπώς, τα ακόλουθα είναι τα χαρακτηριστικά ενός σπειροειδούς 
προγράμματος σπουδών:

(1) Τα θέματα επανεξετάζονται (αρχικά αδρομερώς και στη συνέχεια 
λεπτομερώς).

(2) Δομούνται αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας.

(3) Η νέα μάθηση σχετίζεται με την προηγούμενη.

(4) Οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων ή των καταρτιζόμενων αναπτύσσονται 
(και δοκιμάζονται ή αποτιμώνται) σταδιακά.

Η αξία της σπειροειδούς μάθησης βρίσκεται στα εξής σημεία:

(1) Ενίσχυση: Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες ενθαρρύνονται να 
αναστοχάζονται διαρκώς επάνω στο θέμα ή στο ζήτημα με το οποίο ήρθαν σε 
επαφή εξ’ αρχής, και να επανέρχονται σε όσα ήδη έχουν εμπεδώσει μαθησιακά.

(2) Μετάβαση από το απλό στο περίπλοκο: Οι εκπαιδευόμενοι και οι 
εκπαιδευόμενες εισάγονται σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο στο αντικείμενο 
μάθησης και σε γνωστικό επίπεδο, με το οποίο αισθάνονται περισσότερο 
εξοικειωμένοι και το οποίο μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα. Σταδιακά 
«χτίζουν» πάνω στην προηγούμενη γνώση τους στο αντικείμενο μάθησης 
αναλύοντας το σε βάθος.

(3) Ενιαιοποίηση (ή ενσωμάτωση με σπειροειδή διάταξη): Τυπικά, ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε μία σειρά θεματικών ενοτήτων, η καθεμιά 
με τη δική της δομή και τη δική της αξιολόγηση, αλλά αυτή η τμηματική και 
εν πολλοίς αποσπασματική προσέγγιση ενός αντικειμένου κατάρτισης δεν είναι 
πάντα επαρκής. Η ενιαιοποίηση αφορά στη δημιουργία συνέχειας από τη μία 
σπείρα του προγράμματος στην επόμενη, αλλά και στην κάθετη διασύνδεση 
μεταξύ των σπειρών.

(4) Λογική ακολουθία: Η κάθε σπείρα στο πρόγραμμα (αφετηρία, αναζήτηση, 
εισήγηση, δοκιμή, εφαρμογή), συνδέεται επαρκώς με την προηγούμενη ώστε να 
βοηθήσει τους/τις καταρτιζόμενους/ες να κατανοήσουν πλήρως την σταδιακά 
δομημένη περιπλοκότητα του αντικειμένου μάθησης.

(5) Στόχοι «υψηλότερου» επιπέδου: Οι καταρτιζόμενοι/ες ενθαρρύνονται να 
προχωρήσουν πέρα από την απλή ανάκληση μιας εφαρμογής της αποκτηθείσας 
γνώσης και των δεξιοτήτων με τις οποίες αυτή συνδέεται (εφαρμογή).
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(6) Ευελιξία: Το σπειροειδές πρόγραμμα είναι πιο ευέλικτο από το τυπικό 
πρόγραμμα ανά θεματικές διότι επιτρέπει στις εκπαιδευόμενες και στους 
εκπαιδευόμενους να μεταφέρουν απευθείας στην επόμενη σπείρα τις εμπειρίες, 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις οποίες κατέκτησαν στην προηγούμενη σπείρα, 
αλλά και να επανεξετάσουν και να αποτιμήσουν αυτή τη γνώση και αυτές τις 
δεξιότητες σε ένα νέο πλαίσιο δράσης με νέες πληροφορίες, νέα ζητούμενα και 
νέες προσδοκίες.

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης 

Στην εφαρμογή του παραπάνω διευρυμένου πλαισίου οργάνωσης 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη και 
βελτίωση δεξιοτήτων, ο χώρος εργασίας δεν είναι καθόλου αμελητέος μιας και 
οι αρχές της σπειροειδούς μάθησης μπορούν να επιτευχθούν ως επί το πλείστον 
με την αξιοποίηση των ομάδων κατάρτισης (T-Groups). Οι ομάδες κατάρτισης 
(T-Groups) αναπτύχθηκαν μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν οι κοινωνικές 
συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί απαιτούσαν αφενός να γίνουν κατανοητές οι 
ρίζες των κοινωνικών συγκρούσεων, ώστε να μην επαναληφθούν και αφετέρου, 
να διερευνηθεί η δύναμη που ασκούν οι ομάδες στα άτομα και που μπορεί 
να έχουν ως αποτέλεσμα την συμμετοχή τους σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. 
Παράλληλα, υπήρχε μεγάλη πίεση για την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων που είχαν προκληθεί λόγω του πολέμου. Πρωτοπόρος σε αυτή τη 
διεργασία, ήταν ο Kurt Lewin (1936) ο οποίος υποστήριζε ότι η εκπαίδευση, σε 
μικρές  (π.χ. οικογένεια) ή μεγάλες ομάδες (π.χ. σχολείο) αποτελεί μία κοινωνική 
διεργασία που διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές και αξιοποιεί ανάλογα 
μέσα. 

Ο Lewin ως κοινωνικός ψυχολόγος, υποστήριζε επίσης ότι οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις, διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κοινωνικές συνθήκες που 
επικρατούν για μία χρονική περίοδο σε κάθε κοινωνία και ομάδα. Αξιοποιούσε 
συνεπώς τις ομάδες κατάρτισης (T-Groups) ως ένα σημαντικό εργαλείο 
ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων και εκδημοκρατισμού στο χώρο εργασίας. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Η εκπαίδευση εξαρτάται από την κοινωνική 
κατάσταση και το χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας στο πλαίσιο της οποίας 
λαμβάνει χώρα» (Lewin, 1936, p. 3). Υποστήριζε μάλιστα ότι «είναι ευκολότερο 
για την κοινωνία να αλλάξει την εκπαίδευση, παρά για την εκπαίδευση να αλλάξει 
την κοινωνία» (Lewin, 1936, p. 4). Μέσα από τις ομάδες κατάρτισης (T-groups)  
που συχνά αναφέρονται και ως ομάδες ευαισθητοποίησης (sensitivity-training 
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group), ο Lewin προσπάθησε να αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες των 
εργαζομένων στο χώρο εργασίας και να βελτιώσει τις μεθόδους διοίκησης, με 
το μετασχηματισμό τους από αυταρχικές σε δημοκρατικές (Adelman, 1993).

Οι ομάδες κατάρτισης (Τ-groups) αποτέλεσαν τότε αλλά και έως σήμερα την 
πλέον ουσιαστική μορφή βιωματικής μάθησης καθώς εστιάζουν στο «εδώ και 
τώρα» και στην ανατροφοδότηση που δίνουν και παίρνουν οι συμμετέχοντες 
προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοση τους στο χώρο εργασίας και να 
επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά. Οι ομάδες κατάρτισης εστιάζουν αρχικώς 
στην ηγεσία των οργανισμών και στον τρόπο με τον οποίο ασκείται καθώς είναι 
σαφές ότι εάν δεν υπάρξει αλλαγή στον τρόπο ηγεσίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
να υπάρξει αλλαγή στα άλλα ιεραρχικά επίπεδα ενός οργανισμού. Ιδιαίτερος 
στόχος τους είναι ο εκδημοκρατισμός της ηγεσίας, ώστε να αυξηθεί οι συμμετοχή 
των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια η δέσμευσή τους για 
βελτίωση της απόδοσής τους και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. 

Οι ομάδες κατάρτισης στηρίζονται στη Θεωρία της Αλλαγής (Theory of 
Change), η οποία κυριαρχεί έως σήμερα στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της αλλαγής, υπάρχουν τρία βασικά στάδια που 
απαιτούνται προκειμένου να αλλάξει ένας οργανισμός ώστε να διασφαλίσει 
τη βιωσιμότητά του. Το πρώτο στάδιο είναι η αλλαγή των συμπεριφορών, που 
συνήθως υιοθετεί η ηγεσία και οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας. Το δεύτερο 
στάδιο αφορά τον πειραματισμό με νέες συμπεριφορές, που η ηγεσία και οι 
εργαζόμενοι επιλέγουν και το τρίτο, η παγίωση των νέων συμπεριφορών μέσα 
από θετική ανατροφοδότηση. 

Οι ομάδες κατάρτισης (T-groups) αξιοποιούνται για την αντιπαράθεση 
δυσλειτουργικών στάσεων και συμπεριφορών, την ευαισθητοποίηση απέναντι 
στα εργασιακά ζητήματα των διαφόρων ομάδων που απαρτίζουν έναν οργανισμό 
και την ενδυνάμωση των προτεινόμενων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες 
αλλαγών. Στις περιπτώσεις που οι απαιτούμενες αλλαγές είναι εκτενείς και 
μπορεί να επηρεάσουν πολλά διαφορετικά μέρη του οργανισμού, όπως για 
παράδειγμα είναι η αλλαγή οργανογράμματος, τότε οι ομάδες κατάρτισης 
μπορούν να ενταχθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό μίας έρευνας δράσης που 
μπορεί να είναι συμμετοχική. Παρότι, σύμφωνα με τον  Lewin (1935), η έρευνα 
δράσης μπορεί να έχει και άλλες μορφές (διαγνωστική, εμπειρική, πειραματική), 
η συμμετοχική έχει κυρίως αξιοποιηθεί σε διάφορους εργασιακούς χώρους και 
στη βιομηχανία, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους διδακτορικούς του φοιτητές 
στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Chris Argyris (1963), με ιδιαίτερη επιτυχία. 
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Εξάλλου, οι μελέτες τους εστίαζαν κυρίως στην αύξηση της επικοινωνίας και της 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις διάφορες εργασιακές ομάδες, αλλά και ανάμεσα 
στα μέλη κάθε ομάδας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη 
δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

Οι πρώτες προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν στη βιομηχανία Harwood, όπου 
νέες ανεκπαίδευτες γυναίκες είχαν προσληφθεί για να καλύψουν τις ανάγκες 
παραγωγής. Οι γυναίκες βίωναν υποτίμηση από τους άντρες συναδέλφους 
τους, τόσο λόγω φύλου όσο και για τις ικανότητες τους να ανταπεξέλθουν στις 
εργασιακές απαιτήσεις. Οι μελέτες έδειξαν ότι δύο δυνάμεις ασκούνται και 
επηρεάζουν την απόδοση και την παραγωγικότητα. Δυνάμεις που πιέζουν προς 
τη θετική κατεύθυνση, δηλαδή προς την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
δυνάμεις που πιέζουν προς την αρνητική κατεύθυνση, δηλαδή προς τη μείωση της 
παραγωγικότητας. Μέσα από την εφαρμογή των ομάδων κατάρτισης, η ομάδα 
του Lewin (1936) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται 
όσο αυξάνεται και η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και 
άρα η δέσμευση τους να τις υλοποιήσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα 
που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία. Οι ομάδες κατάρτισης (t-groups) 
βοήθησαν στη  μείωση των εντάσεων, στην αύξηση της ενσυναίσθησης και 
στην κατανόηση της θέσης του άλλου. Επίσης, οι ομάδες ευαισθητοποίησης 
στο πλαίσιο των οποίων τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν στις 
θετικές συμπεριφορές που κάθε μέλος υιοθετούσε στην ομάδα, ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικές για την προαγωγή του ομαδικού πνεύματος αλλά και για τη μάθηση 
σε επίπεδο ομότιμων.

Η επιτυχία που είχαν οι T-Groups στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών 
στον εργασιακό χώρο, οδήγησε αρκετά πανεπιστήμια στην Αμερική, όπως 
το Stanford, να τις εντάξουν στα προγράμματα σπουδών τους στη διοίκηση 
επιχειρήσεων. Επίσης, πολλοί διοικητές μεγάλων επιχειρήσεων συμμετείχαν σε 
εντατικές ομάδες κατάρτισης διάρκειας 3-4 εβδομάδων (Highhouse, 2020) με 
στόχο την επίτευξη της αλλαγής στους οργανισμούς των οποίων ηγούνταν. 

Στο σημερινό περιβάλλον, οι ομάδες κατάρτισης (T-Groups) δύναται να 
εφαρμοστούν εξ’ αποστάσεως, αξιοποιώντας για παράδειγμα τα breakout-
rooms, όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών υπερβαίνει τα 15 άτομα, 
καθώς ιδανικά σε κάθε ομάδα, ως ιδανικός αριθμός ορίζονται τα 8-15 μέλη.  
Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή εκπαίδευση του/της 
εκπαιδευτή στη διαχείριση της δυναμικής και της διεργασίας τους.
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Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι ομάδες κατάρτισης 
(T-Groups) δεν πρέπει να συγχέονται με την επαγγελματική κατάρτιση. Στόχος 
των ομάδων κατάρτισης (T-groups) είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, για 
την κατανόηση της θέσης και του ρόλου του άλλου/ης και η συνειδητοποίηση των 
επιπτώσεων της ατομικής συμπεριφοράς στους άλλους/ες. Όταν αξιοποιούνται 
κατάλληλα από έναν εκπαιδευμένο/η εκπαιδευτή/τρια, οι ομάδες κατάρτισης 
συνεισφέρουν στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, που είναι 
σήμερα το ζητούμενο στον εργασιακό χώρο, όπως παρατήρησε και ο  Daniel 
Goleman. Επίσης, σημαντικός στόχος τους είναι ο εκδημοκρατισμός της 
εκπαίδευσης, που επιτυγχάνεται όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες προσεγγίζουν 
ισότιμα τον/την εκπαιδευτή/τρια ώστε να διασφαλίζεται η ‘δημοκρατική 
διεργασία’ (Lewin, 1936, p. 8) . 

Οι μελέτες του Lewin (1935;1936), ανέδειξαν ότι ένας από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους στον εργασιακό χώρο είναι η έλλειψη σαφήνειας αναφορικά 
με το έργο και τους στόχους του. Η έλλειψη σαφήνειας εμποδίζει τους/ις 
εργαζόμενους/ες αφενός να μάθουν και αφετέρου να αντλήσουν ικανοποίηση 
από τα εργασιακά τους επιτεύγματα και την αλληλεπίδραση και συνεργασία με 
την ομάδα έργου. Επίσης σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας παραμένει η 
απροθυμία ορισμένων ατόμων που κατέχουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία, να 
αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν στον εργασιακό 
χώρο, σε μία αέναη προσπάθεια αποφυγής του άγχους και των ευθυνών. 
Δηλαδή, στον εργασιακό χώρο εμφανίζονται συχνά αντιστάσεις που θέτουν 
οργανωσιακούς φραγμούς και εμποδίζουν την αλλαγή. Οι ομάδες κατάρτισης 
μπορούν να λειτουργήσουν για την απορρόφηση του άγχους και τη διαχείριση 
του από την ομάδα, αυξάνοντας την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών στη 
λήψη αποφάσεων και άρα τη δέσμευση τους να αποτελέσουν μέρος της λύσης 
παρά μέρος του προβλήματος. 

Οι ομάδες κατάρτισης (T-groups), όπως ήδη αναφέρθηκε, στηρίζονται στη 
Θεωρία της Αλλαγής, βάσει της οποίας το πρώτο στάδιο απαιτεί την αλλαγή 
των δυσλειτουργικών συμπεριφορών τόσο στο επίπεδο του προσωπικού όσο 
και της ηγεσίας, το δεύτερο αφορά τον πειραματισμό με νέες συμπεριφορές και 
στα δύο επίπεδα, και το τρίτο την παγίωση των νέων συμπεριφορών μέσα από 
την συνεχή και σταθερή εποπτεία καθώς και μέσα από θετική ανατροφοδότηση. 
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Οι βασικές ερωτήσεις που τίθενται στις ομάδες κατάρτισης για απάντηση από 
τους συμμετέχοντες είναι κατά βάση τρεις και εστιάζουν στην χαρτογράφηση 
της παρούσας κατάστασης, στη διάγνωση των ενδεχόμενων κινδύνων και στην 
κατανόηση των προληπτικών δράσεων που θα κληθούν να αναλάβουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Σχήμα 2. Τα τρία στάδια στη Θεωρία της Αλλαγής

Πρώτο στάδιο: 
αλλαγή 
δυσλειτουργικών 
συμπεριφορών 

   Ηγεσία
   Εργαζόμενων

Δεύτερο στάδιο: 
πειραματισμός με 
νέες συμπεριφορές

   Ηγεσία
   Εργαζόμενων

Τρίτο στάδιο: 
παγίωση των νέων 
συμπεριφορών 
μέσα από θετική 
ανατροφοδότηση 

   Ηγεσία
   Εργαζόμενων

Σχήμα 3. Βασικά ερωτήματα για την χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης, 
τη διάγνωση των ενδεχόμενων κινδύνων και την κατανόηση προληπτικών 
δράσεων

Ποια είναι 
η παρούσα 
κατάσταση;

Ποιους 
κινδύνους 
έχει;

Τι 
μπορούμε 
να κάνουμε 
εμείς;

   Διάγνωση

   Πρόβλεψη

   Συμμετοχή
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Συνεπώς, στα T-Groups στόχος είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν 
τους εργασιακούς τους στόχους και όχι απλώς να τους ακολουθούν κατ’ εντολή, 
να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των δικών τους συμπεριφορών, στάσεων, 
αξιών και παραδοχών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εκφράζονται στο 
εργασιακό περιβάλλον (π.χ. ρόλος γυναικών), να κατανοήσουν τη θέση των 
άλλων (π.χ. διοίκηση-παραγωγή) και να αναγνωρίσουν και αντιμετωπίσουν 
καλύτερα τις εντάσεις που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις των ομάδων 
στον εργασιακό χώρο, δηλαδή την ανάγκη για συνεργασία, επικοινωνία, 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ανάληψη ευθύνης και δέσμευση ως προς τους 
ομαδικούς στόχους.  

Κεντρικός στόχος παραμένει η αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων και 
συμπεριφορών που κρίνονται πλέον ως δυσλειτουργικές για τους/τις 
εργαζόμενους/ες, τη διοίκηση και τον οργανισμό στο σύνολο του. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, στις ομάδες κατάρτισης 
(T-Groups), αξιοποιείται κυρίως η συζήτηση στην ομάδα, η εποικοδομητική 
κριτική, η προσομοίωση για την επίλυση προβλημάτων και η συνεχής 
ανατροφοδότηση, ώστε να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μεγαλύτερη 
επίγνωση του ρόλου τους αλλά και του ρόλου των άλλων μελών της ομάδας.  

Οι ομάδες κατάρτισης διερευνούν ένα δίλημμα που αντιμετωπίζει ο 
οργανισμός, όπως αυτό αναδεικνύεται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, που 
ενθαρρύνονται να το αναλύσουν. Η διερεύνηση συμβαίνει ταυτόχρονα σε δύο 
επίπεδα: α) στο επίπεδο του στόχου (επίλυση του προβλήματος) και β) στο επίπεδο 
της διεργασίας (συμμετοχή των μελών στην επίλυση του προβλήματος). Ο ρόλος 
των εκπαιδευτών/τριων παραμένει διευκολυντικός ως προς τη διεργασία, ενώ 
αποφεύγεται η καθοδήγηση στην εξεύρεση λύσης. Οι εκπαιδευτές/τριες αφήνουν 
τον συντονισμό στην ίδια την ομάδα, λειτουργώντας ως εξωτερικοί παρατηρητές. 
Οι παρεμβάσεις τους είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως την υπενθύμιση στα 
μέλη της ομάδας να διερευνήσουν τη διεργασία. Μόνο στο τέλος της διεργασίας, 
αναλαμβάνουν τον συντονισμό της ομάδας, καθρεφτίζοντας όλα όσα έχουν 
διαμειφθεί τόσο στο επίπεδο του στόχου όσο και στο επίπεδο της διεργασίας.  
Είναι σαφές ότι οι αρχικές αντιδράσεις των μελών της ομάδας απέναντι στους 
εκπαιδευτές/τριες εκφράζουν ματαίωση και επιθετικότητα, καθώς αναμένουν 
από αυτούς έναν διαφορετικό ρόλο. Ωστόσο, η στάση αυτή δεν πρέπει να 
επηρεάσει τη θέση και το ρόλο των εκπαιδευτών/τριών. Στόχος χρειάζεται να 
παραμείνει τα μέλη της ομάδας να διερευνήσουν ανεξάρτητα και με ευθύνη, τους 
δρόμους που μπορεί να οδηγήσουν προς τη θετική αλλαγή.
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Όπως είναι αναμενόμενο αυτού του είδους η εκπαίδευση απαιτεί δέσμευση 
τόσο της ηγεσίας όσο και των εργαζομένων, χρόνο, διάθεση για εποικοδομητική 
κριτική και επιθυμία για αλλαγή. Επίσης, ορισμένοι εργαζόμενοι/ες ενδέχεται να 
είναι επιφυλακτικοί/ες καθώς ανησυχούν ότι εάν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί 
σε θέματα εργασιακών δυσλειτουργιών, θα υποστούν επιπτώσεις από τη 
διοίκηση. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτές/τριες να 
είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι και να τηρούν την εχεμύθεια και το απόρρητο 
των πληροφοριών. Επίσης, απαιτείται η συμφωνία της ηγεσίας για τον τρόπο 
με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αλλά και όλων των μελών της 
ομάδας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον στο πλαίσιο 
του οποίου είναι δυνατή η ανταλλαγή των παραπάνω. Επίσης, τα μέλη των 
ομάδων στον εργασιακό χώρο, χρειάζεται να βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικό 
επίπεδο εντός του οργανισμού. 

Οι ομάδες κατάρτισης, μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στο χώρο της 
εκπαίδευσης, σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και στη διαμόρφωση 
θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον και στην τάξη. Οι ομάδες δίνουν 
τη δυνατότητα αφενός να διερευνηθούν παραδοχές και προκαταλήψεις που 
ενδέχεται να θέτουν εμπόδια μάθησης. Επιπλέον ενισχύουν την επικοινωνία μέσα 
από την αναγνώριση των θετικών ρόλων και συμπεριφορών που διαδραματίζει 
κάθε μέλος στην ομάδα. 

Οι ομάδες κατάρτισης έχουν δεχθεί αμφισβήτηση και κριτική. Έντονη 
μάλιστα κριτική ασκήθηκε στον Chris Argyris (1963) ο οποίος ήταν υπέρμαχος 
των ομάδων κατάρτισης (T-groups), στη διάρκεια μίας συνάντησης καθηγητών 
της διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου του Michigan. Στην συνάντηση 
αυτή υποστηρίχθηκε ότι οι ομάδες κατάρτισης δεν έχουν επιστημονικές βάσεις 
(Odiorne, 1963) και συνεπώς στερούνται αποτελεσματικότητας στο χώρο 
εργασίας, και προέτρεπαν τους διοικητές των οργανισμών να μην τις υιοθετούν. 
Ωστόσο, η κριτική ασκήθηκε κυρίως από τους θιασώτες του αυταρχικού 
μοντέλου ηγεσίας. Ωστόσο, παρά την όποια αμφισβήτηση, η διάδοση και τα 
αποτελέσματα τους ήταν τόσο σημαντικά ώστε ο Carl Rogers (2003), ένας από 
τους πλέον αναγνωρισμένους εκπροσώπους της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, να 
υποστηρίξει ότι οι ομάδες κατάρτισης αποτελούν την πιο ισχυρή εκπαιδευτική 
καινοτομία του 20ου αιώνα. 

Η χρησιμότητα των ομάδων κατάρτισης, παρά τις όποιες επιφυλάξεις 
έχουν κατά καιρούς εκφραστεί, παραμένει αδιαμφισβήτητη ιδιαίτερα για την 
ενδυνάμωση των εργασιακών ομάδων, την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 
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και την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της εσωτερικής και εξωτερικής 
δικτύωσης. Εξάλλου, οι περισσότεροι/ες διοικητές οργανισμών, σύμφωνα 
με μελέτη της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Stanford συμφωνούν ότι η 
μεγαλύτερη δυσκολία στον εργασιακό χώρο προκύπτει από θέματα που αφορούν 
τις διαπροσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις παρά από την ίδια τη φύση 
της εργασίας. Τέλος είναι σήμερα γνωστό ότι στις βασικές αρχές των ομάδων 
κατάρτισης (T-groups) έχει στηριχθεί η πλέον σύγχρονη μορφή αξιολόγησης 
των 360ο μοιρών. Επίσης, στη βάση των αρχών τους έχει καλλιεργηθεί η θέση 
ότι είναι σημαντικό όσοι/ες διοικούν οργανισμούς να κατανοούν την επίδραση 
της συμπεριφοράς τους στους άλλους και να προάγουν τον εκδημοκρατισμό 
στην σύγχρονη διοίκηση.

4. Μεθόδευση της μαθησιακής διαδικασίας σε μεταβλητά μαθησιακά 
περιβάλλοντα: Το παράδειγμα της προσομοίωσης 

Η μετουσίωση ωστόσο όλων των παραπάνω εντός διαφοροποιημένων και 
διαρκώς μεταβαλλόμενων μαθησιακών και εργασιακών πλαισίων απαιτεί 
προσεκτική μεθόδευση, διαρκή παρακολούθηση του τρόπου επίτευξης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και κυρίως σύνδεση αυτών των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες (κατά κύριο λόγο εγκάρσιες). 
Για τον σκοπό αυτό η αξιοποίηση της προσομοίωσης φαίνεται να προκρίνεται 
μεθοδολογικά σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις ή τεχνικές (π.χ. παίξιμο 
ρόλων, αξιοποίηση σχεδίων εργασίας, αυθεντικά μαθησιακά σενάρια, κλπ), 
όλες εξίσου σημαντικές αλλά όχι απολύτως συμβατές με την εφαρμογή των 
T-groups στο πλαίσιο της σπειροειδούς μάθησης. Ο βασικός λόγος για αυτή 
την επιλογή είναι ότι η προσομοίωση εντάσσεται κατ’ αρχάς μέσα στο ευρύτατο 
πλαίσιο διδακτικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας που κατά κύριο λόγο 
σχετίζεται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Απαιτούν ιδιαίτερες 
γνώσεις -εάν όχι εξειδίκευση- από όσους/ες τα οργανώνουν. Απαιτούν επίσης 
την προηγούμενη εμπέδωση γνωστικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν στην 
ανάληψη ρόλων (κατά κύριο λόγο επαγγελματικών) και στοχεύουν:

   Στην ανάληψη δράσης σε εργασιακό περιβάλλον

   Στη λήψη αποφάσεων 

   Στην οργάνωση και υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων

   Στον έλεγχο των δυνατοτήτων αλλά και των δεξιοτήτων των εργαζομένων
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   Στην ανάπτυξη κοινωνικού προφίλ από μέρους των εργαζομένων

   Στο χειρισμό πολλαπλών μεταβλητών στο χώρο εργασίας.

Ο όρος προσομοίωση (simulation) παραπέμπει άμεσα στη δημιουργία 
ενός εικονικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο -θεωρητικά τουλάχιστον- θα 
πρέπει να ενταχθούν και να δράσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες. 
Δεν πρόκειται ωστόσο για τη δημιουργία ενός μη πραγματικού (ή εικονικού) 
περιβάλλοντος ούτε και για την οργάνωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το 
οποίο είναι αντίγραφο του πραγματικού. Το κέντρο βάρους δεν πέφτει στο 
περιβάλλον ή στο χώρο αλλά στις δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών και 
στο πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες. Σε κάποιο 
βαθμό η χρήση έτοιμων λογισμικών για χρήση σε υπολογιστές έχει επίσης 
ταυτισθεί, όχι αδικαιολόγητα, με την προσομοίωση. Θα πρέπει όμως να γίνει 
διάκριση μεταξύ των συνθηκών προσομοίωσης (simulation variables) που 
επιβάλλει ένα λογισμικό που αξιοποιείται σε έναν υπολογιστή και των παιχνιδιών 
προσομοίωσης (simulation games) που απαιτούν την άμεση και ζωηρή παρουσία 
των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών μέσω της ανάληψης συγκεκριμένων 
ρόλων οι οποίοι εντάσσονται σε ένα «σενάριο». Στο «σενάριο» προδιαγράφεται 
τόσο η έκταση του ρόλου (υποχρεώσεις, καθήκοντα, όρια) όσο και οι συνθήκες 
προσομοίωσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να προδιαγραφεί άμεσα το αποτέλεσμα 
βάσει του τρόπου αντίδρασης των συμμετεχόντων’/ουσών, όπως προβλέπεται 
στα λογισμικά πακέτα προσομοίωσης για χρήση σε υπολογιστές (μέθοδος 
σωστού-λάθους ή επιβράβευσης-επίπληξης). 

Τα στοιχεία τα οποία δίνονται στη συνέχεια αφορούν στο σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση παιχνιδιών προσομοίωσης σε σχέση με οποιαδήποτε 
εκπαιδευτική δραστηριότητα ή ακόμη και πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων 
στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή προγράμματος κατάρτισης 
(επιχειρηματικότητα, σχέσεις με εργοδότες, σχέσεις με υπαλλήλους, ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, κλπ.). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα παιχνίδι προσομοίωσης θα πρέπει να έχει 
απαραίτητα τα παρακάτω συστατικά στοιχεία:

1. Οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος

2. Αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού

3. Συγγραφή σεναρίου ή αφηγηματικού κειμένου για τον καθορισμό των 
ρόλων και των δράσεων που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες
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4. Διανομή των ρόλων που προβλέπονται από το σενάριο 

5. Οργάνωση των μεταβλητών ή των συνθηκών δράσης συμπεριλαμβανομένων 
και των φυσικών χώρων.

6. Μεθοδολογία δράσης ή σκηνοθεσία

Πιο αναλυτικά ένα λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής διαδικασίας 
(βλέπε σχήμα):

   Δράσεις

   Περιορισμούς

   Δράστες

   Σκοπούς και στόχους

   Πόρους

   Δομές 

   Αξίες

Σχήμα 4. Σύστημα λειτουργίας παιχνιδιών προσομοίωσης

Δράσεις

Περιορισμοί

Δράστες

Πόροι

Δομή Αξίες

Σκοποί και 
στόχοι

Κοινωνικές 
διαδικασίες
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Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία μιας κατά συνθήκη πραγματικής 
(είναι πραγματική, αλλά χωρίς τις συνέπειες του πραγματικού) κοινωνικής 
κατάστασης ή δραστηριότητας ή διαδικασίας στην οποία οι συμμετέχοντες και 
οι συμμετέχουσες θα:

   Ελέγξουν τις πληροφορίες που θα λάβουν

   Δοκιμάσουν τις γνώσεις που κατέχουν

   Αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει

   Αντιδράσουν στους πιθανούς περιορισμούς που θέτει ο ρόλος τους

   Αναζητήσουν τους πόρους πάνω στους οποίους θα στηρίξουν τις 
αποφάσεις που θα λάβουν

   Θέσουν σκοπούς και στόχους που αφορούν στο ρόλο τους

   Δημιουργήσουν νέες αξίες ή θα ανταποκριθούν σε ήδη υπάρχουσες

   Δομήσουν το ρόλο τους.

Με βάση το προηγούμενο συστατικό στοιχείο θα πρέπει να βρεθεί και να 
αξιοποιηθεί συγκεκριμένο πληροφοριακό υλικό για όλους τους ρόλους και για 
όσο το δυνατό περισσότερες συνθήκες δράσης (εργοδότης με φόρτο εργασίας, 
επιχείρηση υπό καθεστώς πτώχευσης, πιθανή απεργία ή αποχή εργαζομένων, 
επίσχεση εργασίας από υπαλλήλους, κλπ.). Σε σχέση με την αξιοποίηση του 
πληροφοριακού υλικού αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν αφορά άμεσα στη δομή 
του σεναρίου που ακολουθεί, αλλά στα περιεχόμενα μάθησης που σχετίζονται 
άμεσα με τη δεξιότητα ή τις δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές 
ή άλλες) που θα πρέπει να ελεγχθούν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα 
στο παιχνίδι προσομοίωσης ανάλογα φυσικά με το ρόλο ή τους ρόλους που θα 
κληθούν ή θα επιλέξουν να «παίξουν» οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες. 
Πρόκειται δηλαδή για το τί μαθαίνουν ή για το τί θα μάθουν στο παιχνίδι 
προσομοίωσης (πληροφορία η οποία μετατρέπεται σε γνώση) προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου που θα αναλάβουν στο παιχνίδι (και 
κατ’ επέκταση στην εργασία ή στη ζωή τους). Για κάθε ρόλο μπορεί να δοθεί 
διαφορετικό κατά περίσταση πληροφοριακό υλικό (π.χ. άλλο υλικό για το ρόλο 
που θα αφορά τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία ή του υπαλλήλου ή του 
εργοδότη, κλπ.). Η παρουσία κάποιου επαγγελματία θα βοηθούσε πολύ στην 
περίπτωση αυτή. Το υλικό αυτό θα πρέπει να μελετηθεί από τις συμμετέχουσες 
και τους συμμετέχοντες ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις 
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δυνατότητες του κάθε ρόλου και ενδεχομένως να μπορούν να επιλέξουν το ρόλο 
που ανταποκρίνεται ή που πιστεύουν πως ανταποκρίνεται στις δυνατότητες 
ή στις δεξιότητές τους. Συνήθως όμως είναι πιο χρήσιμη η επιλογή αυτού το 
οποίο ονομάζουμε «κόντρα ρόλος» για όσες και όσους αισθάνονται πως δεν 
θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιου ρόλου που δεν 
σχετίζεται με τις υπάρχουσες δεξιότητες τους ή με το γνωστικό τους υπόβαθρο. 
Η ανάπτυξη του πληροφοριακού υλικού ή των περιεχομένων μάθησης που θα 
βοηθήσουν τις/τους συμμετέχουσες/ντες στην κατανόηση του ρόλου τους, 
θα γίνει με βάση την οργάνωση μαθησιακών στιγμών οι οποίες θα στοχεύουν 
στην αφομοίωσή του (του πληροφοριακού υλικού). Οι μαθησιακές στιγμές 
(learning moments) ή μαθησιακά βήματα (learning steps), δεν είναι παρά τα 
στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες/
ουσες αφομοιώνουν τα περιεχόμενα μάθησης (με σαφείς χωρο-χρονικές 
προεκτάσεις τόσο σε σχέση με το τί μαθαίνεται αλλά και σε σχέση με το πότε 
και που εφαρμόζεται αυτό που μαθαίνεται). Πρόκειται ουσιαστικά για στάδια τα 
οποία βοηθούν στην επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων για την ομαλότερη 
αποδοχή των στόχων του παιχνιδιού προσομοίωσης. Πιο συγκεκριμένα και σε 
σχέση με την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στους 
ρόλους που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο παιχνίδι 
προσομοίωσης είναι δυνατό να οργανωθούν τα παρακάτω τέσσερα βήματα ή 
στάδια:

   ΣΤΑΔΙΟ 1 - «ΠΑΙΧΝΙΔΙ». Εδώ τα άτομα που συμμετέχουν έχουν την 
πρώτη ουσιαστική επαφή με τα νέα στοιχεία μάθησης και αρχίζουν να 
εξοικειώνονται με αυτά, να ρίχνουν τις άμυνές τους, να πειραματίζονται. 

   ΣΤΑΔΙΟ 2 - «ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ». Εδώ πρόκειται για την μέθοδο 
της δοκιμής και του λάθους που ενσωματώνεται στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων μάθησης. Τα περιεχόμενα μάθησης οργανώνονται με 
τρόπο που οδηγεί στο επόμενο στάδιο.

   ΣΤΑΔΙΟ 3 - «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ». Εδώ το περιεχόμενο μάθησης βρίσκει το 
στόχο του. Γίνεται κατανοητό, συνδυάζεται με προηγούμενη μάθηση, 
ευαισθητοποιεί, γίνεται ‘αληθινό’, ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα.

   ΣΤΑΔΙΟ 4 - «ΓΝΩΣΗ». Εδώ το περιεχόμενο αποκτά πλέον τη δική του 
διάσταση. Δεν γίνεται απλά κατανοητό αλλά χρήσιμο, διαχειρίσιμο, 
εξερευνήσιμο. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε νέες μαθησιακές ανάγκες, 
νέες δεξιότητες και έννοιες. Πρόκειται για μία συνεχή δυναμική διαδικασία.
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Σε ό,τι έχει σχέση με τη συγγραφή σεναρίου ή αφηγηματικού κειμένου για τον 
καθορισμό των ρόλων και των δράσεων που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες/
ουσες, πρόκειται για μία από κοινού διαπραγμάτευση των ρόλων που θα 
καθοριστούν σε συνεργασία με τον/της εκπαιδευτή/τρια. Σε κάθε περίπτωση οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν εκείνες 
τις δράσεις που θα ανταποκρίνονται στις δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να 
αναπτύξουν με βάση το περιεχόμενο μάθησης που τους/τις έχει δοθεί. 

Σε ό,τι έχει σχέση με τη διανομή των ρόλων που προβλέπονται από το σενάριο 
αυτή και πάλι γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους. Όλες/
οι οι συμμετέχουσες/ντες πρέπει να γνωρίζουν όλους τους ρόλους και να είναι 
σε θέση να τους αναλάβουν εφόσον τους ζητηθεί. Ωστόσο, για την υλοποίηση 
του παιχνιδιού προσομοίωσης είναι πιο χρήσιμο να διανεμηθούν οι ρόλοι με 
τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και οι συμμετέχοντες/ουσες που αισθάνονται ή θα 
αισθάνονταν ανασφαλείς με κάποιο ρόλο να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους 
και τις γνώσεις τους και σε αυτόν το ρόλο.

Σε ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση των μεταβλητών ή των συνθηκών 
δράσης συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών χώρων, είναι σημαντική η 
επιλογή τόσο της χρονικής διάρκειας των διαλόγων (εφόσον προβλέπονται) 
όσο και των επιμέρους δράσεων, εφόσον το παιχνίδι προσομοίωσης αφορά 
στην πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών (π.χ. χρήση ΗΥ ή χρήση 
μηχανήματος, λογισμικού, τηλεφωνικής επικοινωνίας, κλπ.). Επίσης απαραίτητη 
είναι και η επιλογή του χώρου ή του τόπου στον οποίο θα υλοποιηθεί το παιχνίδι 
προσομοίωσης. Δεν είναι απαραίτητη η υλοποίηση σε πραγματικό χώρο ή σε 
χώρο που αντιγράφει τον πραγματικό αν και αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα τη 
διαδικασία. Το παιχνίδι προσομοίωσης αφορά κυρίως στην κατανόηση, εφαρμογή 
και διεκπεραίωση των ρόλων (και των δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται για το 
σκοπό αυτό) και όχι τόσο στην αντιγραφή του πραγματικού χώρου στον οποίο 
θα συνέβαινε η συγκεκριμένη κατάσταση η οποία προσομοιώνεται (π.χ. γραμμή 
παραγωγής σε εργοστάσιο, γραφείο, αίθουσα διδασκαλίας, πάγκος εργασίας, 
γραφείο υποδοχής κλπ.).

Σε ό,τι έχει σχέση τέλος με τη μεθοδολογία δράσης ή σκηνοθεσία είναι 
καταλυτική οποιαδήποτε παρέμβαση όχι μόνο του εκπαιδευτικού προσωπικού 
αλλά και όσων συμμετέχουν στη διαδικασία ώστε να υπάρχει συνεχής 
ανατροφοδότηση σε όσους/ες «δρουν» και για να αλλάξουν συγκεκριμένες 
συμπεριφορές οι οποίες ενδεχομένως θα είχαν ανεπιθύμητες συνέπειες σε 
πραγματικές συνθήκες. 
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Χρονικά η όλη διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα από 10’ έως και 
3 ώρες ανάλογα με το μέγεθος του σεναρίου, την ποσότητα των περιεχομένων 
μάθησης, το πλήθος των ρόλων, τον αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών, τον 
αριθμό των δράσεων, κλπ.

5. Αξιοποίηση ενός παραδείγματος εφαρμογής

Ένα παράδειγμα εφαρμογής του συνδυασμού προσομοίωσης, T-groups και 
αξιολόγησης 360ο μοιρών που μπορεί να αξιοποιηθεί στον επαγγελματικό 
χώρο, προέρχεται από τον χώρο των οργανισμών ψυχικής υγείας καθώς στο 
χώρο αυτό γίνεται εμφανές ότι οι θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί 
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες άμεσης παρέμβασης και 
εργασίας με έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό.  Εμφανίζεται δηλαδή πολύ 
έντονα το ‘κενό’ μεταξύ της εκπαιδευτικής διεργασίας και της επαγγελματικής 
ζωής που καλείται να καλύψει ο εκάστοτε οργανισμός επενδύοντας στην 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του. Σε αυτή την περίπτωση, η 
προσομοίωση διάρκειας έξι (6) εβδομάδων, περιλαμβάνει τοποθέτηση του 
εκπαιδευόμενου/ης εργαζόμενου/ης για διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, 
στο ρόλο του θεραπευόμενου/ης, όπου καλείται σε σύντομο διάστημα να 
διανύσει τα στάδια της θεραπείας από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή της 
και ταυτόχρονα αξιολογείται για την στάση και την συμπεριφορά του/της 
τόσο από τον Υπεύθυνο της θεραπευτικής δομής όσο και από τους άλλους 
θεραπευτές/τριες αλλά και από τους θεραπευόμενους/ες και τοποθέτηση για 
μία (1) εβδομάδα στο ρόλο του/της θεραπευτή/τριας. Σε αυτή τη διαδικασία 
είναι φυσικά γνωστό ότι πρόκειται για έναν υπό-δοκιμή νέο/α εργαζόμενο/η. 
Η έμφαση που δίνεται στην αξιολόγηση των στάσεων και συμπεριφορών δεν 
είναι ανεξάρτητη από τη βασική αρχή ότι το προσωπικό βίωμα αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα μαθησιακά μέσα και εργαλεία. Σε αυτό το διάστημα 
ο/η εκπαιδευόμενος/η καλείται να τηρήσει ημερολόγιο των συναισθημάτων, 
σκέψεων, διεργασιών τις οποίες βιώνει και να αυτοαξιολογηθεί προκειμένου 
να λάβει μία συνειδητή απόφαση παραμονής στον συγκεκριμένο χώρο 
εργασίας. Με την ολοκλήρωση της προσομοίωσης οι αποφάσεις είναι πλέον 
συνειδητές και από τις δύο πλευρές. Ο ίδιος ο/η εκπαιδευόμενος/η κατανοεί 
τη φύση της εργασίας και τις δυσκολίες της αλλά παράλληλα ανακαλύπτει και 
τις δικές τους/τις δυνάμεις, επιθυμίες και διάθεση για δέσμευση.
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Η διεργασία αυτή διαφέρει από την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία, 
όπου οι σχέσεις είναι περισσότερο ιεραρχικές, δομημένες και εστιασμένες 
στην απόκτηση  συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Στη διάρκεια της προσομοίωσης 
επί της ουσίας καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η 
ικανότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, η ορθή επικοινωνία, η δέσμευση, 
η ικανότητας συμμετοχής και συνεργασίας σε μία ομάδα και η ικανότητα αυτό-
καθορισμού. Ταυτόχρονα, διεξάγονται ομάδες ευαισθητοποίησης στη διάρκεια 
των οποίων οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν ανατροφοδότηση για το ρόλο και 
την συμπεριφορά τους στην ομάδα.

Σε ποιο βαθμό η παραπάνω εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα εργασιακά 
πλαίσια είναι το ζητούμενο, ανάλογα με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς 
κάθε πλαισίου αλλά κυρίως με τη δέσμευση κάθε οργανισμού στην επένδυση 
στο ανθρώπινο δυναμικό. Σε κάθε περίπτωση, οι συχνές αντιπαραθέσεις που 
συναντώνται στους εργασιακούς χώρους ανάμεσα στο προσωπικό πρώτης 
γραμμής και τα στελέχη διοίκησης, μπορούν να αμβλυνθούν με την αξιοποίηση 
των ομάδων κατάρτισης (Τ-groups), όπου μέσα από την ανοικτή επικοινωνία 
και ανταλλαγή των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάθε ρόλος και της ανάγκης 
υποστήριξης από τους άλλους ρόλους, επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση του 
επαγγελματικού από τον προσωπικό χώρο, γίνεται κατανοητή η περιπλοκότητα 
των επαγγελματικών σχέσεων αλλά και η σημασία της συνεργασίας και της 
συνύπαρξης στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.

6. Επίλογος

Οι ομάδες κατάρτισης (T-groups) και ευαισθητοποίησης (sensitivity groups) 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορα εργασιακά πλαίσια και σε συνδυασμό 
με την προσομοίωση να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της σπειροειδούς 
μάθησης και να προσφέρουν δυνατότητες τόσο για την εκπαίδευση των νέων 
εργαζόμενων όσο και για την επανεκπαίδευση των ήδη υφισταμένων. Η ένταξη 
τους, ωστόσο, σε οποιοδήποτε οργανωσιακό πλαίσιο προϋποθέτει αφενός της 
βούληση της εκάστοτε διοίκησης για μακρόχρονες και ουσιαστικές παρεμβάσεις 
που αφορούν την συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Συχνά οι 
οργανισμοί αποφεύγουν να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού 
καθώς αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της και τη δυνατότητα για άμεση 
μεταφορά τεχνογνωσίας των νεοαποκτηθέντων γνώσεων στο χώρο εργασίας. 
Ο κίνδυνος αυτός είναι πάντα ορατός όταν δεν υπάρχει ουσιαστική διασύνδεση 
μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας όπως έχουν άλλωστε δείξει 
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παραδείγματα κατά το παρελθόν. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η απουσία 
επένδυσης στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού δεν οδηγεί παρά στον 
κατακερματισμό των εργασιών και στην αδράνεια του συστήματος. 

Η παρούσα εργασία υποστηρίζει την ανάγκη για ένα μοντέλο εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένο σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, που είναι κατάλληλο 
τόσο για την εκπαίδευση του νέου προσωπικού και την απόκτηση πρακτικής 
εμπειρίας όσο και για τους έμπειρους εργαζόμενους. Εξάλλου, οι προκλήσεις εκεί 
είναι διαφορετικές και αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης και της σταδιακής απόσυρσης από το εργασιακό περιβάλλον που 
εκφράζεται μέσα από συχνές απουσίες ή/και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση 
των εργασιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την ενίσχυση της σπειροειδούς μάθησης δια μέσου 
της ένταξης προγραμμάτων βιωματικής μάθησης με έμφαση στις διαπροσωπικές 
δεξιότητες και σχέσεις που διασφαλίζει η σταθερή εργασιακή εποπτεία. Έμφαση 
χρειάζεται να δοθεί στην συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη 
λήψη αποφάσεων και στον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών και στην πρόληψη 
της επαγγελματικής εξουθένωσης. Εξάλλου, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, η 
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την προαγωγή της αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον.

Σχήμα 5. Αλληλεπίδραση εκπαίδευσης και εργασίας

Ένταξη προγραμμάτων βιωματικής 
μάθησης

Έμφαση στις διαπροσωπικές 
δεξιότητες και σχέσεις

Σταθερή εργασιακή εποπτεία

Διασύνδεση των αναγκών της εργασίας 
με το προφίλ των εργαζομένων 
(matching) για αποφυγή του brain drain

Έμφαση στην συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων και στον 
εκδημοκρατισμό

Πρόληψη της 
επαγγελματικής 
εξουθένωσης

Αξιοποίηση της 
σπειροειδούς μάθησης
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Ιδιαίτερα στην περίοδο της επικράτησης της τηλεργασίας, όπου ο 
κατακερματισμός των εργασιών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική η διατήρηση μίας κουλτούρας συνοχής και συνεργασίας με 
το οργανωσιακό πλαίσιο. Για να συμβεί αυτό, οι ομάδες κατάρτισης (t-groups) 
και ευαισθητοποίησης έχουν ιδιαίτερη αξία, ενώ η προσομοίωση είναι σαφές ότι 
μπορεί να μεταφερθεί στο διαδικτυακό περιβάλλον προσφέροντας ευκαιρίες 
μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από παραδείγματα και δράσεις 
εφαρμογής. Συνεπώς, οι μέθοδοι και τα εργαλεία είναι διαθέσιμα τόσο για την 
αρχική όσο και για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Η οργανωσιακή 
κουλτούρα σε αρκετές περιπτώσεις είναι αυτή που χρειάζεται να αλλάξει 
προκειμένου να αξιοποιηθούν τα εργαλεία προς όφελος τόσο των οργανισμών 
όσο και των ατόμων και των ομάδων που τις απαρτίζουν.
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Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ. Δι-
δάσκει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Είναι 
ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου 
Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και 
εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Επιστη-
μονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων. Το διδακτικό και ερευνητικό της 
έργο εστιάζονται στην Πανεπιστημια-
κή Παιδαγωγική, την Εκπαίδευση Ενη-
λίκων, τη διδασκαλία και  τη μάθηση, 
την Επαγγελματική Συμβουλευτική και 
τη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας των 
Βιοεπιστημόνων, των εκπαιδευτικών, 
των ενηλίκων, των γυναικών, των ευά-
λωτων ομάδων και των νέων. 

Ο Θανάσης Καραλής 
είναι καθηγητής Διά 
Βίου Μάθησης και Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων 
στο Τμήμα Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και 
της Αγωγής στην Προσχο-

λική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πα-
τρών,  διευθυντής του Εργαστηρίου 
Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρ-
φωσης και συντονιστής του Γραφείου 
Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθη-
σης.  Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος 

του ερευνητικού προγράμματος του 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη διε-
ρεύνηση των κινήτρων και εμποδίων 
για τη συμμετοχή των ενηλίκων εκ-
παιδευτικά προγράμματα (2010-2020) 
και του Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο οποίο εκπαι-
δεύτηκαν 4.200 εκπαιδευτές γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων (2012-2014). 
Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του δι-
οικητικού συμβουλίου της Επιστημονι-
κής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.



200 201

Ο Γιώργος Κουλαουζίδης 
είναι Επίκουρος Καθη-
γητής Μεθοδολογίας 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο.  Σχεδίασε 
το πρόγραμμα εκπαίδευ-

σης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ και ήταν 
μέλος του επιστημονικού συμβουλίου 
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των 
ΟΤΑ. Εχει μεταφράσει 7 βιβλία για την 
εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαι-
δευτική έρευνα, ενώ έχει επιμεληθεί 
αρκετά επιστημονικά συγγράμματα. 
Είναι μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής 
Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενη-

λίκων, του International Hall of Fame of 
Adult and Continuing Education, της 
συντονιστικής ομάδας του Δικτύου για 
τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην 
ESREA και της ομάδας που συντονίζει 
την Διεθνή Ένωση για την Μετασχημα-
τίζουσα Μάθηση. Συμμετέχει στο δί-
κτυο των 27 ανεξάρτητων εμπειρογνω-
μόνων που αξιολογούν την πορεία των 
κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων και το Σύμ-
φωνο για τις Δεξιότητες. Το 2019 εντά-
χθηκε στο International Hall of Fame 
of Adult and Continuing Education (ο 
πρώτος Έλληνας που έλαβε τη συγκε-
κριμένη διάκριση). 

Ο Αλέξης Κόκκος είναι 
Ομότιμος Καθηγητής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 

Πρόεδρος της Επιστη-
μονικής Ένωσης Εκπαί-

δευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), και μέλος 
της Ηγετικής Ομάδας της International 
Transformative Learning Association. 
Πρωτοστάτησε στη δημιουργία της 
Λαϊκής Επιμόρφωσης, του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, του θεσμού 
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών 
ενηλίκων, καθώς και στη διάδοση της 
μετασχηματίζουσας μάθησης στο εκ-
παιδευτικό σύστημα της χώρας.  Έχει 
γράψει 16 βιβλία, που δημοσιεύθηκαν 

στις εκδόσεις Routledge, Brill/Sense, 
Palgrave, διαΝΕΟσις, Μεταίχμιο, ΕΑΠ 
και ΕΕΕΕ, και 81 άρθρα σε διεθνή και 
ελληνικά επιστημονικά περιοδικά ανα-
φορικά με την εκπαίδευση και κατάρ-
τιση ενηλίκων, τη μετασχηματίζουσα 
μάθηση και τη χρήση της τέχνης στην 
εκπαίδευση. Δημιούργησε τις μεθό-
δους «Μετασχηματίζουσα Μάθηση 
μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» 
και «Μετασχηματισμός Στερεοτυπικών 
Αντιλήψεων» που εφαρμόστηκαν σε 
ευρεία κλίμακα στην Ελλάδα και σε Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Τιμήθηκε από τη διε-
θνή κοινότητα της μετασχηματίζουσας 
μάθησης για την Υποδειγματική Ηγε-
σία και Προσφορά του στο πεδίο. 
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Η Άννα Τσιμπουκλή 
είναι Επίκουρη Κα-
θηγήτρια Διά βίου 
μάθησης, δυναμικής 
ομάδας και Εκπαί-

δευσης Ενηλίκων, στον 
Τομέα Επιστημών της 

Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών 
της Αγωγής, του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. 
Είναι ορκωτό μέλος της Ένωσης Βρε-
τανών Ψυχολόγων και του Συλλόγου 
Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) καθώς 
και ιδρυτικό μέλος της Επιστημονι-
κής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές 

και τη διδακτορική της διατριβή, στο 
Institute of Education του University of 
London και διεξήγαγε μεταδιδακτορι-
κή έρευνα στο Institute of Psychiatry, 
King’s College, London. Διετέλεσε 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ 
για σχεδόν 30 χρόνια, ενώ συνεργάζε-
ται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο ως διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση 
Ενηλίκων», από την έναρξη της λει-
τουργίας του. Τα ερευνητικά της εν-
διαφέροντα αφορούν την εκπαίδευση 
ενηλίκων, τη δυναμική της ομάδας, τα 
προγράμματα διά βίου μάθησης, μη 
τυπικής εκπαίδευσης και τη πρόληψη 
και θεραπεία των εξαρτήσεων.

Ο Παρασκευάς Λιντζέρης 
έχει σπουδάσει Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων (Οι-
κονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθήνας - ΑΣΟΕΕ) 

και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο Διεθνείς Σχέσεις 

& Στρατηγική  (Lancaster University, 
UK) και Εκπαίδευση Ενηλίκων  (Ελλη-
νικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Η διδα-
κτορική του διατριβή (Πανεπιστήμιο 
Πατρών) έχει τίτλο «Έννοιες, υποκεί-
μενες θεωρίες και κατηγοριοποιήσεις 
δεξιοτήτων: Προς μια συνθετική τυ-
πολογία των δεξιοτήτων για την ερ-
γασία». Έχει συγγράψει βιβλία και άρ-

θρα για τη θεωρία της μετασχηματί-
ζουσας μάθησης, τις πολιτικές εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσόντων, τις θεωρίες μάθησης, τις 
δεξιότητες και την εκπαίδευση ενηλί-
κων. Έχει εργαστεί στην επαγγελμα-
τική κατάρτιση ενηλίκων και έχει συ-
νεργαστεί με φορείς και οργανισμούς 
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ερευνητής 
σε θέματα κατάρτισης και πολιτικών 
απασχόλησης. Από το 2009 είναι Εκτε-
λεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών και Εμπόρων Ελλάδας. 
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O Nίκος Φωτόπουλος 
είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τμή-
μα Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, με γνω-

στικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία 
των Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών», καθώς και Επιστημονι-
κός Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυ-
ξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) 
της ΓΣΕΕ. Εχει διδάξει και έχει δώσει 
διαλέξεις ως επισκέπτης καθηγητής 
σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού αντίστοιχα. 

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κι-
νούνται στο χώρο της κοινωνιολογίας 
της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής, της κοινωνιολογίας του 
πολιτισμού, της κριτικής πολιτισμικής 
ανάλυσης και θεωρίας. Έχει συμμετά-
σχει σε πλήθος επιτροπών ως εμπει-
ρογνώμονας για θέματα εκπαίδευσης 
και πολιτισμού, κατάρτισης, διά βίου 
μάθησης και απασχόλησης στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, ενώ άρθρα του 
έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς 
τόμους, ελληνικά και ξένα επιστημο-
νικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων.
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Παράρτημα



Πρόγραμμα διαδικτυακού συνεδρίου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

Δευτέρα 21.3.2022 – 12:00–16:00

Ώρα Ομιλητής Θέμα

12:00--12:30

Καλωσόρισμα και σύντομη εισαγωγή στη 
προβληματική του συνεδρίου

Γιώργος Καββαθάς Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Βούτσινος Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ-ΔΒΜ-Ν, 
Υπουργείο Παιδείας

12:30-12:45 Παρασκευάς Λιντζέρης 

Η εμπειρία της πανδημίας και των συνεπειών της ως 
ευκαιρία να αναστοχαστούμε και να αλλάξουμε τη 
σύνθεση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που 
έχει ανάγκη η εποχή μας

12:45-13:00 Νίκος Φωτόπουλος 

Πανδημική κρίση, κοινωνική αποστασιοποίηση 
και νέες πρακτικές στην εκπαίδευση - κατάρτιση 
ενηλίκων και την εργασία: εμπειρίες, προκλήσεις 
και διακυβεύματα με όρους κοινωνιολογικής 
ερμηνευτικής.

13:00-13:15 Θανάσης Καραλής 
Από τη συνθήκη της πανδημίας στη μεταπανδημική 
εποχή: διδάγματα και προτάγματα για την 
εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση

13:15-13:30 Γιώργος Κουλαουζίδης 
Η κρίση της πανδημίας ως συλλογικό 
αποπροσανατολιστικό βίωμα: εξετάζοντας την 
πανδημία με όρους της θεωρίας μετασχηματισμού

13:30-13:45 Συζήτηση με το κοινό

Διάλειμα 10’ 

13:55-14:10 Γιώργος Ζαρίφης 
& Άννα Τσιμπουκλή 

Σπειροειδής μάθηση, ομάδες κατάρτισης και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων με προσομοίωση στον χώρο 
εργασίας: πρακτικές προσεγγίσεις της σχέσης 
μεταξύ μάθησης 
και ανάπτυξης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

14:10-14:25 Κατερίνα Κεδράκα 
Δεξιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην 
περίοδο της πανδημίας: ένα παλιό προϊόν σε 
καινούργιο περιτύλιγμα (?)

14:25-14:40 Αλέξης Κόκκος Η πριν και μετά την πανδημία εκπαίδευση ενηλίκων: 
Ας μιλήσουμε για την ποιότητα

14:40-15:00 Συζήτηση με το κοινό

15:00-16:00
Στρογγυλό τραπέζι 

Με τη συμμετοχή των Λουκά Ζαχείλα, 
Όλγας Καφετζοπούλου και Νίκου Παπαδάκη 
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