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Abstract: The present study approaches the issue of investigating the training needs of the
Educational Work Coordinators in the field of Adult Education, with the aim of developing a
Training program for them, based on the Principles and Methodology of Adult Education. To
this end, qualitative research was carried out and Individual Focused Interviews were
conducted. The sample of the research consisted of 15 Educational Work Coordinators, who
serve in various Regions of Greece. Based on the results of the research, it appears that the
majority of Educational Work Coordinators know, adopt, and accept to a sufficient extent the
Principles of Adult Education, which refer to the requirements for effective learning and the
basic characteristics of adult trainees in the way they learn, as well as the Methodology of
Adult Education (educational module design, introductory meeting, teaching strategies
methods, role of the instructor). Finally, the majority of the Coordinators seem to wish to be
trained in Adult Education with a mixed model of training, namely in-person teaching and
distance learning, and by trainers mainly individuals, who are well versed in the field of Adult
Education and have relevant experience in the field.
Key-words: Investigating Training Needs, Educational Work Coordinators, Adult Education
Πεπίλητη: Ζ παξνύζα έξεπλα πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο δηεξεύλεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ
αλαγθώλ ησλ πληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, κε
ζθνπό ηε δηακόξθσζε ελόο πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθσζήο ηνπο, κε βάζε ηηο Αξρέο θαη ηε
Μεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή
έξεπλα θαη δηεμήρζεζαλ Αηνκηθέο Δζηηαζκέλεο πλεληεύμεηο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζαλ 15 πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, νη νπνίνη ππεξεηνύλ ζε δηάθνξεο
Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη όηη νη
πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο γλσξίδνπλ, πηνζεηνύλ θαη
απνδέρνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηηο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πξνϋπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ
εθπαηδεπόκελσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλνπλ, όπσο θαη ηε Μεζνδνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ζρεδηαζκόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, ελαξθηήξηα ζπλάληεζε,
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εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή). Σέινο, ε πιεηνςεθία ησλ πληνληζηώλ
θαίλεηαη όηη επηζπκεί λα επηκνξθσζεί ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ κε έλα κεηθηό κνληέιν
επηκόξθσζεο, δειαδή κε δηα δώζεο δηδαζθαιία θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη από
επηκνξθσηέο θπξίσο άηνκα, ηα νπνία γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ αιιά δηαζέηνπλ θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ζην ελ ιόγσ πεδίν.
Λέξειρ κλειδιά: Γηεξεύλεζε επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ, πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ,
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ

Διζαγυγή
Γηα λα κπνξεί ν ζύγρξνλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζύλζεηεο απαηηήζεηο
ηνπ ξόινπ ηνπ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη ζηάζεηο
(Κόθθνο, 2005).Μέρξη ην 2003 δελ είρε γίλεη θάπνηα εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ λα εμεηάδεη
ηηο γλώζεηο, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ηεο ρώξαο. ε κηα
ζεηξά από κειέηεο (Υαιάο, 2002, Γαιαηά θ.ά., 1999, Γεκνπιάο θ.ά., 1995), νη νπνίεο είραλ
σο αληηθείκελν ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δηαηππώζεθαλ
νξηζκέλεο δηαπηζηώζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. Όιεο νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζηελ άπνςε όηη νη
πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθώο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ
ηνπο. Ωζηόζν, νη δηαπηζηώζεηο απηώλ ησλ εξεπλώλ έρνπλ γεληθό ραξαθηήξα θαη δελ
επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αθξηβώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα είδε ησλ γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη
ζηάζεσλ πνπ ιείπνπλ από ηνπο εθπαηδεπηέο (Κόθθνο, 2005).

1. Ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά ηυν Δνηλίκυν Δκπαιδεςόμενυν
Με βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Brookfield, 1986·Courau, 2000·Houle, 1980·Knowles,
1998·Knox, 1977·Smith, 1993·Rogers, 1989·Williams, 1996) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ, όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Κόθθνο, 2005 είλαη ηα εμήο:
Α. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο αλήιηθνπο
καζεηέο, όπνπ ε καζεηηθή ηνπο ηδηόηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειηθία θαη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, νη ελήιηθεο όηαλ απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξόγξακκα
θαηάξηηζεο, ην θάλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο
(επαγγεικαηηθνί ζηόρνη, ζηόρνη εθπιήξσζεο θνηλσληθώλ ξόισλ, ζηόρνη πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο, ζηόρνη απόθηεζεο θύξνπο).
Β. Έρνπλ επξύ θάζκα εκπεηξηώλ. Οη εθπαηδεπόκελνη θαηέρνπλ πξόηεξεο γλώζεηο θαη
εκπεηξίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθεηεξία γηα ηε λέα κάζεζε.
Γ. Έρνπλ απνθξπζηαιιώζεη ηνπο πξνηηκώκελνπο ηξόπνπο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπόκελνη κέζα
από δηάθνξεο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην παξειζόλ, έρνπλ
θαηαιήμεη ζε πξνηηκώκελνπο ηξόπνπο κάζεζεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
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Γ. Έρνπλ ηελ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. Οη ελήιηθεο πξνηηκνύλ λα δεηείηαη ε γλώκε
ηνπο, λα ππάξρεη αλνηθηόο δηάινγνο, επηθνηλσλία θαη ε ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ζηείξνο κνλόινγνο ηνπ εθπαηδεπηή ηνπο απσζεί.
Δ. Αληηκεησπίδνπλ εκπόδηα ζηε κάζεζε. Σα εκπόδηα ζηε κάζεζε κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο
εμήο θαηεγνξίεο: 1) Δκπόδηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο θαη εκπόδηα πνπ απνξξένπλ από ηηο θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα
θαζήθνληα ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπόκελσλ θαη 2) ηα εζσηεξηθά εκπόδηα, ηα νπνία
δηαθξίλνληαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο, α) ηα εκπόδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνϋπάξρνπζεο
γλώζεηο θαη β) ηα εκπόδηα πνπ απνξξένπλ από ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο.
Σ. Αλαπηύζζνπλ κεραληζκνύο άκπλαο θαη παξαίηεζεο. Αξθεηέο θνξέο, ηα άηνκα πνπ
θαινύληαη λα πηνζεηήζνπλ λέεο γλώζεηο θαη αμίεο αιιά δπζθνιεύνληαη από εζσηεξηθά
εκπόδηα, θαηαθεύγνπλ ζε δηάθνξνπο κεραληζκνύο πξνζπαζώληαο λα κελ ακθηζβεηήζνπλ
απηά πνπ πηζηεύνπλ. Έηζη, κπνξεί λα κελ απνδέρνληαη ηηο απόςεηο ηνπ εθπαηδεπηή θαη λα
εθθξάδνπλ κηα άκεζε ή έκκεζε παξαίηεζε από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
1.1. Πποϋποθέζειρ αποηελεζμαηικήρ μάθηζηρ
Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ, παξαηίζεληαη
νξηζκέλεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ νη ελήιηθεο λα
εθπαηδεύνληαη απνηειεζκαηηθά (Noye&Piveteau, 1999·Courau, 2000·Jaques, 2004·Κόθθνο,
2005):
Α. Ζ εθπαίδεπζε έρεη εζεινληηθό ραξαθηήξα. Ζ πίεζε πξνο ηνπο ελειίθνπο λα ζπκκεηάζρνπλ
ζε έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα έρεη ζρεδόλ πάληα αξλεηηθά απνηειέζκαηα.
Β. Απνζαθελίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη. εκαληηθό ξόιν ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή κηαο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παίδεη ε αλαγλώξηζε ησλ ζηόρσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ην λα
γίλνπλ νη ζηόρνη απηνί ζαθείο, ξεαιηζηηθνί, ζπλδεδεκέλνη κε ηηο δηθέο ηνπο ππνθεηκεληθέο
αλάγθεο αιιά θαη ηηο αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ πεξίγπξνπ.
Γ. Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα είλαη άξηηα νξγαλσκέλν ζε όια ηα επίπεδα. Παξαηεξείηαη
αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπόκελσλ όηαλ έλα πξόγξακκα έρεη αδπλακίεο ζηελ
πνηόηεηα, ηελ ππνδνκή, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ηελ
εθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Γ. Σν πεξηερόκελν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Σα
ζέκαηα, ηα παξαδείγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ή κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη.
Δ. Λακβάλνληαη ππόςε νη πξνηηκώκελνη ηξόπνη κάζεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε
εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν θάζε εθπαηδεπόκελνο καζαίλεη
θαιύηεξα, ώζηε λα δηνξγαλώλεηαη θαηάιιεια ε δηδαζθαιία.
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Σ. Δλζαξξύλεηαη ζηαδηαθά ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία. Ο
εθπαηδεπηήο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ε. Γηεξεπλώληαη ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζηε κάζεζε, θαζώο θαη νη
ηξόπνη γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηήο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηνπο παξάγνληεο
πνπ ελδερνκέλσο εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε
ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε ζθνπό λα ηνπο
εμαιείςεη.
Ζ. Γηακνξθώλεηαη καζεζηαθό θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από νπζηαζηηθή επηθνηλσλία,
ζπλεξγαηηθό πλεύκα θαη ακνηβαίν ζεβαζκό. Έλα ηέηνην θιίκα είλαη απαξαίηεην, ώζηε λα
ιεηηνπξγήζνπλ όιεο νη πξνεγνύκελεο πξνϋπνζέζεηο. Ο εθπαηδεπηήο δελ ιεηηνπξγεί σο
θαζνδεγεηήο ή σο απζεληία. Δίλαη ν ζπληνληζηήο, ν θαηαιύηεο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο,
βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνύο ηνπ ζηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε δεηήκαηνο,
ελζαξξύλεη ηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλώζε, βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο, ηνπο ηξνθνδνηεί κε ελαύζκαηα, ζπλεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά καδί ηνπο.
1.2. Μεθοδολογία Δκπαίδεςζηρ Δνηλίκυν Δκπαιδεςόμενυν
Βαζηθό ζηνηρείν γηα έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα είλαη νη γλώζεηο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ
σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ. Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα βαζηθά
κεζνδνινγηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο αιιά θαη ηεο ελαξθηήξηαο
ζπλάληεζεο κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. Πην αλαιπηηθά, ν
εθπαηδεπηήο νθείιεη λα πινπνηεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο
ελόηεηαο ζε έλα πξόγξακκα επηκόξθσζεο ελειίθσλ (Γηαλλαθνπνύινπ, 2008): Γηεξεύλεζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ, πξνζδηνξηζκόο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο ελόηεηαο ζε επίπεδν γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ,
πξνζδηνξηζκόο ηεο ύιεο πνπ ζα θαιπθζεί ζε θάζε ελόηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ δηαζέζηκν
ρξόλν, πξνζδηνξηζκόο ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ, επνπηηθώλ κέζσλ θαη
δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κεζόδνπ θαη ησλ κέζσλ αμηνιόγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Ωο πξνο ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, ζύκθσλα κε
ηνλ Κόθθν (2005), ε πξώηε ζπλάληεζε ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ έρεη
πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ όιε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί κηα πνιύ βαζηθή
ηερληθή. Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ινηπόλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ απηνπαξνπζίαζε
ηνπ εθπαηδεπηή, ηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, θαζώο θαη ησλ ζηόρσλ θαη ησλ
πξνζδνθηώλ ηνπο, ηε δηεξεύλεζε ππαξρνπζώλ γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη εκπεηξηώλ
ησλ εθπαηδεπόκελσλ – πξόηεξεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο- , ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηόρσλ θαη ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηδαθηηθήο
ελόηεηαο κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη έλα «εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην»
ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη κηα πξώηε επεμεξγαζία βαζηθώλ
δεηεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπό λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη
κηα πξώηε εηθόλα απηνύ πνπ ζα δηδαρζνύλ.
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Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ελόο επηκνξθσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο ελειίθσλ θαηέρεη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ από ηνπο
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. ύκθσλα κε ηνλ Κόθθν (2005), «ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή πξνσζείηαη
κέζα απφ κεζφδνπο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ
εθπαηδεπφκελσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη δίλνπλ ζηνπο ηειεπηαίνπο
πεγέο, ψζηε λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, λα
επεμεξγάδνληαη ιχζεηο, λα καζαίλνπλ πξάηηνληαο». Οη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο,
κε βάζε θαη όζα πξναλαθέξζεθαλ, είλαη ν Καηαηγηζκόο Ηδεώλ, νη Οκάδεο Δξγαζίαο, νη
Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο, ην Παηρλίδη Ρόισλ, ε Μειέηε Πεξίπησζεο, ε πδήηεζε, νη
Αζθήζεηο, ε Δπίδεημε, ε Πξνζνκνίσζε, ε Απηνθαηεπζπλόκελε Μάζεζε, ε Λύζε
Πξνβιήκαηνο, ε Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε θαη ε πλέληεπμε από εηδηθό. Αμίδεη σζηόζν λα
ζεκεησζεί, όηη ε εηζήγεζε δελ απνξξίπηεηαη σο εθπαηδεπηηθή ηερληθή αιιά εκπινπηηζκέλε
κε ζπδήηεζε θαη κε εξσηήζεηο-απαληήζεηο είλαη απνδεθηή.
Με βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Γηαλλαθνπνύινπ, 2008, Κόθθνο, 2005, Φξαγθνύιεο,
2003) ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο, ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δηαξθή ελζάξξπλζε, σο θαηαιύηεο, πνπ ελεξγνπνηεί θαη ππνθηλεί
ζπζηεκαηηθά ηηο αλαγθαίεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, σο εκςπρσηήο, πνπ
ππνθηλεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη επηδηώθεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο
αιιεινεθηίκεζεο θαη ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο, σο δηακεζνιαβεηήο, πνπ νξγαλώλεη θαη
δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζην κεγαιύηεξν δπλαηό θάζκα πεγώλ κάζεζεο, σο θξηηηθόο
θίινο, πνπ είλαη αλνηθηόο ζην δηάινγν θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, σο
ζπληνληζηήο πνπ δηεπθξηλίδεη ηνπο ζηόρνπο θαη επνπηεύεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, σο ππνζηεξηθηήο, πνπ ππνζηεξίδεη κε όινπο ηνπο ηξόπνπο κε
όια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηελ επίηεπμε ηόζν ησλ αηνκηθώλ όζν θαη
ησλ ζηόρσλ ηεο νκάδαο θαη ηέινο, σο δηεπθνιπληήοπνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο κε
βάζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπόκελσλ.

2. Μεθοδολογία Έπεςναρ
2.1. Σκοπόρ-Σηόσοι-Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα
θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ πληνληζηώλ
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε ελόο
πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθσζεο βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ πληνληζηώλ αιιά θαη ζηηο
βαζηθέο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.
Δηδηθόηεξα ζηόρνη ηεο εξγαζίαο ήηαλ:
 Να δηεξεπλεζεί ν βαζκόο απνδνρήο θαη πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ησλ .Δ.Δ. ησλ
βαζηθώλ αξρώλ κάζεζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ.
 Να δηεξεπλεζεί ν βαζκόο απνδνρήο θαη πηνζέηεζεο ησλ δηδαθηηθώλ ελεξγεηώλ
ζρεδηαζκνύ κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο.
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 Να δηεξεπλεζεί πνηεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αμηνπνηνύλ θαη εθαξκόδνπλ θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ ηνπο πξνγξακκάησλ.
 Να δηεξεπλεζεί πνηνπο ξόινπο πηνζεηνύλ σο εθπαηδεπηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
επηκνξθσηηθώλ ηνπο πξνγξακκάησλ.
 Να δηεξεπλεζνύλ νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ.
 Σέινο, λα πξνζδηνξηζηνύλ ην πεξηερόκελν θαη ε κνξθή ηεο επηκόξθσζεο πνπ
επηζπκνύλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαζόξηζε θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,
ζηα νπνία επηρείξεζε λα απαληήζεη ε παξνύζα έξεπλα είλαη ηα εμήο:
 1) Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ πληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζην
πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ;
 2) Ση είδνπο επηκόξθσζε επηζπκνύλ νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζην πεδίν
ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ;
2.2. Δπγαλείο διεξαγυγήρ ηηρ έπεςναρ
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε
ζπλέληεπμε θαη ζπγθεθξηκέλα δηεμήρζεζαλ αηνκηθέο εζηηαζκέλεο ζπλεληεύμεηο (Cohen,
Manion&Morrison, 2008). Ωο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεύμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη σο κνλάδα αλάιπζεο ην ζέκα (Γεκεηξόπνπινο, 2001).
2.3. Γείγμα έπεςναρ- Πεπιοπιζμοί
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 15 πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, νη νπνίνη
ππεξεηνύλ ζε δηάθνξα ΠΔ.Κ.Δ.. ζε όιε ηελ Διιάδα.Από ηνπο 15 .Δ.Δ. πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα, νη 12 είλαη άλδξεο θαη νη 3 είλαη γπλαίθεο. Θα πξέπεη σζηόζν, λα αλαθεξζεί όηη
παξαηεξήζεθε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή εθ κέξνπο ησλ .Δ.Δ., κε απνηέιεζκα
λα κελ πινπνηεζεί ε έξεπλα όπσο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί.

3. Αποηελέζμαηα
3.1. Απότειρ ηυν Σςνηονιζηών Δκπαιδεςηικού Έπγος για ηιρ Απσέρ ηηρ
Δκπαίδεςζηρ Δνηλίκυν
ρεηηθά κε ηηο Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πληνληζηέο αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηα πεξηζζόηεξα από
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλνπλ.
Φαίλεηαη ινηπόλ, όηηηηο αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο αμηνπνηνύλ ζε κεγάιν πνζνζηό. Πην
ζπγθεθξηκέλα, δειώλνπλ:
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«Οη ελήιηθεο είλαη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ... εάλ ζπκβαίλεη ζην δελ ζέισ ηφηε δελ έρεη
λφεκα. Θεσξψ φηη νη ελήιηθεο είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία αλζξψπσλ, νη νπνίνη γεληθά αθφκα θη
αλ βξεζνχλ σο καζεηέο ζε θάπνην ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο ή γεληθφηεξα ζε έλα εζπεξηλφ
ζρνιείν, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αλζξψπσλ νη νπνίνη ζέινπλ λα κάζνπλ, επνκέλσο είλαη
δεθηηθνί ζηε κάζεζε, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζίγνπξα ε δηδαζθαιία» (.Δ.Δ.Σ)
«Τν πεξηερφκελν λα έρεη ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ γίλεηαη,
δειαδή..κε..ηελ..κεζνδνινγία..θαη..ηηο..πξαθηηθέο..πνπ..αθνινπζνχληαη..θαη..κε..θίλεηξα.πνπ..ελ
δερνκέλσοπαξέρνληαη» (.Δ.Δ.ΗΓ΄)
«Να είλαη ην πιαίζην ζπκβαηφ κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φηαλ ιέσ ην πιαίζην λα είλαη ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή λα ηεξνχληαη νη βαζηθέο
αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Γεληθψο, ε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ν ζεβαζκφο ζηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο θαη θπξίσο βέβαηα
ε αμηνπνίεζε ηεο δηθήο..ηνπο..εκπεηξίαο» (.Δ.Δ.B)
«Σπλήζσο αληηπαζνχλ λα αθνχλε ζεσξίεο, δειαδή πνιιέο θνξέο γίλεηαη απηφ ην ζθάικα απφ
πνιινχο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ... Απηά ζπλήζσο είλαη πνιχ μεξά πξάγκαηα. Δληάμεη κπνξεί
θάπνηα ζηηγκή λα πξέπεη λα αλαθεξζείο αιιά απηά είλαη πνιχ μεξά πξάγκαηα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θη απ’ φηη μέξσ θαη ηεο πξσηνβάζκηαο» (.Δ.Δ.Α)
«Να ππάξρεη κηα ελεξγφο ζπκκεηνρή» (.Δ.Δ.Η)
«Γηαηί ππάξρεη κηα δπζθνιία ζηνπο ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ,
νπφηε πξέπεη λα ηνπο ζεβαζηείο θαη λα ηνπο δψζεηο ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη» (.Δ.Δ.Ε)
«Να ππάξρεη έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο... πξέπεη λα ηνπο ζεβαζηείο θαη λα ηνπο δψζεηο ην ρξφλν
πνπ ρξεηάδνληαη» (.Δ.Δ.Ε)
«Να αληηκεησπίδνληαη ζαλ ελήιηθεο, λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ ηα
εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά» (.Δ.Δ.Η)
3.2. Απότειρ ηυν Σςνηονιζηών Δκπαιδεςηικού Έπγος για ηη Μεθοδολογία ηηρ
Δκπαίδεςζηρ Δνηλίκυν
Αλαθνξηθά κε ηε Μεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ θαίλεηαη όηη αλαγλσξίδνπλ, πηνζεηνύλ θαη απνδέρνληαη ηε Μεζνδνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, δειαδή ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο
ελόηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ηηο ηερληθέο
πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπ ξόινπ πνπ έρνπλ ζε απηή.
Πην αλαιπηηθά, νη ζπλεληεπμηαδόκελνη απαληνύλ:
«Δμαξηάηαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο, πξψηα ε αλίρλεπζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη κεηά..ζρεδηάδεηο..αλάινγα..κε..ηνπο..πφξνπο..πνπ..έρεηο» (.Δ.Δ.Η)
«Τν ζρεδηάδσ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζσ πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επηκφξθσζεο, πνηνη ζα είλαη νη επηκέξνπο ζηφρνη, ηη ζα επηδηψμσ ζε επίπεδν ζηφρσλ, γλψζεσλ
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θαη δεμηνηήησλ γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ζαθήο πξνζδηνξηζκφο πεξηερνκέλνπ θαη αθνχ γίλνπλ
φια απηά ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν κεζνδνινγίαο, δειαδή ηη κεζφδνπο ζα
ρξεζηκνπνηήζσ θαη πσο ζα δνκεζεί φιν απηφ ρξνληθά θαη πσο ζα ζρεδηαζηεί βήκα βήκα, έηζη
ψζηε λα είκαη φζν πεξηζζφηεξν κπνξψ πξνεηνηκαζκέλε αμηνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο απφ
ηηο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηε κεζνδνινγία ηεο επηκφξθσζεο θαη πνηέ δελ μερλάσ λα βάδσ
θαη έλα θνκκάηη αμηνιφγεζεο ζην ηέινο, γηα λα μέξσ ηελ επφκελε θνξά πσο ζα ιεηηνπξγήζσ κε
βάζε απηά πνπ ζα πνπλ νη ζπλάδειθνη» (.Δ.Δ.Ε)
«Πέξα απφ ηε γλσξηκία θαη ηελ παξνπζίαζε, ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη
πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σπλήζσο ην θάλνπλ απφ πξηλ κε έλα
εξσηεκαηνιφγην. Να δεηο πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηηο θαηαγξάθεηο θαη
ζην ηέινο βιέπεηο ζε πνην βαζκφ αληαπνθξίζεθε ην πξφγξακκα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ» (.Δ.Δ.ΗΔ΄)
«Σπλεξγαζία, ζε νκάδεο δνπιεχσ πάληνηε. Σπλεξγαηηθή κάζεζε, ε νπνία βνιεχεη πάξα πνιχ...
ηνπιάρηζηνλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζέινπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ»
(.Δ.Δ.Γ)
«Καηά ηε γλψκε κνπ, θαιφ είλαη ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζπληνληζηήο θαη δηακεζνιαβεηήο»
(.Δ.Δ.ΗΓ΄)
3.3. Απότειρ ηυν Σςνηονιζηών Δκπαιδεςηικού Έπγος για ηιρ Δπιμοπθυηικέρ ηοςρ
Ανάγκερ ζηο πεδίο ηηρ Δκπαίδεςζηρ Δνηλίκυν
Ωο πξνο ηελ αλάγθε ηνπο λα επηκνξθσζνύλ, ε πιεηνςεθία ησλ πληνληζηώλ δήισζε πσο
επηζπκεί λα επηκνξθσζεί, θαζώο ζεσξνύλ πσο νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νθείινπλ λα
καζαίλνπλ νηηδήπνηε «λέν» ππάξρεη ζην ελ ιόγσ πεδίν, όπσο επίζεο ζεσξνύλ αλαγθαία ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο. Πην αλαιπηηθά δειώλνπλ:
«Θα είρα πνιχ έληνλε πξφζεζε λα παξαθνινπζήζσ θάηη ηέηνην πεξηζζφηεξν απφ επηζηεκνληθή
πεξηέξγεηα αιιά θαη επεηδή δελ έρσ επηκνξθσζεί πνηέ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Απηφ αθνχγεηαη
εμσθξεληθφ αιιά είκαζηε ζηελ Διιάδα» (.Δ.Δ.Α)
«Ο θάζε άλζξσπνο φηαλ παξαθνινπζεί έλα πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη θάηη πάξα πνιχ ζεηηθφ, θαζψο ζίγνπξα φζν θαηαξηηζκέλνο θη αλ
είλαη κπνξεί θάηη λα ηνπ δηαθχγεη αιιά πηζηεχσ φηη αθφκα θη φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία κπνξεί θαη ν ίδηνο λα βξεη πεξηζψξηα απηνβειηίσζεο,
δηφηη θαη ν ίδηνο είλαη ελήιηθαο θαη είλαη πνιχ..ζεηηθφ..λα..επηκνξθψλεηαη» (.Δ.Δ.Σ)
Όζνλ αθνξά ηα πεδία ζηα νπνία επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ, νη πληνληζηέο αλαθέξνπλ όηη
επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, θαζώο θαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο
ησλ ελειίθσλ. Οη ζπλεληεπμηαδόκελνη δειώλνπλ ζρεηηθά:
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«Σηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ -πνιχ
ζεκαληηθφ είλαη απηφ- θαη ζε θαηλνχξηα πξάγκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ
έξεπλα θαη δελ ηα μέξσ» (.Δ.Δ.Β)
«Τελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Καηαξρήλ είκαζηε φινη δηα βίνπ
καλζάλνληεο, ππάξρνπλ λέα αληηθείκελα θαη λέεο ζεκαηηθέο. Δπίζεο, ζα
κε..ελδηέθεξε..ε..κεηαζρεκαηίδνπζα..κάζεζε..ηνπ..Mezirow» (.Δ.Δ.ΗΔ΄)
«Θα κε ελδηέθεξε ην πψο επηκνξθψλνπλ ελήιηθεο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, γηα
παξάδεηγκα ελήιηθεο πνπ έρνπλ δπζιεμία, πνπ είλαη ηπθινί, πνπ έρνπλ απηηζκφ» (.Δ.Δ.Θ)
Γηα ηε κνξθή πνπ ζα ήζειαλ λα έρεη ην πξόγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη πληνληζηέο
επηζπκνύλ έλα κεηθηό πξόγξακκα κε δηα δώζεο ζπλαληήζεηο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο.
πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ:
«Απηή ηε ζηηγκή ε θαιχηεξε επηκνξθσηηθή κέζνδνο είλαη ε κεηθηή. Απηά πνπ έρσ δηαβάζεη θαη
απηά πνπ έρσ αληηιεθζεί κε θάλνπλ λα πξνηηκψ απηή ηε κέζνδν.
Απηφ..επηδεηνχλ..θαη..νη..εθπαηδεπηηθνί..Τν..ιέσ..θαη..ην..εγγπψκαη» (.Δ.Δ.ΗΓ΄)
«Μεηθηφ. Όηαλ ηα δηα δψζεο φηαλ είλαη κεγάια είλαη θνπξαζηηθά νπφηε λνκίδσ ε κεηθηή κνξθή
είλαη
ε
ηδαληθή.
Τν
κεηθηφ
έρεη
πάξα
πνιιά
πιενλεθηήκαηα
θαη..εμππεξεηεί..πεξηζζφηεξν..ηνπο..εθπαηδεπφκελνπο» (.Δ.Δ.ΗΔ΄)
Σέινο, σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα ηνπο επηκνξθώζνπλ, νη πληνληζηέο
ζεσξνύλ όηη έλαο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιύ θαιά ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ αιιά θαη λα δηαζέηεη αληίζηνηρε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηνλ ελ ιόγσ πεδίν. Πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ:
«Θέιεηο έλαλ άλζξσπν πνπ λα έρεη ηηο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα έρεη
ηηο γλψζεηο απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζπλήζσο απηνί κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη πνπ
εκπιέθνληαη ζε απηφ ην θνκκάηη, δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη νχηε θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ
αιιά νχηε θάηη εμεδεηεκέλν. Έλαλ άλζξσπν πνπ λα ζπλδπάδεη ηα παξαπάλσ» (.Δ.Δ.Γ)
«Έρεη ζρέζε πφζν θαιά μέξεη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πφζν θαιά μέξεη ην πεδίν ηνπ θαη ελ
ηέιεη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία. Καιφο επηκνξθσηήο είλαη απηφο πνπ
κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία κε εηνηκφηεηα πνπ μέξεη ην αληηθείκελφ ηνπ, μέξεη ηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ θαιά. Γελ κπνξψ λα θαηεγνξηνπνηήζσ θαη λα πσ ζπγθεθξηκέλε νκάδα» (.Δ.Δ.ΗΓ΄)

4. Σςμπεπάζμαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαίλεηαη όηη νη πληνληζηέο
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γλσξίδνπλ, πηνζεηνύλ θαη απνδέρνληαη
ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Brookfield, 1986·Courau,
2000·Houle, 1980·Knowles, 1998·Knox, 1977·Smith, 1993·Rogers, 1989·Williams, 1996·
Κόθθνο, 2005). Με βάζε ηα όζα αλέθεξαλ, νη πεξηζζόηεξνη πληνληζηέο αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηα πεξηζζόηεξα από
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ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλνπλ
(Noye&Piveteau, 1999·Courau, 2000·Jaques, 2004·Κόθθνο, 2005).Δπίζεο, νη .Δ.Δ. θαίλεηαη
όηη αλαγλσξίδνπλ, πηνζεηνύλ θαη απνδέρνληαη ηε Μεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ,
δειαδή ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο
ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ηηο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνύλ θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπ ξόινπ πνπ έρνπλ ζε απηή(Γηαλλαθνπνύινπ, 2008,
Κόθθνο, 2005, Φξαγθνύιεο, 2003).Όζνλ αθνξά ηελ επηζπκία ησλ .Δ.Δ. λα επηκνξθσζνύλ
ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ε πιεηνςεθία ησλ πληνληζηώλ δήισζε πσο επηζπκεί
λα επηκνξθσζεί, θαζώο ζεσξνύλ πσο νη ίδηνη σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νθείινπλ λα
καζαίλνπλ νηηδήπνηε «λέν» ππάξρεη ζην ελ ιόγσ πεδίν, όπσο επίζεο ζεσξνύλ αλαγθαία ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο.Οη πεξηζζόηεξνη .Δ.Δ. ζεσξνύλ πσο έρνπλ αλάγθε λα
επηκνξθσζνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζε λέεο ηερληθέο πνπ
ελδερνκέλσο ππάξρνπλ αιιά ρξεηάδνληαη επίζεο θαη κηα επηθαηξνπνίεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο
επάλσ ζε απηό ην ζέκα. Αθόκε, αλαθέξζεθε πσο ππάξρεη αλάγθε επηκόξθσζεο ζε όιν ην
θάζκα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή θαη
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, όπσο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο θαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο
αλάγθεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ.Ζ πιεηνςεθία ησλ πληνληζηώλ, νη νπνίνη δήισζαλ
πσο επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, δειώλνπλ όηη ε
κνξθή ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζέινπλ λα είλαη έλα
«κεηθηό ζύζηεκα», ην νπνίν ζα είλαη κε δηα δώζεο δηδαζθαιία αιιά θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε.Ζ πιεηνςεθία ησλ .Δ.Δ. ζεσξεί θαηάιιειν επηκνξθσηή γηα έλα πξόγξακκα
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, έλαλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο γλσξίδεη ηηο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, ηε κεζνδνινγία ηνπ ελ ιόγσ πεδίνπ αιιά δηαζέηεη επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο
ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο θαη εκπεηξία, ώζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζην ξόιν ηνπ.
Αλαθέξνπλ επίζεο, όηη πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη ν εθπαηδεπηήο λα αγαπά ηε δνπιεηά
ηνπ, λα έρεη όξεμε θαη ζέιεζε γηα απηό πνπ θάλεη θαζώο απηό είλαη ην ζηνηρείν-θιεηδί γηα λα
είλαη θαιόο επηκνξθσηήο.
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