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Abstract: This article aims to investigate the way of teaching apprenticeship in EPA.L. 

through the didactic methodology of adult education. The semi-structured interview was used 

as a research tool on an available sample of fifteen (15) teachers who teach in the post-

secondary year-apprenticeship class, while the thematic analysis was chosen as the method of 

data analysis. Based on the results we are able to argue that the apprenticeship programs 

facilitate young adults to make a smoother transition from school to work. Throughout the 

development of the various forms of apprenticeship, there is a belief that young people were 

led to adulthood, while throughout the implementation process, they follow - often not pre-

planned - adult education techniques. The results also reinforce the view that the 

apprenticeship teacher should treat the apprentices as adults and apply participatory teaching 

techniques in the classroom. 
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Πεξίιεψε: Σν παξόλ άξζξν έρεη σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ηεο 

καζεηείαο ζηα ΔΠΑ.Λ. κέζα από ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ωο 

εξεπλεηηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε δηαζέζηκν δείγκα 

δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην κεηαιπθεηαθό έηνο-ηάμε καζεηείαο, 

ελώ σο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα είκαζηε ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

δηεπθνιύλνπλ ηνπο λεαξνύο ελήιηθεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα νκαιόηεξε κεηάβαζε από ην 

ζρνιείν ζηελ εξγαζία. ε όιε ηελ εμέιημε ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ καζεηείαο, ππάξρεη ε 

πεπνίζεζε όηη νδεγνύλ ηα λεαξά άηνκα ζηελ ελειηθίσζε, ελώ ζε όιε ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηνπο αθνινπζνύληαη - πνιιέο θνξέο όρη πξνζρεδηαζκέλα – ηερληθέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα εληζρύνπλ ηελ άπνςε όηη ν εθπαηδεπηηθόο καζεηείαο 
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νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηεπόκελνπο σο ελήιηθεο θαη λα εθαξκόδεη ζηελ ηάμε 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηεία, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

Εηζαγωγή  

Λόγσ ησλ ξαγδαίσλ θαη επαλαζηαηηθώλ αιιαγώλ θαη εμειίμεσλ ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο, ηα άηνκα πάληα είραλ θαη ζα έρνπλ ηελ αλάγθε λα βειηηώλνληαη από ηελ 

άπνςε ησλ δηαθνξεηηθώλ δεμηνηήησλ. ε απηό ην πιαίζην, κπνξεί λα εηπσζεί όηη ν 21νο 

αηώλαο απαηηεί ηα άηνκα λα είλαη εηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο, λα είλαη θαηαξηηζκέλνη θαη 

δεκηνπξγηθνί, λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα επηιύνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα, λα 

ζέβνληαη δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη λα έρνπλ δηακνξθώζεη απόςεηο γηα πνιιά πεδία ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο. ηνλ θηιόζνθν θαη παηδαγσγό John Dewey απνδίδεηαη από πνιινύο ε 

πεξίθεκε ξήζε: «…εάλ δηδάζθνπκε ζήκεξα, όπσο δηδάμακε θαη ρζεο, ηόηε ιεζηεύνπκε ηα 

απξηαλά καο παηδηά». Παξόιν πνπ είλαη ακθηιεγόκελό δήηεκα εάλ ν Dewey πξηλ από εθαηό 

πεξίπνπ ρξόληα είπε θάηη ηέηνην, δελ κπνξνύκε παξά λα ζπκθσλήζνπκε όηη ζηελ επνρή ηεο 

πιεξνθόξεζεο θαη ηνπ παγθόζκηνπ αληαγσληζκνύ, ε αιιαγή είλαη αλαπόθεπθηε θαη ν 

ξπζκόο αιιαγήο ζηελ εθπαίδεπζε επηηαρύλεηαη (Aksu, 2017). Έηζη, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

λα εθπαηδεύζνπκε ηα άηνκα κε ηξόπν πνπ λα ηνπο βνεζά λα είλαη εηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο 

ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην. Πώο όκσο πεηπραίλεηε έλα ηέηνην εγρείξεκα;  

Σα πξνγξάκκαηα καζεηείαο κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ απνθαζηζηηθό ξόιν δηεπθνιύλνληαο 

ηνπο λεαξνύο ελήιηθεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα νκαιόηεξε κεηάβαζε από ην ζρνιείν ζηελ 

εξγαζία. ηνηρεία κειεηώλ απνδεηθλύνπλ όηη νη ρώξεο κε απζηεξά δνκεκέλα πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο πνπ ζπλδένληαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαιά νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, όπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Γαλία, ε Ννξβεγία, νη Κάησ Υώξεο 

θαη ε Διβεηία, είλαη πην επηηπρεκέλεο όζνλ αθνξά ηε δηεπθόιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ λέσλ 

από ηα ζρνιηθά ζξαλία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο (European Commission, 2013). Γείρλνπλ 

επίζεο όηη ηέηνηνη ηύπνη πξνγξακκάησλ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο 

απαζρόιεζεο ησλ λέσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ζε ζηελή επζπγξάκκηζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδόηε, 

νδεγώληαο ζε εζληθά αλαγλσξηζκέλα πξνζόληα, εληζρύνληαο ηνπο δεζκνύο ησλ λέσλ κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη παξέρνληαο ζηνπο λένπο πνιύηηκε αξρηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Σα 

απνδεδεηγκέλα νθέιε από εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ εξγαζία θαη κειέηε έρνπλ 

ηνλώζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ζπλέπεηα, νη καζεηείεο λα 

έρνπλ θαηαζηεί πεξηζζόηεξν εκθαλείο ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηε 

λενιαία, σο απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Η κάζεζε κε βάζε ηελ εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά από εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο 

θαη πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο επίζεκεο κάζεζεο κε 

ηηο πξαθηηθέο ζην ρώξν εξγαζίαο. Από ηελ άπνςε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
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βειηίσζε ηεο βησζηκόηεηαο, ε έθζεζε ησλ καζεηώλ ζε επθαηξίεο κάζεζεο ζηνλ πξαγκαηηθό 

θόζκν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο έρνπλ απνδεηρζεί όηη ζπκβάιινπλ ζηε γεθύξσζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο (Bruindiers, Wiek & Redman, 2010). Ωζηόζν, ε 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη νη ζπνπδαζηέο δελ δεκηνπξγνύλ απηόκαηα ηθαλόηεηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο έληαμεο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ζπκκεηέρνληαο ζε πξαγκαηηθή κάζεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηό, ε πξόθιεζε είλαη λα δηαζθαιηζηεί όηη νη επθαηξίεο κάζεζεο 

ζρεδηάδνληαη ζπλεξγαηηθά, ζπληνλίδνληαη θαιά, ρηίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ελζσκαηώλνληαη 

ζηηο δνκέο καζεκάησλ (Brundiers et al., 2010). Η αμία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

πνπ εληζρύνπλ ηε κάζεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αλαγλσξίδεηαη γεληθά, κέρξη πξόζθαηα, 

όκσο, δελ δηεμήρζε κεγάιε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ επηινγώλ, 

ε νπνία είλαη κηα πηπρή πνπ ρξήδεη επείγνπζαο πξνζνρήο (Hughes, Mylonas & Benckendorff, 

2013). Φαίλεηαη πάλησο πώο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο κάζεζεο ν ξόινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη 

πνιύ ζεκαληηθόο, εηδηθά όηαλ δεκηνπξγείηαη κηα ζύκπξαμε κεηαμύ ησλ ζπνπδαζηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. αθείο ξόινη θαη επζύλεο εμαζθαιίδνπλ όηη ε ζπκκεηνρή, ε αιιειεπίδξαζε 

θαη ε δέζκεπζε πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ (Wilson & Pretorius, 2017). 

1. Εθπαίδεπζε ελειίθωλ θαη καζεηεία 

Όηαλ ν Mahatma Gandhi έιεγε: δήζε ζαλ λα ήηαλ λα πεζάλεηο αύξην - κάζε ζαλ λα ήηαλ λα 

δήζεηο γηα πάληα, ηόληδε ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν κηαο δηα βίνπ δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηελ 

επηβίσζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αλζξώπσλ. Η καζεζηαθή πνξεία ηνπ ελήιηθα θη ν ηξόπνο 

πνπ απηόο πξαγκαηώλεη ηε κάζεζε απαζρόιεζαλ ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα από ην 1920, 

όηαλ ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνζεγγίζηεθε ζαλ μερσξηζηόο επαγγεικαηηθόο θιάδνο 

(Merriam, 2001). Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη έλαο επξύο όξνο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηα βίνπ κάζεζε. ε 

αληίζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε γηα παηδηά, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά, αληαλαθιώληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο, ηα θίλεηξα 

θαη ηηο αλάγθεο απηώλ ησλ καζεηώλ. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ έρεη απνθηήζεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηηο κέξεο καο, θαζώο απαηηείηαη νη εξγαδόκελνη λα ελεκεξώλνπλ ηαθηηθά ηηο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, αιιά θαη ιόγσ ηεο απμαλόκελεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο 

όισλ ησλ αλζξώπσλ λα έρνπλ κηα πηζαλόηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε. 

Οη καζεηείεο εδώ θαη πνιιά ρξόληα, ραξαθηεξίδνληαη σο έλα ζεκαληηθό εθπαηδεπηηθό 

κνληέιν πνπ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή κεηάβαζε από ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, επηηξέπνληαο 

ζηνπο λένπο αλέξγνπο λα βειηηώζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο (Galvani, 2017). Οη 

ξίδεο ηεο καζεηείαο θηάλνπλ ζηελ αξραία Βαβπιώλα, ζηελ Αίγππην, ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

Ρώκε, όπνπ ηερλίηεο κεηαβηβάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζε καζεηεπόκελνπο 

(Johns, 1915). ηε κεζαησληθή πεξίνδν αληρλεύνληαη κέζνδνη θαηάξηηζεο λέσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο λεαξνύο ελήιηθεο αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα, πινύην θαη αζθάιεηα. 

Δθηόο από ηελ εθκάζεζε ελόο εκπνξίνπ, αλαθέξεηαη σο κέζνδνο θαηάξηηζεο ζηελ νπνία νη 
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λένη κάζαηλαλ ηα «... ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόινπ πνπ ζα έπαηδαλ ηειηθά σο ελήιηθεο» 

(Hanawalt, 1993, ν.α. Galvani, 2017) 

Παξαδνζηαθά, κηα καζεηεία είρε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηε ραξαθηήξηδαλ σο 

κέζνδν γεληθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ελώ ζηεξίρζεθε ζε ζηαζεξέο 

επαγγεικαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, λνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο 

ιεηηνπξγίεο (Fuller & Unwin, 2009). Θεσξνύληαλ όρη κόλν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

πξννπηηθέο κηαο λενιαίαο, αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Η αλάιπζε ηεο 

καζεηείαο από ηε Humphries (2010) κέζσ απηνβηνγξαθηώλ, παξέρεη πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ζπιινγηθώλ νηθνγελεηαθώλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο απνδόζεηο 

δηαθόξσλ καζεηεπνκέλσλ. Μέζσ ακνηβαίσλ ζπκθσληώλ, ε καζεηεία ζεσξήζεθε σο 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο επέλδπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ θαηάξηηζε, κεηώλνληαο 

αθελόο ην θόζηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο καζεηεπόκελνπο σο θζελό εξγαηηθό δπλακηθό θη 

αθεηέξνπ δίλνληαο ζηνπο καζεηεπόκελνπο ηελ επθαηξία απόθηεζεο δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ 

ζηελ εύξεζε εξγαζίαο (Humphries, 2010). 

Αξρηθά, ε καζεηεία δηεμήρζε ππό ηελ επνπηεία ησλ ζπληερληώλ, πνπ δηαρεηξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο (Galvani, 2017). Οη θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο ζηελ 

Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε λέσλ επαγγεικάησλ, 

βηνκεραληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, ζήκαηλαλ όηη ην ππάξρνλ ζύζηεκα καζεηείαο είρε 

γίλεη αλαρξνληζηηθό. αλ απνηέιεζκα νη καζεηείεο είραλ πιένλ ηππνπνηήζεη ζε εζληθό 

επίπεδν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καηά θύξην ιόγν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, νη θπβεξλήζεηο άξρηζαλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ 

θαηάξηηζε σο κέζν πνιηηηθήο θαη εηζήρζεζαλ πξαθηηθέο καζεηείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

ε όιε απηή ηε καθξόρξνλε πνξεία ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο όηη ε καζεηεία παξέρεη 

κηα αζθαιή θη αδηάςεπζηε κεηάβαζε ζηελ ελειηθηόηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνηύπνπ ελειηθίσζεο (Vickerstaff, 2007). Δλειηθίσζε, είλαη ν 

ηξόπνο πνπ νη θνηλσλίεο ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά αλαγλσξίδνπλ όηη ην λεαξό άηνκν έρεη 

σξηκάζεη θη έρεη νδεγεζεί ζηελ απόθηεζε θαη εζσηεξίθεπζε ησλ απνδεθηώλ θαλόλσλ θαη 

ζπκβάζεσλ ηεο επηθξαηνύζαο θνηλσλίαο από ηνπο γνλείο θαη άιινπο ελήιηθεο (Blatterer, 

2007). Ωο εθ ηνύηνπ θαη δεδνκέλνπ όηη πξνηείλεηαη από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηεπνκέλσλ λα γίλεη κε βάζε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

πξνρσξάκε ζηε ζπλέρεηα ζε κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζρέζεο καζεηείαο θαη εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. 

2. Εθπαίδεπζε θαη καζεηεία 

Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα κνληέια κάζεζεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε ζύγρξνλε πξνζέιθπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία 

ησλ ελειίθσλ, ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο (Hansman & Wilson, 2002). Η έλλνηα απηή 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο όπνπ ε εθκάζεζε λνείηαη σο ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε 
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έλα θνηλσληθό, ηζηνξηθό θαη πνιηηηζηηθό πιαίζην θαη όρη σο κηα κεκνλσκέλε δξαζηεξηόηεηα 

πνπ ιακβάλεη ρώξα κέζα ζην θεθάιη ελόο αηόκνπ (Lave & Wenger, 1991). Με άιια ιόγηα, 

απηό πνπ καζαίλεηαη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί από ην καζεζηαθό πιαίζην, ηνλ πνιηηηζκό θαη 

ηα εξγαιεία ζηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε. Μηα ηέηνηα παξαδνρή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηιήςεηο πνπ εμεγνύλ ηε κάζεζε σο κηα εζσηεξηθή, 

αηνκηθή, πλεπκαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν λνπο απνθηά θαη απνζεθεύεη ηε γλώζε γηα 

κειινληηθή ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην.  

Οη θνηλόηεηεο πξαθηηθήο δελ είλαη κηα λέα κέζνδνο νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο, αιιά κάιινλ, 

απηή ε κέζνδνο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο γλώζεο δεκηνπξγήζεθε πξηλ από ρηιηάδεο 

ρξόληα, όηαλ νη άλζξσπνη αξρηθά άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ ηξνθή ζπιινγηθά θαη θνηλσληθά: «νη 

θνηλόηεηεο πξαθηηθήο είλαη νκάδεο αλζξώπσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα αλεζπρία, έλα ζύλνιν 

πξνβιεκάησλ ή έλα πάζνο γηα έλα ζέκα θαη πνπ εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηελ 

εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ζπλερή βάζε» (Wenger 

et al., 2002, ζει. 4). Οη θνηλόηεηεο πξαθηηθήο είλαη απην-νξγαλσκέλεο θαη επηιεγκέλεο 

νκάδεο αλζξώπσλ πνπ έρνπλ κηα θνηλή αίζζεζε ηνπ ζθνπνύ θαη δηαθαηέρνληαη από ηελ 

επηζπκία λα κάζνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηε γλώζε. Όινη νη άλζξσπνη αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο πξαθηηθήο, ηηο νπνίεο δεκηνπξγνύκε θπζηθά ρσξίο εμσηεξηθά 

επίζεκα πιαίζηα. Μηα θνηλόηεηα πξαθηηθήο κπνξεί λα είλαη ε ζπκκνξία ζηε γσληά ηνπ 

δξόκνπ, ε νηθνγέλεηα πνπ κεγαιώλεη ηα παηδηά, έλα εξεπλεηηθό δίθηπν ζην Γηαδίθηπν, θη όζνη 

επηζπκνύλ λα κνηξαζηνύλ ηε γλώζε θαη λα κάζνπλ ν έλαο από ηνλ άιιν ζε έλαλ κεγάιν 

νξγαληζκό (Reitan, 2006), είλαη νκάδεο αλζξώπσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα αλεζπρία ή πάζνο γηα 

θάηη πνπ θάλνπλ θαη καζαίλνπλ πώο λα ην θάλνπλ θαιύηεξα θαζώο αιιειεπηδξνύλ ηαθηηθά 

(Wenger, 2006). 

Η έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο πξαθηηθήο έρεη βξεη κηα ζεηξά από πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ελώζεσλ, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ζρνιεία είλαη νξγαλώζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απμαλόκελεο πξνθιήζεηο 

ηεο γλώζεο. Οη πξώηεο εθαξκνγέο ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο ππήξμαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε έλα θύκα ελδηαθέξνληνο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο κε κάζεζε από νκόηηκνπο peer-to-peer. Αιιά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

κάζεζε δελ είλαη κόλν έλα κέζν γηα ην ηέινο: είλαη ην ηειηθό πξντόλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

πξννπηηθή ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζε απηό ην επίπεδν. Η 

πξννπηηθή ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο επεξεάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο: Πξώηα εζσηεξηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο: πώο ζα νξγαλσζνύλ νη 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ζην ζρνιείν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλόηεηεο γύξσ από δηάθνξα 

καζεζηαθά ζέκαηα; Γεύηεξνλ εμσηεξηθά: πώο ζα ζπλδεζεί ε εκπεηξία ησλ καζεηώλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή πξαθηηθή κέζσ πεξηθεξεηαθώλ κνξθώλ ζπκκεηνρήο ζε επξύηεξεο θνηλόηεηεο 

έμσ από ηα ηείρε ηνπ ζρνιείνπ; Καη ηξίηνλ όζνλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζπνπδαζηέο: πώο ζα 

εμππεξεηεζνύλ νη αλάγθεο δηά βίνπ κάζεζεο ησλ καζεηώλ νξγαλώλνληαο θνηλόηεηεο 

πξαθηηθήο εζηηαζκέλεο ζε ζέκαηα ζπλερνύο ελδηαθέξνληνο πέξα από ηελ αξρηθή πεξίνδν 

ζρνιηθήο θνίηεζεο; (Wenger, 2006). Από απηή ηελ άπνςε, ην ζρνιείν δελ είλαη έλαο 
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απηνδύλακνο, θιεηζηόο θόζκνο ζηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο απνθηνύλ γλώζεηο αιιά κέξνο ελόο 

επξύηεξνπ ζπζηήκαηνο κάζεζεο. Η ηάμε δελ είλαη ην πξώην εθπαηδεπηηθό γεγνλόο. Δίλαη ε 

ίδηα ε δσή θαη ηα ζρνιεία, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο πξέπεη 

λα είλαη ζηελ ππεξεζία ηεο κάζεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. 

Η νξγάλσζε πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε κνηάδεη επζπγξακκηζκέλε 

κε ηηο ζεσξίεο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο (Brown, Collins, & Duguid, 1989﮲ Lave & 

Wenger 1991). ’ απηό ην κνληέιν νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ κέζα από κηα δηαδηθαζία 

παξαηήξεζεο θαη ζηαδηαθήο ζπκκεηνρήο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο 

(Lave & Wenger 1991﮲ Gredler, 2009) ππνζηεξίδνπλ όηη ε γλώζε θαη ε κάζεζε είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εκθαλίδνληαη θαη νη ηξέρνπζεο αιινηξησκέλεο 

ζπλζήθεο ζηνλ θαπηηαιηζκό, παξέρνπλ ιίγεο επθαηξίεο ζηα άηνκα λα αλαπηύμνπλ βαζηά 

γλώζε θαη δεμηόηεηεο. Η θεληξηθή ηδέα είλαη όηη ε κάζεζε είλαη εγγελώο θνηλσληθνύ 

ραξαθηήξα. Η θύζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ, ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζε απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ε ίδηα ε δξαζηεξηόηεηα θαη ην θνηλσληθό 

πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρώξα ε δξαζηεξηόηεηα δηακνξθώλεη ηε κάζεζε. 

Παξόιν πνπ ππάξρνπλ πνιινί πξσηνπνξηαθνί εθπαηδεπηηθνί, ζρνιεία θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

δξνπλ δηαθνξεηηθά, νη επηθξαηνύζεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο ππνζέηνπλ, πνιύ ζπρλά, όηη ε γλώζε 

είλαη αηνκηθή θη όηη ηα ζρνιεία είλαη νπδέηεξα ζε ζρέζε κε όζα καζαίλνπλ, όηη νη έλλνηεο 

είλαη αθεξεκέλεο, ζηαζεξέο θαη αλεπεξέαζηεο από ηε δξαζηεξηόηεηα κέζσ ηεο νπνίαο 

απνθηώληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη. ηε ζεσξία ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο, ε καζεηεία 

ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε ζε έλαλ ηνκέα, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ, λα 

αλαπηύμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλσζηηθά εξγαιεία κέζσ ηεο απζεληηθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εκπόξην. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηεπόκελνη 

εηζέξρνληαη ζηελ θνπιηνύξα ηεο πξαθηηθήο. Έηζη, ν όξνο καζεηεία βνεζά λα ηνληζηεί ε 

θεληξηθή ζέζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθκάζεζε θαη ηε γλώζε θαη ππνγξακκίδεη ηελ 

εμαξηώκελε από ην πεξηβάιινλ, ηνπνζεηεκέλε θύζε ηεο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα 

από κηα πξννδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξνσζνύλ ηε κάζεζε δηακνξθώλνληαο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο, ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζπνπδαζηώλ θαη ηειηθά ελδπλακώλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ αλεμάξηεηα (Brown, Collins, & Duguid, 1989). 

Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο είλαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζηνπο καζεηεπόκελνπο γηα λα μεπεξάζνπλ ηα εκπόδηα θαη βνεζώληαο ηνπο καζεηέο 

λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ αβεβαηόηεηα (Gredler, 2009). Πξνθύπηνπλ όκσο θάπνηα εξσηήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα απαληήζεη ν εθπαηδεπηήο ηεο ηάμεο-καζεηείαο όζνλ αθνξά ηε δηαζύλδεζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Hansman & Wilson, 

2002). Πξώηνλ, ελώ δελ κπνξνύκε λα απνκνλώζνπκε ηε γλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

αηόκνπ από ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη, πνιινί ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζπλερίδνπλ έλα κνληέιν ηεο αηνκηθήο λνεηηθήο γλώζεο. Παξάιιεια θάηη ηέηνην νδεγεί θαη 

ζηελ αίζζεζε όηη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο δελ 

επεξεάδνληαη από ην πιαίζην ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ. Δπίζεο, ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπδεηήζεηο 

ιείπεη κηα πνιηηηθή αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη καζεζηαθέο θνηλόηεηεο κπνξνύλ λα 
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ελζαξξύλνπλ ηε ζπλερή αλαπαξαγσγή ηεο εγεκνληθήο θνπιηνύξαο κέζα ζε νξγαληζκνύο ή 

ηδξύκαηα αληί λα πξνσζήζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηεο γλώζεο από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, ηα δεηήκαηα ηεο εμνπζίαο - πνηνο ζρεδηάδεη, πνηνο ζπκκεηέρεη θαη 

πνηνο δηακνξθώλεη ηε κάζεζε, θαζώο θαη ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε κάζεζε κέζα ζηηο θνηλόηεηεο ηεο πξαθηηθήο - δελ αληηκεησπίδνληαη 

πξαγκαηηθά ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

3. Η ηάμε καζεηείαο ζηα Ε.ΠΑΛ. θη ν ελήιηθαο καζεηεπόκελνο 

Οη γεληθέο νδεγίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο – ηάμε 

καζεηείαο» (ΦΔΚ, Σεύρνο Β’ 3820/31.10.2017), πξνηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό λα 

επηθεληξσζεί ζηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ρξεζηκνπνηώληαο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δπίζεο, ηνλ ελεκεξώλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο όπσο: 

εξγαζία ζην πεδίν θαη εξγαζηεξηαθή άζθεζε, βηβιηνγξαθηθή/δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη 

ζπδήηεζε, παηρλίδη ξόισλ, θαηαηγηζκό ηδεώλ, ράξηεο ελλνηώλ, αζθήζεηο επί ράξηνπ, 

αλαινγίεο θαη κνληέια, κειέηε πεξίπησζεο, θ.ά. πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηεπόκελνπο 

εθηόο από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε, ζηελ απόθηεζε ζεηηθώλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε.  

Η αιήζεηα είλαη όηη ε ελειηθηόηεηα θαη πνηνο είλαη ηειηθά ελήιηθαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηε θνπιηνύξα θάζε πεξηνρήο αιιά θαη ηελ νπηηθή γσλία πνπ ην αληηκεησπίδεη θάπνηνο. Αλ 

θαη ε ελειηθηόηεηα δελ αθνινπζεί παξάιιειε ηξνρηά κε ηελ ειηθία θαη νπνηνδήπνηε 

εγρείξεκα νξηνζέηεζεο ηεο ελειηθηόηεηαο δελ θαηαθέξλεη λα είλαη νινθιεξσκέλν (Arnett, 

 Κόθθνο, 2008) θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΔΠΑ.Λ. θάπνηνη καζεηεπόκελνη έρνπλ κόιηο ﮲2015

ζπκπιεξώζεη ηα δεθανρηώ ηνπο ρξόληα, ζηελ παξνύζα εξγαζία ζπκθσλνύκε κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θη ππνζηεξίδνπκε ζεξκά ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ καζεηεπνκέλσλ ηεο καζεηείαο κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Έλα πξάγκα πνπ όινη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ από θνηλνύ, είλαη όηη ζην επίθεληξν ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο βξίζθεηαη πάληα ε δηεπθόιπλζε ηεο κάζεζεο. Κη όζν  πεξηζζόηεξν θαηαλνεί 

θάπνηνο ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο καζεηέο, ηόζν αξηηόηεξα κπνξεί λα νξγαλώζεη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο γη’ απηνύο. Η αλαγλώξηζε όηη ε κάζεζε ελειίθσλ είλαη θάηη 

πεξηζζόηεξν από κηα λνεηηθή επεμεξγαζία, ελζαξξύλεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

κάζεζεο (Merriam, 2008). Η ελζάξξπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηνπ δηαιόγνπ, είηε κε ηνλ 

εαπηό, είηε κε έλαλ άιινλ, είηε κε κηα νκάδα, επηηξέπεη ηελ εθκάζεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ο 

θξηηηθόο πξνβιεκαηηζκόο είλαη νπζηαζηηθόο γηα ηε κεηαζρεκαηηδόκελε κάζεζε, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηα λέα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμνπζίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ζηελ εθκάζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο. Η ζύλδεζε ηεο λέαο κάζεζεο κε ηελ 

πξνεγνύκελε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη κηα καθξόρξνλε ζηξαηεγηθή πνπ 

πξνσζείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελειίθσλ. 
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Η θαηαλόεζε όηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαη νιηζηηθό θαηλόκελν, 

νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο καζεηείαο ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο πην δεκηνπξγηθώλ 

πξαθηηθώλ δηδαζθαιίαο. Η ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γηα ηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα 

ππνζηεξίδεη όηη θακηά θνξά αξθεί λα παξαθνινπζνύκε κόλν ην κπαιό καο, ην ζώκα, ην 

πλεύκα, ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη ην πιαίζην κάζεζεο κέζα ζην νπνίν εκείο νη ίδηνη 

καζαίλνπκε, γηα λα αλαγλσξίδνπκε πνηα εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο 

ελήιηθεο καζεηέο καο (Merriam, 2008). 

ηελ έξεπλα ησλ Anastasiou θαη Kyriakou (2017) γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινληα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο όκνηα κε απηά ηεο καζεηείαο, νη 

εθπαηδεπόκελνη αλέθεξαλ ηηο ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ σο ηηο πην απνηειεζκαηηθέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ παξάδνζε 

κηαο αηνκηθήο ή νκαδηθήο δηάιεμεο ή απνηειεζκαηηθήο παξνπζίαζεο κέζα ζηελ ηάμε πνπ 

πξνθαιεί αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ, σο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

πνπ δηεπθνιύλεη ηε κεηαηξνπή ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ ζε λέεο γλώζεηο θαη θξηηηθή ζθέςε, 

ειαρηζηνπνηώληαο ηελ αλάγθε απνκλεκόλεπζεο. Δπίζεο, ππνγξάκκηζαλ ηε βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ ή ζε έλαλ θαηαηγηζκό ηδεώλ. Οη εξσηώκελνη αλέθεξαλ όηη ν ζπλδπαζκόο 

επίδεημεο θαη αηνκηθήο πξαθηηθήο εξγαζίαο δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε, ελώ ζεκεηώλνπλ ηελ 

αλάγθε ηόλσζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία. Παξόιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, αλέθεξαλ ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο, ηηο 

πξνεγνύκελεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο, θηινδνμίεο θαη θίλεηξα σο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ην ξπζκό κάζεζεο. πκπεξαίλνπκε εύθνια ινηπόλ όηη ν εθπαηδεπηηθόο 

καζεηείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γλώζεηο θη ηθαλόηεηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Οη Φξαγθνύιεο θαη Αλάγλνπ (2018) ππνζηεξίδνπλ όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο καζεηείαο πνπ 

απαηηεί ηελ ηθαλόηεηα ιύζεο πξνβιεκάησλ ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ε ρξήζε βησκαηηθώλ 

ηερληθώλ εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

δηδαζθαιίαο. Μέζα από απηέο ηηο ηερληθέο ν ζπνπδαζηήο ηεο καζεηείαο εθηίζεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ή ζε θαηαζηάζεηο πνπ εηζάγεη ν εθπαηδεπηηθόο 

ζην ζρνιηθό ίδξπκα. ηε ζπλέρεηα κέζα από δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνύ, ζπδήηεζεο, 

αιιειεπίδξαζεο θη αλάιπζεο, ν καζεηεπόκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηύμεη ή λα 

βειηηώζεη γλώζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο. Δπνκέλσο, απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνλ 

δηδάζθνληα ηεο ηάμεο καζεηείαο ε ρξήζε όισλ απηώλ ησλ ζπκκεηνρηθώλ – ελεξγεηηθώλ 

ηερληθώλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε. 

Οη Pässilä, Kallio, Oikarinen θαη Harmaakorpi (2014) αλαξσηνύληαη πώο νξγαλώλνπλ νη 

νξγαληζκνί εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηε κάζεζε θαη πώο αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ζε έλα 

πιαίζην θαηλνηνκίαο όπσο ε καζεηεία. πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξνπλ έλα αιιειέλδεην 

πιαίζην ηξηώλ ζηξσκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θη επεξεάδεη ηελ παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σν πξώην ζηξώκα ζπλίζηαηαη ζην πώο ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο 
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καζεηείαο δηεπθνιύλεη ηελ εκθάληζε κηαο ζεηηθήο θνπιηνύξαο κάζεζεο. Σν κεζαίν ζηξώκα 

απνηειείηαη από ηηο δπλαηόηεηεο θαηλνηνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ελώ ην ηξίην επίπεδν 

απνηειείηαη από ηα παηδαγσγηθά πξντόληα ησλ πξαθηηθώλ θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Παξόιν πνπ ε παηδαγσγηθή ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο καζεηείαο, ν ηνκέαο απηόο δελ έρεη εξεπλεζεί ζε 

κεγάιν βαζκό (Burchert, & Nyhan, 2011). Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, ε απόθηεζε κηαο 

παηδαγσγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο απηνγλσζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί βαζηθό αλαπηπμηαθό 

θαζήθνλ. Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη o ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηέο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ξόιν δηακνξθώλεηαη, αθελόο, από ηελ αηνκηθή 

βηνγξαθία θαη αθεηέξνπ, από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Με βάζε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα, νη Burchert θαη Nyhan (2011) αλέπηπμαλ κηα ηππνινγία ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ θαη θαηαλόεζεο ησλ ξόισλ ησλ εθπαηδεπηώλ ζε πξνγξάκκαηα 

καζεηείαο: ν πξνπνλεηήο, ν παηδαγσγόο, ν δηαρεηξηζηήο θαη ν ζπλάδειθνο. 

Ο πξνπνλεηήο ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ εθηεηακέλν πξνζαλαηνιηζκό ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηεπνκέλσλ. Η ππνθείκελε παηδαγσγηθή αληίιεςε ηνπο είλαη όηη νη καζεηέο δελ 

ελδηαθέξνληαη πνιύ γηα ηελ εθκάζεζε θαη όηη μερλνύλ γξήγνξα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

δηδαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεπώο ζεσξνύλ σο ην θύξην θαζήθνλ ηνπο ηελ αλάπηπμε ησλ 

θηλήηξσλ ησλ καζεηώλ. Βνεζνύλ πεξαηηέξσ ηνπο καζεηεπόκελνπο λα αλαπηύμνπλ κηα 

βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ εξγαζίαο, ελζαξξύλνληάο ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηε 

ινγηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ θαη πώο λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Οη παηδαγσγνί 

ραξαθηεξίδνληαη από βαζηά δηδαθηηθή ηερλνγλσζία. Τηνζεηνύλ δηαθνξνπνηεκέλα πξνθίι ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη εθαξκόδνπλ έλα πιήζνο ηερληθώλ δηδαζθαιίαο. Οη 

παηδαγσγνί νηθνδνκνύλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ κηα 

θαηάιιειε αηκόζθαηξα κάζεζεο.  

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αληηπξνζσπεύεη ην αληίζεην ηνπ πξνπνλεηή. 

Αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνύο ηνπο σο νξγαλσηέο ηεο καζεηείαο. Απνθηνύλ λέεο γλώζεηο 

κόλν όηαλ ζεσξνύλ όηη ζα ηηο ρξεηαζηνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Οη δηαρεηξηζηέο ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο 

καζεηείαο. Οη ζπλάδειθνη ηέινο, έρνπλ κηα πνιύ ζεηηθή εηθόλα ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη 

δηαηππώλνπλ κόλν ιίγα πεδία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γη' απηνύο. Καηά ζπλέπεηα, 

ρξεζηκνπνηνύλ ιίγεο δηδαθηηθέο ηερληθέο θη αλαγλσξίδνπλ όηη νη εθπαηδεπόκελνη κπνξεί λα 

έρνπλ άιια καζεζηαθά ελδηαθέξνληα ή αλάγθεο από απηά πνπ απαηηνύλ νη επηρεηξήζεηο από 

ηνπο καζεηεπόκελνπο (Burchert, & Nyhan, 2011). 

Η άπνςή καο ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη όηη ε κάζεζε, ε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ε 

θαηλνηνκία αλαπηύζζνληαη ηαπηόρξνλα κέζα ζε κηα πνξεία δξάζεο. Η γλώζε είλαη δπλακηθή 

θαη αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δίκαζηε εκπλεπζκέλνη από ηελ 

ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη ππνγξακκίδνπκε όηη απαηηείηαη θαηάιιειε παηδαγσγηθή 

γηα λα πινπνηήζνπκε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο, λα δεκηνπξγήζνπκε πξαθηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη λα νηθνδνκήζνπκε ζηξαηεγηθέο κάζεζεο γηα θαηλνηνκία 
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βαζηζκέλε ζηελ πξαθηηθή. Απνηειεί πξόθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηα πξόζθαηα 

θη άγλσζηα πεξηβάιινληα καζεηείαο, ε επνηθνδνκεηηθή ακθηζβήηεζε ηεο παξερόκελεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην άλνηγκα λέσλ πξννπηηθώλ κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηόκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ. 

4. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο – Μεζνδνινγία 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ηεο καζεηείαο κέζα από ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ 

ην εξγαζηεξηαθό κάζεκα εηδηθόηεηαο ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο-Σάμε Μαζεηείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνύλ νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνηόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ. Η 

κέζνδνο έξεπλαο ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη ε πνηνηηθή, όπνπ ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ή λα εξκελεύζεη ηα θαηλόκελα από ηελ άπνςε ησλ ζεκαζηώλ πνπ θέξλνπλ ζε 

απηά νη άλζξσπνη (Denzin & Lincoln, 2000). Πξνρσξήζακε ζε κηα ζεκαηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ ζε δηαζέζηκν δείγκα δεθαπέληε (15) 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ην εξγαζηεξηαθό κάζεκα ηεο καζεηείαο ζε απνθνίηνπο ησλ 

ΔΠΑ.Λ. Κνδάλεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεύζηκα, ιόγσ ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ επηιέρηεθε. Ωζηόζν, παξνπζηάδνπλ, ζεσξνύκε, έλα επξύηεξν ελδηαθέξνλ.  

5. Παξνπζίαζε ηωλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλωλ 

Αξρηθά νη εθπαηδεπηηθνί καζεηείαο ξσηήζεθαλ αλ ζεσξνύλ όηη νη καζεηεπόκελνη έρνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα αλάγθε εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, όπσο ζπληζηάηαη ζηηο γεληθέο νδεγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.  

ύκθσλα κε ηηο πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο (10), νη καζεηεπόκελνη ρξεηάδνληαη ηερληθέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ:  

Σ2.19: «Ναη, ζαθώο (ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ)… Δμάιινπ είλαη θαη ελήιηθεο 

όινη ηνπο». 

Αθνινπζνύλ νη αλαθνξέο (8) όηη νη καζεηεπόκελνη ελειηθηώλνληαη ζηελ πνξεία ηεο 

καζεηείαο: 

Σ1.19: «Οη καζεηεπόκελνη λνκίδσ πώο ζηελ αξρή εηδηθά ζπλερίδνπλ λα είλαη παηδηά θαη 

ζηε δηάξθεηα σξηκάδνπλ. Όπσο ζηέιλεηο έλα παηδί ζην ζηξαηό ακνύζηαθν θαη γπξίδεη 

άληξαο». 

Τπήξμαλ ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο όηη είλαη ελήιηθεο:  

Σ7.19: «Ναη, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη ελήιηθεο. Τνπο βιέπσ όηη αιιάδνπλ… 

έξρνληαη θαη γεκάηα ραξά ιέλε λα θύξηε πιεξώζεθα 300 επξώ… αηζζάλνληαη θαιά!». 

Σέινο, ζύκθσλα κε άιιεο ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο, ζπκπεξηθέξνληαη αλώξηκα, άξα δελ 

ρξεηάδνληαη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ:  
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Σ2.19: «Αλ θαη πξνζπαζώ λα ηνπο ζπκπεξηθεξζώ ζαλ ελήιηθεο, απηνί ζπκπεξηθέξνληαη 

αλώξηκα. Θσξνύλ όηη ε θνηλσλία ηνπο ρξσζηάεη θη εκείο λα ηα έρνπκε όια έηνηκα γηα 

απηνύο». 

Σ6.19: «Όρη, δε λνκίδσ. Γελ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε αλάγθε από εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ». 

Η επόκελε εξώηεζε αθνξνύζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο είραλ παξαθνινπζήζεη 

θάπνηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Έηζη, δέθα (10) εξσηώκελνη δειώζαλε όηη δελ έιαβαλ θάπνηα 

επηκόξθσζε πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, αιιά νη πέληε (5) από απηνύο 

ζπκπιήξσζαλ όηη παξόια απηά πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ κε επηηπρία λα δηδάμνπλ ζε ελήιηθεο 

είηε γηαηί έρνπλ εκπεηξία από δηδαζθαιία ελειίθσλ ζην παξειζόλ, είηε γηαηί πηζηεύνπλ όηη 

δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ζε παηδηά:  

Σ14.20: Γελ έρσ επηκνξθσζεί, αλ θαη έρσ εκπεηξία 

Σ13.20: «Γελ έρσ θάλεη πνηέ ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αιιά θαληάδνκαη όηη 

κπνξεί θάπνηνο λα δηδάμεη ζε ελήιηθεο εύθνια. Ίζσο θαη πην εύθνια απ’ όηη ζε παηδηά. 

Έηζη ηνπιάρηζηνλ ην θαληάδνκαη…» 

Σ1.20: «Όρη, επηκόξθσζε δελ έθαλα. Έθαλα όκσο πνιιέο θνξέο κάζεκα ζε ελήιηθεο 

όια απηά ηα ρξόληα».  

Από ηνπο ππόινηπνπο πέληε (5) εθπαηδεπηηθνύο ηνπ δείγκαηνο, έλαο (1) δήισζε 

πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θη νη ππόινηπνη ηέζζεξηο (4) όηη παξαθνινπζήζαλε 

ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή καζήκαηα ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηνπο 

ζπνπδώλ:  

 Σ4.20: «Ναη, είκαη θαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ» 

 Σ7.20.:«Αααα, παιηά είρα θάλεη θάηη ζεκηλάξηα γηα λα γίλσ εθπαηδεπηήο ελειίθσλ.» 

Σ11.20: «Ναη, έρσ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθή ελόηεηα-κάζεκα ζην κεηαπηπρηαθό κνπ.» 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, από ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε όηη πξώηε ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο ήηαλ ε ζπδήηεζε – πξνβιεκαηηζκόο θη ε αληαιιαγή απόςεσλ πάλσ ζε πξαθηηθά ζέκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο:  

Σ1.21.: «Υπάξρεη έλα αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηη λα θάλεηο, αιιά μεθηλάο 

πάληα κε κηα εξώηεζε ….θαη κπνξείο λα παο αιινύ...». 

Σ10.21: «Τνπο ξσηάσ λα κνπ κεηαθέξνπλ έλα πξόβιεκα από ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηνπο 

ξσηάσ κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα ην ιύζνπκε. Δίηε ηερληθήο θύζεσο είηε θαη 

γεληθόηεξν ζέκα. Γειαδή πξνηηκώ λα βάδσ ηα παηδηά λα ζέηνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, 

παξά λα ιέσ εγώ ηη λα θάλνπλ. Θέισ λα απηελεξγνύλ, γηαηί είλαη απηό ην ελδηάκεζν 

ζηάδην πξηλ λα κπνπλ ζην ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο, νπόηε θαιό 

είλαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο. Τνπο δίλσ ρώξν…». 
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Σ7.21.: «Τηο θιαζηθέο κεζόδνπο… θπξίσο εξσηναπαληήζεσλ …». 

Αθνινπζνύζε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ είηε γηα επαλάιεςε ησλ γλώζεσλ 

είηε γηα επίιπζε απνξηώλ.  

Σ4.21.: «… Δπίζεο δείρλνπκε video κε επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα θαη κεηά θάλνπκε 

εμάζθεζε. Αιιά θαη παξνπζηάζεηο εηνηκάδνπκε κε power point.. ..». 

Σ5.21: «…λα αθνύκε ηη αληηκεησπίζαλε ζηελ εξγαζία θαη λα ην ζπδεηάκε ζην ζρνιείν. 

Βέβαηα απηό γηλόηαλε κε πνιινύο ηξόπνπο: κε power point βιέπακε όια ηα ζηάδηα ή 

βάδακε λα θάλνπλ θαη νη άιινη παξαθνινπζνύζακε θαη ζπδεηνύζακε ηη θάλνπλε, πνην 

είλαη ην ιάζνο, ηη βιέπνπλε. …Δπίζεο κπαίλακε πνιύ ζην internet θαη ςάρλακε γηα 

θαηλνύξηεο ηερληθέο. Απηά…». 

Αθόκε – όπσο δήισζαλ - νη αζθήζεηο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην εξγαζηήξην είλαη έλα 

ζεκαληηθό θαη ρξήζηκν θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα: 

Σ4.21.: «Δκείο, είκαζηε ηπρεξνί πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ην εξγαζηήξην. Οπόηε 

θάλνπκε πνιύ πξαθηηθή εμάζθεζε. Η εμάζθεζε, ε πξαθηηθή άζθεζε …λα εθαξκόδνπκε 

απηά πνπ καζαίλνπκε ….απηό ρξεζηκνπνηνύκε πνιύ». 

Άιιεο ηερληθέο όπσο ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ηα παηρλίδηα ξόισλ, ε εηζήγεζε θαη νη επηζθέςεηο 

ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δώλεο αλαθέξζεθαλ από ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθνύο: 

Σ11.21: « Παηρλίδη ξόισλ, πνιύ…. Καηαηγηζκόο ηδεώλ γηα λα πξνζεγγίζνπκε θάπνηα 

ζέκαηα. Σπδήηεζε, εξσηήζεηο. Ψάρλνπκε ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

γηα λα βξνύκε ιύζεηο ζε ζέκαηα – πξνζπαζώ λα ηνπο κάζσ λα εληνπίδνπλ κόλνη ηνπο ηηο 

ιύζεηο ζηνλ δηεζλή ηζηό θαη ζηε βηβιηνγξαθία». 

Σ1.21.: «Σηελ επέιηθηε δώλε πάκε επηζθέςεηο έμσ». 

εκαληηθό θξίλεηαη ην γεγνλόο όηη έλαο (1) εθπαηδεπηηθόο δήισζε όηη ρξεηάδεηαη επηκόξθσζε 

πάλσ ζηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζεη κε επηηπρία λα δηδάμεη: 

Σ15.21: «Θα πξέπεη αξρηθά λα επηκνξθσζώ εγώ γηα λα ηνπο θάλσ ζσζηό κάζεκα. 

Οηηδήπνηε πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο εξγνδόηεο ηνπο ηα ζπδεηάκε. Γελ 

θάλνπκε κάζεκα. Σπδήηεζε θάλνπκε γηα ην πώο πεξλνύλ ζηε δνπιεηά. Τη λα πσ; 

Ψέκαηα… Γελ θάλνπκε κάζεκα». 

Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί καζεηείαο ξσηήζεθαλ γηαηί δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ δειώζαλε όηη θνβνύληαη πσο ηα παηρλίδηα ξόισλ είλαη κε εθαξκόζηκα ζηνπο 

καζεηεπόκελνπο: 

Σ 9.21: «Γελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κέζνδνη όπσο ηα παηρλίδηα ξόισλ γηαηί είλαη 

κεγάια ηα παηδηά…», 

όηη ππάξρεη έιιεηςε ρξόλνπ:  

Σ10.21: «Γελ εθαξκόδνληαη ιόγσ ρξόλνπ...» 
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θη όηη ζα ραιάζεη ην θιίκα ζηελ ηάμε:  

Σ6.21: «Γελ ρξεζηκνπνηνύκε παηρλίδηα ξόισλ θ.α. γηαηί κάιινλ ζα έθεξλαλ πνιύ γέιην 

θαη δελ ζα πξόζθεξαλ θαη θάηη….».  

Αλέθεξαλ επίζεο όηη έρνπλ άγλνηα γηα θάπνηεο ηερληθέο θαη κάιινλ ζα πξέπεη λα 

επηκνξθσζνύλ πάλσ ζε απηέο:  

Σ15.21: «Γελ εθαξκόδσ θακηά ηερληθή γηαηί απιά δελ ηηο μέξσ….»  

θη όηη ίζσο ρξεζηκνπνηνύλ ελ αγλνία ηνπο θάπνηεο από απηέο:  

Σ14.21: «Βέβαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηώ απηέο ηηο ηερληθέο αιιά λα κελ μέξσ όηη 

ιέγνληαη έηζη…». 

Σειεηώλνληαο ηε δηεξεύλεζε, νη εθπαηδεπηηθνί καζεηείαο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηηο 

ελεξγεηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ ηελ κεγαιύηεξε απήρεζε ζηνπο 

καζεηεπνκέλνπο. Πξώηε ζε αλαθνξέο ήηαλ ε ζπδήηεζε θη ε αληαιιαγή απόςεσλ πάλσ ζε 

πξαγκαηηθά γεγνλόηα θαη ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληώληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απαληήζεθε ζε έληεθα (11) ζπλεληεύμεηο:  

Σ2.22: «Τνπο αξέζεη λα κηιάκε γηα ηηο εκπεηξίεο καο από ηε δνπιεηά. Δάλ ζπδεηάκε γηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηόηε κε αθνύλε κε πξνζνρή». 

Σ9.22: «Να ζπδεηάκε γηα πξαγκαηηθέο θαη ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο». 

Σν παηρλίδη ξόισλ θαη ε πξαθηηθή άζθεζε αλαθέξζεθαλ ζε δύν (2) ζπλεληεύμεηο: 

Σ5.22: «Σίγνπξα ην παηρλίδη ξόισλ θαη ε παξάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επηρείξεζεο 

παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν». 

Σ12.22: «Δθαξκνγή, εθαξκνγή. Πξάμε δειαδή. Απηό ηνπο ελδηαθέξεη θη απηό ηνπο 

θξαηά ζε εγξήγνξζε. Τν 7σξν είλαη πνιύ κεγάιν θαη δελ κπνξείο λα ηνπο θξαηήζεηο 

ζπγθεληξσκέλνπο». 

ε κηα (1) ζπλέληεπμε ππνζηεξίρζεθε όηη όιεο νη ηερληθέο είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο 

καζεηεπνκέλνπο, αξθεί ν εθπαηδεπηηθόο λα είλαη ζε ζέζε θαη λα έρεη ηε δηάζεζε λα ηηο 

εθαξκόζεη: 

Σ11.22: «Τνπο αξέζνπλ όιεο. Τν μαλαιέσ. Γελ μέξσ αλ είλαη αθόκε ελήιηθεο, αιιά 

όζεο θνξέο εθαξκόδσ αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αληηδξνύλ ζεηηθά ηα παηδηά. Όηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηώ θάπνηεο ηερληθέο είλαη ζέκα δηθήο κνπ αδπλακίαο θη όρη ησλ 

καζεηώλ».  

Πάλησο ππήξμαλ θαη δύν (2) εξσηώκελνη πνπ απάληεζαλ όηη νη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο δελ κπνξνύλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε καζεηεία από ηε ζηηγκή πνπ νη 

καζεηεπόκελνη ραξαθηεξίδνληαη από αδηαθνξία γηα ην 7σξν κάζεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα:  

Σ8.22: «Κνίηα ηα παηδηά δελ ελδηαθέξνληαλ θαη πνιύ. Θέιαλε λα έξρνληαη λα παίξλνπλ 

ηηο παξνπζίεο ηνπο θαη λα θεύγνπλε». 
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Σ15.22: «…αιιά είλαη εληειώο αδηάθνξνη… Μπαίλνπκε ζην εξγαζηήξην θη αλνίγνπλ 

ηνπο ππνινγηζηέο γηα λα παίμνπλ παηρλίδηα…». 

Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε – Πξνηάζεηο 

Η κεηάβαζε από ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία είλαη κηα πεξίνδνο αζηάζεηαο, γεγνλόο πνπ έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ησλ ελειίθσλ. Οη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη νη αγνξέο εξγαζίαο, παξέρνπλ πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο 

ζεζκνπνηεκέλεο νδνύο γηα απηή ηε κεηάβαζε (Heckhausen, & Tomasik, 2002), ελώ 

παξάιιεια ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο όηη ε καζεηεία παξέρεη κηα αζθαιή θη 

αδηάςεπζηε κεηάβαζε ζηελ ελειηθηόηεηα (Vickerstaff, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο 

εξγαζίαο ζπκθώλεζαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηεπόκελνη αιιάδνπλ, σξηκάδνπλ θαη 

δείρλνπλ εκθαλή ζεκάδηα ελειηθίσζεο ζηε δηάξθεηα ησλ ελλέα κελώλ ηεο καζεηείαο. 

πλεηδεηνπνηνύλ όηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ αλάγθε από εμηδεηθεπκέλεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο 

θαη παξόιν πνπ δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ ιάβεη επηκόξθσζε πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζεσξνύλ όηη κπνξνύλ κε επηηπρία λα δηδάμνπλ ζε απηνύο.  

ηε δηάξθεηα ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα γίλεηαη ρξήζε ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηεπόκελνπο λα ιύζνπλ θάπνηεο απνξίεο ηνπο, ελώ 

ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ βνεζνύλ ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. Σερληθέο 

δηδαζθαιίαο όπσο ην παηρλίδη ξόισλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηαηί ζεσξνύληαη 

αλαπνηειεζκαηηθά θαη κε εθαξκόζηκα, ελώ άιιεο πνπ πξνηείλνληαη από ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα όπσο ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ράξηεο ελλνηώλ, αλαινγίεο θαη κνληέια θαη κειέηε 

πεξίπησζεο απνηεινύλ ηερληθέο άγλσζηεο ζε απηνύο. Καηαιήγνπκε όηη είλαη απαξαίηεηε ε 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία ηεο καζεηείαο ζηηο βαζηθέο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. 

Αλ ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε ηνπο ξόινπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεηείαο ηνπ δείγκαηόο καο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηεπόκελσλ, ζα κπνξνύζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηππνινγία ησλ Burchert θαη Nyhan (2011) πνπ αλαιύζακε ζηελ αξρή. 

Έηζη νη επόπηεο καζεηείαο θαηαηάζζνληαη ζηνπο (α) πξνπνλεηέο πνπ λνηάδνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, (β) παηδαγσγνύο πνπ δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζην 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό θιίκα, (γ) δηαρεηξηζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νξζή 

γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη (δ) ζπλαδέιθνπο πνπ δηθαηνινγνύλ 

εύθνια ηηο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηεπνκέλσλ. 

Μηα καζεηεία είλαη κηα πξαγκαηηθή δνπιεηά, έλα ζύζηεκα εθπαίδεπζεο κηαο λέαο γεληάο 

επαγγεικαηηώλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη κηα εθπαηδεπηηθή ζπληζηώζα. Δπηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα όζν καζαίλνπλ, θαζώο θαη λα απνθηήζνπλ έλα 

αλαγλσξηζκέλν εζληθό πξνζόλ. Ο ζρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ καζεηείαο απαζρόιεζε ηηο 

νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο εδώ θαη πνιύ θαηξό. Ήδε από ην 1865 ζε άξζξν ηνπο κε ηίηιν Τν 

ζύζηεκα καζεηείαο - Η αλάγθε γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο θαηάξηηζεο, νη New York Times 
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επηζεκαίλνπλ όηη ε καζεηεία είλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί ζνβαξή δηεξεύλεζε θαη ζθέςε αθνύ 

θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ζε πςειό επίπεδν ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο 

(New York Times, 1865).   

Σα ηειεπηαία ρξόληα, αξθεηέο ρώξεο πξνζπαζνύλ λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα ζπζηήκαηα 

καζεηείαο ηνπο αληαπνθξηλόκελα ζε νξηζκέλεο πξνθιήζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα: ε 

κεηαβαιιόκελε θύζε ησλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ, ε απμαλόκελε δήηεζε γηα εξγαηηθό δπλακηθό 

κε πνιύ θαιά πξνζόληα θαη γλώζεηο, ε κεησκέλε δέζκεπζε ησλ εξγνδνηώλ γηα νπζηαζηηθά 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηα επίκνλα πξνβιήκαηα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ε αλάγθε 

γηα ζηξαηεγηθέο δηά βίνπ κάζεζεο. ηε ρώξα καο δελ έρνπκε θαηαθέξεη ζπνπδαία πξάγκαηα 

ζηελ εκπινθή ηεο κάζεζεο κε ηελ εξγαζία. Δίλαη αιήζεηα όηη γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο, 

αιιά ε ίδηα ε ύπαξμή ηνπο απνδεηθλύεη όηη ζθεθηόκαζηε ηε κάζεζε μερσξηζηά από ηελ 

εξγαζία. «Μαζαίλνπκε» θαη θαηόπηλ «πξάηηνπκε». Πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν θαη ζηε 

ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζηελ εξγαζία. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ ραξηνγξαθεί πνιύ θαιά ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζήκεξα. Η 

εθπαίδεπζε θαη ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη δπν αλαπόζπαζηα κέξε ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

ζεκεξηλώλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. Ο δηαρσξηζκόο ηεο κάζεζεο θαη ηεο πξάμεο νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζηελ αδηάιεηπηε αλαδήηεζε ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, ε 

νπνία είλαη κεξηθέο θνξέο ζπλώλπκε κε ηελ εμάιεηςε ηεο απνηπρίαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Ο ξόινο ηεο καζεηείαο σο εξγαιείνπ θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθνύ νξγάλνπ ζην 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζεκαίλεη βεβαίσο όηη πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο ζεηξάο ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη 

πνιίηεο, ην θξάηνο, νη εξγνδόηεο, ηα ζπλδηθάηα θαη ε θνηλσλία γεληθόηεξα. Απηέο νη αλάγθεο 

πάληα ζπλππήξραλ ζε κηα δπλακηθή έληαζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ε καζεηεία παξακέλεη ζηνλ 

ππξήλα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη γηα ηε θύζε ηεο 

εκπεηξνγλσκνζύλεο (Farmakis, Anagnou, & Frangoulis, 2019). Οη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο θαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη νη εμειίμεηο ζε πξντόληα θαη ππεξεζίεο, 

είραλ πάληνηε αληίθηππν ζηε θύζε θαη ην πεξηερόκελν ηεο καζεηείαο. Η αλζεθηηθόηεηα όκσο 

ηεο καζεηείαο δελ πξνέξρεηαη από ηε ζέζε ηεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά από ην γεγνλόο όηη είλαη πξσηίζησο έλα κνληέιν κάζεζεο 

(Guile and Young, 1998).  

Καη ζε έλα κνληέιν κάζεζεο θνκβηθό ξόιν έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη θαη δνθηκάδνπλ 

ζηελ πξάμε ηηο λέεο πνιηηηθέο κέζσ πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο πνπ 

ζρεδηάδνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Οη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνύλ λα ζεσξνύληαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο αιιαγήο θαη ε εγγύεζε γηα ηελ πνηόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Παξόιν όκσο πνπ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ πνηόηεηα κηαο 

καζεηείαο θαίλεηαη όηη νη ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ λνηάδνληαη αξθεηά γηα 

ηα πξνζόληα ή ηελ πξνεηνηκαζία εθείλσλ πνπ δηδάζθνπλ ηνπο καζεηεπόκελνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αθελόο κηα παξνρή καζεηείαο πςειήο πνηόηεηαο θη αθεηέξνπ 

επέιηθηεο απαληήζεηο ζηηο αλαδπόκελεο αλάγθεο, είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ζε όινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξόζβαζεο ζε πςειήο πνηόηεηαο αξρηθή θαη ζπλερηδόκελε 
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επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ππνζηήξημε, ώζηε λα κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ λέα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη λα εληζρπζνύλ νη δεζκνί κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαγλώξηζαλ όηη ε 

επηηπρία ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο είλαη δύζθνιν λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ρσξίο 

ηζρπξή ππνζηήξημε από ηελ πιεπξά ησλ ζρεδηαζηώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη 

αμηόπηζηεο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα είλαη ην ζέκα 

κειινληηθώλ ζπδεηήζεσλ.  

Η θαθή θη αλαπνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη, δεδνκέλνπ όηη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηειηθά θαη ηε ρώξα (Φαξκάθεο, 2019). ηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδόκελε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηζεκαίλεηαη όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ιακβάλνπλ ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε εθαξκόδνπλ 

πην ζπρλά θαη θαηάιιεια λέεο δεμηόηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο θαη πηνζεηνύλ έλα πην πνηθίιν 

θάζκα δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

πνηνηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ καζεηείαο πνπ όρη κόλν εμηζνξξνπεί ηηο πνιηηηθέο πνπ βειηηώλνπλ 

ηελ αηνκηθή βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε δνπιεηά ηνπο, αιιά 

ιακβάλεη επίζεο ππόςε ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε – ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζπδεηάκε εδώ, ηε δηδαζθαιία ζε ελήιηθεο καζεηέο. 

Σα ζρνιεία είλαη πεξηβάιινληα πνπ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ απηνλνκία ησλ γλώζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ δαζθάισλ θαη ηαπηόρξνλα λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

επαγγεικαηηώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ θόζκνπ ηεο εξγαζίαο. Η νξγάλσζε, ε πινπνίεζε θη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ελειίθσλ – όπσο ε καζεηεία 

- είλαη κηα απαηηεηηθή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό πιήξε γλώζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη επίγλσζε ησλ δπζθνιηώλ. Γη’ απηό θαη ε πνηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

παξακέλεη έλαο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βαζκνύ αλάπηπμεο ησλ 

δεμηνηήησλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 
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