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Abstract: The purpose of this study is to investigate whether a distance learning program 

using an e-learning platform is suitable for training adult learners who wish to engage in 

educational robotics, because there is a large gap in a collective training process for the 

training of robotics instructors. Thirty robotics instructors participated in the 6-week training 

program either at advanced, basic or beginner level with different professional and 

educational backgrounds. The study examined quantitatively and qualitatively whether 

educational robotics can be carried out remotely and the appropriateness of this method. The 

results of the study showed that the programme had a positive impact on participants, as it 

indicated the potential for further development. Participants expressed their satisfaction with 

the programme as well as the strands that want further improvement. Therefore, despite the 

fact that the sample is uneven in relation to its demographic characteristics, it has been 

understood that educational robotics can be taught at all lengths and widths of the world 

through specialized training platforms and further pilot implementation of corresponding 

programmes is needed in order to generalise results from various educational robotics 

packages with the result that we can lead to the implementation and training of robotics 

instructors. 

Keywords: Adult Education, Educational Robotics, Lego We Do 2.0, Distance Education, 

Learning Management Systems 

Πεξίιεςε: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη εάλ έλα εμ απνζηάζεσο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε ρξήζε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη θαηάιιειν γηα 

εθπαίδεπζε ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή, δηφηη ππάξρεη κεγάιν θελφ ζε κηα ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ 

ζπκκεηείραλ ηξηάληα εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο είηε ζε πξνρσξεκέλν, είηε ζε βαζηθφ είηε ζε 

αξράξην επίπεδν κε δηαθνξεηηθφ επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Ζ κειέηε 

εμέηαζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εάλ κπνξεί ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή λα δηελεξγεζεί εμ 
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απνζηάζεσο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

αλέδεημαλ φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο ππέδεημε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ψζηε λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξαηηέξσ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην πξφγξακκα θαζψο θαη ηα ζθέιε πνπ ζέινπλ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε. Δπνκέλσο, παξά ην γεγνλφο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή κπνξεί λα δηδαρζεί ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ 

εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηινηηθή εθαξκνγή 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ψζηε, λα γεληθεπζνχλ απνηειέζκαηα απφ δηάθνξα παθέηα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε απφηνθν λα νδεγεζνχκε ζε θαηά θφξνλ εθαξκνγή θαη 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή, LegoWeDo 2.0, Eμ 

Απνζηάζεσο Φνίηεζε, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Δηζαγσγή 

Ζ θνηλσλία απνηειεί έλα δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κε 

ξαγδαίν ξπζκφ. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο θνηλσλίαο 

καο θαη γηα απηφ πξέπεη λα εμειίζζεηαη κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη λα 

αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη κηα ελαιιαθηηθή 

κνξθή εθκάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ξνκπνηηθήο. Γηα ηελ κειέηε αλαπηχρζεθαλ 

καζήκαηα εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, πνπ απεπζχλνληαλ ζε ελήιηθεο είηε εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είηε ζε αλζξψπνπο πνπ δελ ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί αιιά επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ κηα αιιαγή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ θαη 

δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ φπσο έρνπλ θαηαδείμεη αξθεηέο έξεπλεο (Hussain, 

Jörgen , &Ghazi , 2019) σζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ θαηά βάζε, ε παξνπζία ηεο είηε είλαη ηζρλή, είηε αλχπαξθηε, είηε 

πξαγκαηνπνηείηαη σο εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε δηδάζθεηαη κε εκπεηξηθή θαη ζίγνπξα 

φρη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. ε απηφ ην γεγνλφο ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ δηαδξακαηίζεη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο αλαζεψξεζεο θαη 

ζπκπφξεπζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζπλερψο εμειίζζεηαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  

Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζα κπνξνχζε  λα εληαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηεο 

πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή 

νληφηεηα ψζηε νη καζεηέο λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο φπσο θαηέδεημαλ πξφζθαηεο 

έξεπλεο (Θενδσξνπνχινπ, Καηαπφδε, Γηαραιή, Λαβίδαο, & Κφκεο, 2018 ∙Eteokleous, N., 

2017 ∙Eteokleous, N., Demetriou, A. G. &Lambrou, A., 2013).Γηα λα κπνξέζεη φκσο απηφ λα 

πξαγκαησζεί νπζηαζηηθά θαη πξαθηηθά ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε 
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απηή ηε πξαγκαηηθφηεηα. Ωζηφζν, επεηδή ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη αλαπηπρζεί ηα 

ηειεπηαία έηε, ην ππάξρσλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηεξείηαη ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη 

απηφ απνηειεί αθελφο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα θάπνηνλ λα αζρνιεζεί κε ην ελ ιφγσ 

αληηθείκελν αιιά παξάιιεια θαη πξφθιεζε (Gibson, Oliver, &Dennison, 2019). Με βάζε 

ινηπφλ ηελ ηειεπηαία δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ πξφθιεζε παξαηεξείηαη φηη νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί δεηιά δεηιά έρνπλ αξρίζεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ρσξίο νπζηαζηηθή βνήζεηα ή θαηαξηηζκέλεο γλψζεηο. Γηα απηνχο 

ηνπο ιφγνπο εθπνλήζεθε θαη ε παξνχζα κειέηε κε ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε θαη λα δψζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο 

θνίηεζεο γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην εθπαηδεπηηθφ θελφ.  

Έρνληαο σο γλψκνλα ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε έλα πξφηππν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο  θάλνληαο ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ηεο LegoEducation, 

LegoWeDo 2.0, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ επηκνξθνχκελσλ νη νπνίνη ήηαλ ελήιηθεο 

θαη είραλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν εγρείξεκα απηφ ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. 

ηα πιαίζηα ινηπφλ απηήο ηεο κειέηεο θαη ζηα εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, έιαβαλ κέξνο 

εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο νη νπνίνη είηε ήηαλ εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, είηε πξνέξρνληαλ απφ άιιεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο νη νπνίνη σζηφζν, είραλ είηε 

επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είηε 

κε κηθξή είηε κε κεγαιχηεξε εκπεηξία είηε θαη θαζφινπ εκπεηξία.  Δπηπξνζζέησο, δηέζεηαλ 

είηε άκεζα είηε έκκεζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ιφγσ ηεο κεγάιεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ έγηλε κε 

βάζε ηηο αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αιιά θαη Παηδαγσγηθψλ Θεσξηψλ. Γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ην δείγκα ήηαλ ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν ζε εθπαηδεπηέο 

ξνκπνηηθήο φπνπ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε έρνληαο ήδε εκπεηξία 

κε παθέηα ξνκπνηηθήο θαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θακία εκπεηξία ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη παξαθνινχζεζαλ γηα πξψηε θνξά αληίζηνηρν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο. 

Δξεπλεηηθόο θνπόο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Οη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηηο παξαθάησ 

δηαηππψζεηο :A. Ο εθπαηδεπηήο λα κπνξέζεη λα δηεξεπλήζεη εάλ, ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε γηα εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο είλαη θαηάιιειε. Δπηπιένλ, λα 

κειεηεζεί αλ ε εμ απνζηάζεσο κνξθή εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ 

επέιεμε ν εθπαηδεπηήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, είλαη απνηειεζκαηηθή ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ. B. Να κειεηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ 
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επηκνξθσκέλσλ γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Αθφκε, ε κειέηε 

ηεο άπνςεο ησλ επηκνξθσκέλσλ γηα ην εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε κειινληηθφ πξφγξακκα. Άιιεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο (δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά) νη νπνίεο κπνξεί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα 

επεξεάζνπλ ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Γ. Καηά πφζν πηζηεχνπλ νη 

επηκνξθνχκελνη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί 

θαηάιιειε κέζνδν, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.Δπηπιένλ ζθνπφο είλαη, λα αμηνινγεζνχλ νη ηερληθέο πνπ πξέπεη λα επηιέμεη ν 

Δθπαηδεπηήο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο καζεζηαθή δηδαζθαιία θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.Αθφκε, λα θαζνξηζηεί ε δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκβάιιεη κε ηελ 

ζεηξά ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε, ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Σερληθέο, Δπνπηηθά Μέζα, Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ θ.α.).  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο είλαη ηα 

παξαθάησ:  

1. ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ξνκπνηηθή είλαη επσθειήο γηα ηνπο ίδηνπο, ψζηε λα 

έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηή;  

2. ε πνην βαζκφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηκνξθνχκελνπ φπσο ε ειηθία, ην 

θχιν, ε πξνυπεξεζία ζηελ ξνκπνηηθή, ηα ρξφληα εκπεηξίαο θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

θαηάξηηζε, ζπκβάιινπλ ζηελ  θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο χιεο απφ ηνπο  

επηκνξθνχκελνπο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

3. Καηά πφζν πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί θαηάιιειε κέζνδν ψζηε, λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

 

Θεσξεηηθό Πιαίζην 

Χαξαθηεξηζηηθά Δλήιηθσλ Δθπαηδεπόκελσλ - Κίλεηξα θαη Δκπόδηα πκκεηνρήο. 

Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

γλψζε απφ ηνπο αλήιηθνπο θαη ζίγνπξα θέξνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

ελήιηθεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζε έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο δηφηη θέξνπλ δηάθνξνπο ξφινπο ζηελ θνηλσλία ηελ νπνία δηαβηνχλ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν αιιά θαη ελέξγεηα ηελ νπνία ζα ζειήζνπλ λα 

δηνρεηεχζνπλ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Αθφκε, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη νξηζκέλεο πξνθιήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε 

θπξηφηεξε ηελ αλνκνηνγέλεηα πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξα επίπεδα είηε 

γλσζηηθά, είηε ραξαθηεξνινγηθά, είηε επαγγεικαηηθά θ.α. (Polson, 1993). Δπνκέλσο, 
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κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη. 

Ο Κφθθνο (2005α), αλαθέξεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο : α. Φέξνπλ πιήζνο εκπεηξηψλ θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα έρνληαο ζηφρνπο ζπγθεθξηκέλνπο. β. Δπηζπκνχλ λα έρνπλ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

θαη έρνπλ παγηψζεη ηξφπνπο κάζεζεο ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη ζεσξνχλ απνδνηηθνχο γηα ηνπο 

ίδηνπο. γ. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ακπληηθνχο κεραληζκνχο είηε πνιιέο θνξέο παξαηηνχληαη. 

Οη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο φπσο έρεη ήδε δηαθαλεί απφ ηα παξαπάλσ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Γηάθνξνη εξεπλεηέο αξρηθά 

φπσο νη  Morstain θαη Smart (1974) θαη νη Fujita-Starck, (1996) ζηελ ζπλέρεηα ζηεξηδφκελνη 

ζηελ θιίκαθα εθπαηδεπηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δηαθνξεηηθά γλσζηαθά πεξηβάιινληα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ αιιά θαη πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο  

δεκηνπξγήζαλ επηά θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ελειίθσλ πνπ 

είλαη ηα αθφινπζα:1. ε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο επηθνηλσλίαο, 2. ε πξνεηνηκαζία ηνπο 

εθπαηδεπηηθά, 3. ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ επαθώλ, 4. ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, 5. ε επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε θαη εμέιημε, 6. ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα γλώζεηο ζε έλα ηνκέα θαη αληηθείκελν, 7. ε αλαδήηεζε θαη πξόιεςε εξεζηζκάησλ από ηελ 

θνηλσλία(Wilson&Hayes, 2000) 

Πέξαλ φκσο απφ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο, νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη πνιιέο θνξέο 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Ζ PatriciaCross (1981), πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία κηαο πξνζέγγηζεο φπνπ 

δηέθξηλε ηνπο ηχπνπ ησλ εκπνδίσλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο : ηα θαηαζηαζηαθά εκπφδηα-

situational,ηα ζεζκηθά εκπφδηα-institutionalbarrier, ηα πξνδηαζεηηθά εκπφδηα-

dispositionalbarriers.  

    Ο Κφθθνο (1999), ζηνλ αληίπνδα δηέθξηλε ηα εκπφδηα απηά θαη ηνπο θξαγκνχο ζε δπν 

θαηεγνξίεο ζηα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά. 

 

Δμσηεξηθά Δκπόδηα Δζσηεξηθά Δκπόδηα 

Απηά ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 

νξγαλσκέλν. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλα 

πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν κε εζθαικέλν ή 

πξφρεηξν ηξφπν, έρεη πξνβιήκαηα ζηελ δνκή 

ηνπ, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή, έρνπλ σο 

απφηνθν λα νδεγνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απνγνήηεπζε θαη πηζαλή αδηαθνξία. 

Απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν 

θαη κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο είηε ζε παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξν ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο. Σα εζσηεξηθά εκπφδηα έρνπλ κηα 

δπζρέξεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο φκσο αο ηα 

δνχκε πην αλαιπηηθά. 
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Οη Θεσξίεο Μάζεζεο Δλειίθσλ 

ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη φζεο δελ αλαθέξνληαη εδψ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο 

είλαη νη παξαθάησ. H Αλδξαγσγηθή Θεσξία, ηνπ Malcolm Knowles: Ο Knowles, κε ηελ 

ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε έδσζε έκθαζε ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη 

ηελ δπλαηφηεηα πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζε 

αληίζεζε, κε ηνλ Kolb o νπνίνο αλέδεημε ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ νη εκπεηξίεο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι 

(Παπιάθεο, 2018).O Κχθινο ηεο Μάζεζεο, ηνπ David Kolb: Ο David Kolb, ζεψξεζε φηη ε 

εκπεηξία είλαη ε αθεηεξία ή θαη ην κέζν απφ ην νπνίν μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην θάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο 

εκπεηξίεο, φκσο αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εκπεηξία απνηειεί εθείλν ην εξέζηζκα 

πνπ ζα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Ζ κάζεζε επνκέλσο ζχκθσλα κε ην Kolb, 

είλαη εθείλε ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη γλψζε κέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο εκπεηξίαο  (Kolb, 1984: 38). H κάζεζε πνπ νδεγεί ζηελ Κνηλσληθή Αιιαγή, ηνπ Paulo 

Freire : Γηα ηνλ Paulo Freire, ε εθπαίδεπζε είλαη κηα απειεπζεξσηηθή δηαδηθαζία, έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, κε ηελ νπνία νη επηκνξθνχκελνη ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

ηνπο επηκνξθσηέο θαη ζα δηακνξθψζνπλ κηα ζρέζε νπζία κε ηελ γλψζε (Freire, 1970). O 

Freire ππνζηήξημε έληνλα ηελ «Λατθή Δθπαίδεπζε», ψζηε νη απνθιεηζκέλεο απφ ηελ 

θνηλσλία νκάδεο λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξηρηνχλ. Απηέο, ζεσξνχζαλ φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

απνηειεί πξσηαξρηθά πξαθηηθή θαη πεγή γλψζεο, αιιά πξέπεη λα απνηειεί κηα πνιηηηθή 

πξαθηηθή εληφο πιαηζίνπ κηαο νινθιεξσκέλεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο (Παπιάθεο, 

2018).H Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ηνπ Jack Mezirow : Ζ πξνζέγγηζε απηή ινηπφλ, δίλεη 

έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ ψζηε, λα πξνρσξήζεη ζε ζεηηθή αιιαγή κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ, γηα λα πξνβεί φρη απιά ζε έλα ζηνραζκφ αιιά ζε έλα θξηηηθφ 

ζηνραζκφ. Με ηελ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, ν Μezirow, ππνζηήξημε φηη ε έλλνηα ηεο 

κάζεζεο δελ είλαη κφλν κηα ζπγθέληξσζε λέαο γλψζεο πνπ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηηο πξν 

ππάξρνπζεο, αιιά απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη 

παξαδνρψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην θάζε άηνκν ιεηηνπξγεί  (Κφθθνο, 2005α, 2005β). H 

Σξηζδηάζηαηε κάζεζε, ηνπ Knud Illeris : Ζ ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε απνηειεί ην 

απνηέιεζκα δχν ζεκειηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ ηεο κάζεζεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχλ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ζε «ζπγθεθξηκέλα ζπγθείκελα θαη ηηο 

επηθξαηνχζεο ζρέζεηο εμνπζίαο» φπσο αλαθέξεη ν Γνπγνπιάθεο (2020). Ζ κηα δηεξγαζία 

ζρεηίδεηαη ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία δηαιεθηηθήο θχζεο  ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη θαη αλαπηχζζεηαη απφ φπνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ζην 

νπνίν επηδξά. Δλψ ε δεχηεξε απνηειεί κηα εθ ησλ έζσ δηεξγαζία ςπρηθήο θαη βηνινγηθήο 

κάζεζεο, φπνπ ην άηνκν ζέηεη ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη θαη 

είηε ηα απνδέρεηαη γηα λα ηα ελζσκαηψζεη ζηα παξειζφληα λνεηηθά ζρήκαηα ηνπ, είηε ηα 

απνξξίπηεη σο  ζηνηρεία πνπ δελ θαηαλφεζε. Απηά ηα λέα εξεζίζκαηα ηα ρξεζηκνπνηεί ψζηε 
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λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη ήδε.H Δκπεηξηθή Μάζεζε, ηνπ 

Peter Jarvis : Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ Jarvis, μεθηλά φηαλ ην άηνκν έξζεη ζε 

επαθή κε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή εκπεηξία ε νπνία ζα δψζεη ηελ επθαηξία θαη 

ηελδπλαηφηεηα γηα κάζεζε θαη κε βάζε απηφ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «κάζεζε είλαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εκπεηξίαο ζε γλψζε, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο» (Jarvis, 1987, ζει.8). 

Oη Σξόπνη Μάζεζεο θαη ηα πζηήκα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο (.Γ.Μ.) 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δηαθξίλνπκε ηξείο ηξφπνπο: α. ηελ Γηα Εψζεο Δθπαίδεπζε, κηα 

καζεζηαθή δηαδηθαζία νξηνζεηεκέλε ζηνλ ρψξν θαη ρξφλν, β. ηελ εμ απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε φπνπ γηα ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο αλαγθαία είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ εξγαιείσλ ηεο, επξφθεηην γηα έλα κνληέιν φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο επεμεξγάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία. ηελ εμ απνζηάζεσο δελ ππάξρεη νξηνζεηεκέλνο ρψξνο θαη ρξφλνο. Δίλαη κηα 

κνξθή κάζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεξγαηηθφηεηα, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, επνηθνδνκεηηθή – ειεχζεξε θαη πξνζσπνπνηεκέλε-εμαηνκηθεπκέλε 

κάζεζε. γ. Σελ Μηθηή Μάζεζε, κηθηή ινηπφλ κάζεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα 

πξνζέγγηζε παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα αθνχ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο παξαηεξνχκε φηη 

ζπλδπάδεη αθελφο ηελ θνηλσληθνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζε κηα ηάμε θαη αθεηέξνπ ηα ηερλνινγηθά εμειηγκέλα εξγαιεία κάζεζεο πνπ 

ζα θάλεη ρξήζε ν εθπαηδεπφκελνο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο (Dziuban, 

Hartman, &Moskal, 2004). H πβξηδηθή ή κηθηή κάζεζε νπζηαζηηθά νδεγεί ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία πξνάγεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε αιιά 

θαη ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε απφηνθν λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο(.Γ.Μ.), απνηεινχλ εθαξκνγέο ινγηζκνχ γηα λα κπνξεί 

θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο, λα νξγαλψζεη έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ κέζα απφ έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Δπξφθεηην νπζηαζηηθά, γηα Πιαηθφξκεο ηειεθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  φπνπ ν εθπαηδεπηήο 

ελαπνζέηεη ην πιηθφ, ην παξαθνινπζεί, ην αλαζεσξεζεί θαη αιιεινεπηδξά κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είηε κέζσ ζχγρξνλσλ, είηε κέζσ αζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Απηέο νη πιαηθφξκεο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Μηραινχδε, 2007). Σα .Γ.Μ. αμηνπνηνχληαη θαη ζην 

πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ δηα δψζεο 

εθπαίδεπζε. Σα .Γ.Μ. επνκέλσο, απνηεινχλ εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα κε ηα νπνία 

δηαρεηξίδεηαη ε γλψζε θαη νη εθπαηδεπηέο νξγαλψλνπλ νπζηαζηηθά ην καζεζηαθφ ζθέινο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ζηα .Γ.Μ. έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή, αιιεινεπηδξνχλ θαη δέρνληαη 

αλαηξνθνδφηεζε θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. 

Η Ρνκπνηηθή θαη ε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, αλαθέξεη γηα ηνλ φξν ξνκπφη ηα παξαθάησ : «Με ηελ 
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έλλνηα Ρνκπφη νξίδεηαη κία κεραλή, ε νπνία δηα κέζνπ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

πξνγξακκαηίδεηαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη κηα ζεηξά ζχλζεησλ ελεξγεηψλ» 

(OxfordUniversity, 2020). Σα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εηζβάιιεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζε δηάθνξα ζθέιε. Απφ απηφ 

θαη κφλν, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ αμία πνπ έρεη ψζηε λα εθαξκνζηεί ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε απφηνθν νη λένη λα είλαη ηθαλνί ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο πνπ έρεη κηα θνηλσλία ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλε. 

Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή έρεη σο θχξην ζηφρν λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο έλα πιήζνο εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ, ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ζηάζεσλ κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηαζθεπή αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ξνκπφη. Με ηελ έλλνηα ξνκπφη, εδψ 

πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα αλεμαξηήησο ζρεδηαζκνχ, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θιίκαθαο. ρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, απηνί 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα απζηεξά δνκεκέλε πξνζέγγηζε αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θιίκαθα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπο. Απφ απηφ είλαη άκεζα αληηιεπηφ φηη νη ζηφρνη 

απηνί, είλαη δηαθνξεηηθνί ζηελ πξσηνβάζκηα, ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξά ην γεγνλφο φηη 

αλαθέξνληαη φινη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ θαη νη 

Chambers θαη Carbonaro (2003). Δπηπξνζζέησο, είλαη άμην κλείαο ην γεγνλφο φηη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζηνρεχεη ζηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ηφζν 

κε ην ίδην ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν απηήο, φζν θαη ζην λα ηνπο παξέρεη ην πιαίζην εθείλν 

γηα λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ θαηαλφεζε άιισλ επηζηεκνληθψλ ζρέζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ησλ ελλνηψλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο 

θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

επνκέλσο, κέζα απφ ην πιήζνο ησλ λέσλ εθαξκνγψλ ηεο αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

είρε σο απφξξνηα, λα κεηαηξέςεη έλα κεραληθφ αληηθείκελν πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ην 

ξνκπφη, ζε έλα εξγαιείν πνπ πξνάγεη ηελ εθπαίδεπζε θαη κπνξεί πιένλ λα εθαξκνζηεί ζην 

ζηελά νξηνζεηεκέλν πεξηβάιινλ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο (Chambers&Carbonaro, 2003). Αλ θαη 

αλαθεξφκαζηε ζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ γίλεη αλαθνξά 

ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, κηαο θαη νη εθπαηδεπηέο ζα έρνπλ καζεηέο ζηνπο νπνίνπο ζα 

κεηαθέξνπλ ηελ γλψζε. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ γηα ηελ κάζεζε, φηη απηή απνηειεί κηα 

ζπλερφκελε δηεξγαζία κε ζηφρν ηηο αιιαγέο ζην γλσζηαθφ ππφβαζξν ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Έηζη ζηηο Παηδαγσγηθέο Θεσξίεο έρνπκε : α. ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, β. ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ, θαη γ. ηηο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

ηελ Θεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ – Δπνηθνδνκηζκνχ ηεο γλψζεο ηνπ 

JeanWilliamFritzPiaget ζηεξίδεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή αθνχ ε κάζεζε ζηελ 

πεξίπησζε απηή εηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νηθνδνκείηαη κέζα απφ κηα θιηκαθνχκελε 

θαη πξννδεπηηθή εζσηεξηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ (Papert, 1991). Οη εθπαηδεπφκελνη, 

αθνινπζψληαο κηα απηφλνκε θαη απηφ – θαηεπζπλφκελε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
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δεκηνπξγνχλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ ρξεηάδνληαη 

κε ηειηθφ ζθνπφ λα νδεγεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζαλ ή λα κειεηήζνπλ θαη λα 

εξεπλήζνπλ ην δήηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε γλψζε νηθνδνκείηαη κέζα 

απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα σο αληηθείκελα ζηελ Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο θαηαζθεπέο απφ ηα ηνπβιάθηα ή αθφκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πνπ ζα ζρεδηάζεη θαη ζα αλαπηχμεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην Ρνκπφη 

ηνπ (Harel, 1991). Ζ εκπινθή ινηπφλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ελεξγή ζε φιε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή κέρξη θαη ηελ αλάπηπμε 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαζ’ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγία ηνπ ξνκπνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηνλ ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε 

(Chambers&Carbonaro, 2003).  

Ο ρεδηαζκόο θαη ε Αλάπηπμε ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Έξεπλα. 

O ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ελφο Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κε.Γη.Βη.Μ.).Ο θχξηνο 

ζθνπφο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ζα ιάβνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηάμεηο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ είηε αξράξηνη 

εθπαηδεπφκελνη είηε είραλ  κηα εκπεηξηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη επηζπκνχζαλ λα απνθηήζνπλ νινθιεξσκέλεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε κέζα απφ έλα δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε 

εθπαηδεπηή πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ Αθαδεκία Ρνκπνηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick θαη 

ηελ LegoEducation. Ο ζρεδηαζκφο αθνξνχζε ηκήκαηα εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, φπσο 

νξίζηεθε  θαη ζηελ νξγάλσζε αιιά θαη ζηελ δφκεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζηνρνζεζία, ε νπνία είλαη δηαθξηηή ζε ηξία επίπεδα, 

ζην γλσζηαθφ επίπεδν, ζην επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη ζην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ  (Σζηκπνπθιή 

& Φίιηππο, 2010 ·Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα : α. ε Δπίπεδν 

Γλώζεσλ, λα γλσξίζνπλ ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα LegoWeDo 2.0, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα θαηαιάβνπλ ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ. β. ε Δπίπεδν 

-Ιθαλνηήησλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα LegoWeDo 2.0, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο κε ην ελ ιφγσ ξνκπνηηθφ ζχζηεκα, λα ειέγρνπλ ηελ ρξήζε 

ηνπο. γ. ε επίπεδν ζηάζεσλ, λα αηζζαλζνχλ γλψζηεο ηνπ ελ ιφγσ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

λα απνκπζνπνηήζνπλ ηελ δπζθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλεμαξηήησο επηπέδνπ, λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Δξγαζηαθήο – 

Πξνζσπηθήο). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ξνκπνηηθήο πνπ ζρεδηάζηεθε έιαβε ππ’ φςε ηνπ νξηζκέλεο 
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ζπληζηψζεο. Απηέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε  ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δέρηεθε ν εηζεγεηήο απφ 

ηελ νκάδα κε βάζε ην καζεζηαθφ ζπκβφιαην αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

LegoEducation. Ζ δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζε ηελ εκπεηξηθή 

κάζεζε ηνπ Jarvis. Σo ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Jarvis ζχκθσλα θαη κε ηνλ Κνπιανπδίδε 

(2011) έρεη δνκεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Knowles, Kolb, 

Mezirow θαη Freire, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Γηα ηνλ ελήιηθα εθπαηδεπφκελν ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία άξρεηαη φηαλ ν ίδηνο έξρεηαη ζε επαθή κε κηα εκπεηξία, ε νπνία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε επαγγεικαηηθή πξννπηηθή γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Σν ππνθείκελν επνκέλσο, ελ πιήξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είλαη επξηζθφκελν, δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία λα κπνξέζεη λα ιάβεη 

λέεο γλψζεηο ψζηε λα ηηο εληάμεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ βίν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

ελαξκνληζηεί ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο θαη λα αλαβαζκηζηεί 

επαγγεικαηηθά ζην πιαίζην απηήο. Ο εθπαηδεπφκελνο πιένλ ζα απνθηήζεη κηα λέα εκπεηξία 

θαη ζα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνραζκνχ γηα λα κπνξέζεη λα 

δηακνξθψζεη λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, λέεο δεμηφηεηεο αιιά θαη ζηάζεηο ζχκθσλα θαη κε ηελ 

ζηνρνζεζία ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο (Jarvis, 1995).  

Αληίζηνηρα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξαθνινχζεζαλ έρεη δνκεζεί ζηελ βάζε ηνπ 

Δπνηθνδνκηζκνχ ηεο γλψζεο ηνπ Piaget, κέζα απφ κηα θιηκαθσηά πξννδεπηηθή θαη 

εζσηεξίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ (Papert, 1991).Έηζη ην πιηθφ γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο απηφλνκεο θαη απηφ - θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, 

αθνχ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη νη αληίζηνηρνη δηακεζνιαβεηέο κε ηειηθφ 

ζηφρν λα νδεγεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη έζεζαλ ή λα 

κειεηήζνπλ θαη λα εξεπλήζνπλ ην δήηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί δίλνληαο ηα ελαχζκαηα αθφκε 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε γλψζε 

νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ 

ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ.Ζ εκπινθή ινηπφλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ελεξγή ζε 

φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ γηα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή κέρξη θαη ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

θαζ’ φιε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγία ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν πνπ ζα αλαπηπρζεί  ε εθπαίδεπζε (Chambers&Carbonaro, 2003). 

Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε θαη Πεξηγξαθή Δξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθε θαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή έξεπλα, κηαο θαη ππήξμε  

ζπιινγή δεδνκέλσλ ηφζν κε πνζνηηθά εξγαιεία, δειαδή κε ηνλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγία, 

δφκεζε θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, φζν θαη κε πνηνηηθά εξγαιεία δειαδή δηελέξγεηα 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ (σθξάηνπο , 2019). Δίλαη γλσζηφ απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη, ε 

ρξήζε πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ ζε κηα έξεπλα, βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη 
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ηεο αμηνπηζηίαο απηήο (Δπαγγέινπ, 2014).  

Με βάζε ινηπφλ ηελ έξεπλα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ είραλ σο εξγαιείν-κέζν 

ζπγθέληξσζεο γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα  έλα εξσηεκαηνιφγην θαηάιιεια δνκεκέλν γηα ηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα ηελ πνηνηηθή βαζηδφκελεο ζε θιείδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Πνζνηηθή Έξεπλα 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα, δηελεξγήζεθε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιίκαθαο Likert, θαζψο νη 

έλλνηεο ηεο θαηαιιειφιεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ απηφ είλαη 

κεηξήζηκεο (Creswell, 2013). πλεπψο, o εξεπλεηήο κπφξεζε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, λα 

κεηξήζεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (1
ν
 θαη 3

ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ζε απηφ (2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα) κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν (Cohen, 

Manion&Morrison, 2007). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, είλαη 

απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη 

εχθνια ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο (Hayes, 2013), θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη καζεκαηηθέο-

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (Muijs, 2010). Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ 

πνζνηηθψλ εξεπλψλ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κεγάινπ δείγκαηνο αιιά θαη ε επαγσγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε νπνία δχλαηαη λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο γηα ηνλ πιεζπζκφ (Floyd-Fowler, 2014), εθφζνλ δελ εκπεξηέρεηαη ζεκαληηθφ 

ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ζηελ δεηγκαηνιεςία (Φαξκάθεο, 2017) θαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά (Παπαλαζηαζίνπ, & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Σέινο, λα ζεκεησζεί 

φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, είλαη κε πεηξακαηηθφο, θαζψο ζθνπφο ηνπ εξεπλεηή 

είλαη λα δηεξεπλήζεη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ νκάδσλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ απηφ, ρσξίο φκσο λα 

δηεξεπλεζεί ε αηηία (Salkind, 2010). 

Γηα ην ζέκα ηεο έξεπλαο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα απφ πξνεγνχκελεο, 

έξεπλεο, ν εξεπλεηήο επνκέλσο, απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν εξσηεκαηνιφγην 

επηδηψθνληαο φζν ην δπλαηφλ απηφ λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα θαη αξηηφηεξα ζηηο πξνζδνθίεο 

πνπ έρεη ζέζεη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά θαη δηφηη επηζπκία ηνπ είλαη λα είλαη δνκεκέλν 

κε βάζε ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο. Ο εξεπλεηήο επνκέλσο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έιαβε ππ’ φςε ηνπ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : α. Γεδνκέλα απφ παξαπιήζηεο 

έξεπλεο αληίζηνηρεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. β. Μειέηε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε ηζνηφπνπο γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. γ. ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή ζρεηηθά κε ην ηξφπν θαη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 44 εξσηήζεηο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε 4 

ελφηεηεο. Ζ 1
ε
 ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειείηαη απφ 7 
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εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κειεηψληαο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ γεληθή 

πξνυπεξεζία θαη ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, ηηο ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή 

θαη ηνπο ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Ζ 2
ε
 ελφηεηα πεξηιακβάλεη 30 

εξσηήζεηο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert 1-5 : 1.Καζφινπ   2.Λίγν   3.Αξθεηά   4.Πνιχ   

5.Πάξα Πνιχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηή. Ζ 2
ε
 ελφηεηα απνηειείηαη απφ 2 ππφ-ελφηεηεο ηελ α. 

«πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» 

(2,4,6,9,10,13,15,16,18,20,22,23,27,29,30) θαη ηελ β. «Υξήζε Δλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» 

(1,3,5,7,8,11,12,14,17,19,21,24,25,26,28). Οη εξσηήζεηο γηα ηελ ««πκκεηνρή ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα 

κε ηηο κειέηεο ησλ  Καξαιήο, (2016), Alimisisetal. (2005), θαη Αλαγλσζηάθεο & Φαραληίδεο, 

(2014), ελψ νη εξσηήζεηο γηα ηελ «Υξήζε Δλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, (2014) θαη Cole&Foster, (2008). 

Ζ 3
ε
 ελφηεηα πεξηιακβάλεη 2 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην Κε.Γη.Βη.Μ., ελψ ε 4

ε
 ελφηεηα 5 

εξσηήζεηο θιίκαθαο Likert 6 βαζκίδσλ 0-5 :  0.Καζφινπ 1.Πνιχ Λίγν 2.Λίγν   3.Αξθεηά   

4.Πνιχ   5.Πάξα Πνιχ, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα, κε ηηο 

εξσηήζεηο λα ζηεξίδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ Κφθθνπ. (2005). Ζ δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 10 ιεπηά. 

    Σν  εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή κε εξσηήζεηο δήισζεο κε 

βάζε ηελ δηαηχπσζε ζέζεο ζην εξψηεκα, δηαλεκήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζα ζηελ 

πιαηθφξκα αζχγρξνλεο κάζεζεο ζε αξρείν pdffillable ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κεηά ην πέξαο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ ζπλνδεπφκελν απφ ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαλ νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο.  

Πνηνηηθή Έξεπλα 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί επηπιένλ πιεξνθνξία ζην 1
ν
 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ απηφ. θνπφο ηνπ εξεπλεηή, ήηαλ κε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ δελ είλαη θαζνδεγεηηθέο, λα αθήζεη ειεχζεξνπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 

λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία, λα 

απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο πσο θαη γηαηί θαη γεληθφηεξα λα αλαδείμεη θαηλφκελα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ (Ησζεθίδεο 2003).Σν πξσηφθνιιν 

ζπλέληεπμεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 2 ελφηεηεο. Ζ 1
ε
 ελφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηηο 

θχξηεο ζπνπδέο, ηηο ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή, ηνπο ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή, ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Ζ 2
ε
 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη 5 εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε 3 ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα, ε Καηαιιειφιεηα εθπαηδεπηή θαη ε Καηαιιειφιεηα 

πξνγξάκκαηνο 

Σν Γείγκα ηεο Έξεπλαο  
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Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο  ζεσξείηαη νη εθπαηδεπηέο ξνκπνηηθήο κε εκπεηξία θαη αξράξηνπο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. 

Ζ επηινγή  απηή γίλεηαη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : α. ηα ππνθείκελα έρνπλ ήδε εκπεηξία 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απφ έσο θαη  6 κήλεο έσο θαη 3 έηε, απηφ βνεζά ηνλ εξεπλεηή 

λα ιάβεη δεδνκέλα θαη απφ αξράξηνπο ζρεηηθά ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη απφ ζπκκεηέρνληεο 

κε εκπεηξία. β. Δμαηηίαο ηνπ θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνθεηκέλσλ γίλεηαη δηφηη έρνπλ πξφζβαζε ζε ήδε ππάξρνληα εμνπιηζκφ, 

είηε δηθφ ηνπο είηε ηνπ θέληξνπ πνπ εξγάδνληαη θαη δελ απαηηείηαη επηπξφζζεηε δαπάλε. γ. 

Σα ππνθείκελα έρνπλ γλψζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επνκέλσο κπνξνχλ πην εχθνια λα 

αληηιεθζνχλ εάλ ην πξφγξακκα ζα θαιχςεη φια ηα δεδνκέλα. δ. ζε θάζε έλα απφ ηα δέθα 

groupo έλαο ζπκκεηέρνληαο έρεη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα εκπεηξία απφ ηνλ δεχηεξν θαη απηφ 

γίλεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή εμέιημε θαη ε αλνκνηνγέλεηα επηπέδσλ φπσο ζε κηα 

πξαγκαηηθή ηάμε ξνκπνηηθήο θαη ε. ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ αθφκε, επνκέλσο κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ην πηινηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί εάλ φλησο απηφ ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί πιήξσο λα εθαξκνζηεί ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη δηεμαρζεί απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ 2020  έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ 2020, θαη ε 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηηο παξαθάησ ζπληζηψζεο : α. Σελ εμεχξεζε ηνπ 

δείγκαηνο πνπ θξίζεθε σο αληηπξνζσπεπηηθφ, β. Σελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ, γ. Σα 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα, θαη δ. ηνλ δηαηηζέκελν ρξφλν.ηελ πεξηνρή πνπ έρεη δηεμαρζεί ε έξεπλα 

ηα επίζεκα κνλαδηθά εξγαζηήξηα ξνκπνηηθήο (κε ην φξν κνλαδηθά ππνινγίδνπκε θέληξα πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε αλεμαξηήησο αξηζκνχ παξαξηεκάησλ) δελ μεπεξλνχλ ηα 

πελήληα ζε έλα πιεζπζκφ ελφο εθαηνκκπξίνπ θαηνίθσλ φπσο ζηελ Θεζζαινλίθε 

πνππξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα επνκέλσο, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη ε επηινγή 30 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο απφ αληίζηνηρα  δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα ξνκπνηηθήο ζην ζχλνιν 

ησλ 46, απνηειεί έλα δείγκα, πεξίπνπ ηνπ 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ωο πεξηνρή φπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, ν εξεπλεηήο επέιεμε ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ιφγνπο 

πξνζβαζηκφηεηαο, νηθνλνκηθνχο θαη πξαθηηθνχο θαζψο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη θαη ν ίδηνο 

θαηνηθεί ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη επαγγεικαηηθά. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηελ έξεπλα έγηλε ρξήζε δεηγκαηνιεςίαο θαηά 

ζηξψκαηα. Δλ αξρή επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηέο – επηκνξθνχκελνη κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη 

πξνυπεξεζία ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ην λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κνλαδηθά φπσο 

νξίζηεθε παξαπάλσ εξγαζηήξηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο. Παξάιιεια, απηφ ην γεγνλφο νδεγεί θαη ζε κείσζε ηνπ 

ζθάικαηνο δεηγκαηνιεςίαο. ηελ ζπλέρεηα κε εθαξκνγή ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ηα 

παξαπάλσ, ν εξεπλεηήο θαζφξηζε πνηνη επηκνξθνχκελνη-ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, έιαβαλ 

κέξνο ζηελ πνζνηηθή δεηγκαηνιεςία ψζηε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ 46 εξγαζηεξίσλ λα 

θαηαιήμεη ζηα 15 group ησλ δχν αηφκσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα απφ ην δείγκα επηιέρζεθαλ ηπραία 8 
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εθπαηδεπηέο ηζάξηζκνη κε βάζε ην θχιν (Άλδξεο – Γπλαίθεο) θαη ηελ ίζε πξνυπεξεζία  ηνπο  

γηα λα εμαζθαιηζηεί θαη εδψ ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο 

Έγηλε ρξήζε ηνπ παθέηνπ ζηαηηζηηθήο ΗΒΜ SPPS 24 γηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ππνινγηζκψλ πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ησλ 

ηζνδηαζηεκηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο κέζεο ηηκήο 

θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ελψ ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ κε ζπρλφηεηεο θαη πνζνζηά. 

Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη ην ινγηζκηθφ MicrosoftOfficeExcel γηα ζρεδηαζκφ 

γξαθεκάησλ.  

ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε-παξακεηξηθνί έιεγρνη ιφγσ κηθξφ πιήζνο 

ζπγθξηλφκελσλ δεηγκάησλ θαη κε θαλνληθψλ θαηαλνκψλ. πγθεθξηκέλα γηα ζχγθξηζε 

δηακέζσλ 2 αλεμάξηεησλ κηθξψλ δεηγκάησλ (n<30), πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο MannWhitney ελψ γηα 3 θαη 

πεξηζζφηεξα ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο KruskalWallis. Δπηπιένλ, γηα έιεγρν ζπζρέηηζεο 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε 

παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman. O έιεγρνο θαλνληθφηεηαο έγηλε κε ρξήζε 

ηνπ ShapiroWilktest. Ζ ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 5% ( ηψκθνο, & Μαχξνο, 

2008).Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαιχζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα παξαθάησ 6 ζηάδηα : 1.Δμνηθείσζε κε ηα 

δεδνκέλα, 2. Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, 3. Αλαδήηεζε ζεκάησλ, 4. Αλαζεψξεζε ησλ 

ζεκάησλ, 5. Οξηζκφο θαη νλνκαζία ησλ ζεκάησλ θαη 6. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

(Braun&Clarke, 2006) 

Αμηνπηζηία ηεο Έξεπλαο 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ειέγρζεθε κε ηνλ δείθηε εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο CronbachAlpha, φπνπ ηθαλνπνηεηηθέο ζεσξνχληαη νη ηηκέο άλσ ηνπ 0,7 (Γαιάλεο, 

2012). Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο γηα ηνπο 

παξάγνληεο ηεο έξεπλαο. Πξνθχπηεη φηη ε αμηνπηζηία γηα ηνλ παξάγνληα «πκκεηνρή ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» είλαη α=0,963, γηα ηνλ 

παξάγνληα «Υξήζε Δλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» α=0,947 θαη γηα ηνλ παξάγνληα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» α=0,753. Οη εξσηήζεηο R, ππνδειψλνπλ αληηζηξνθή, επεηδή έρνπλ 

αληίζεην λφεκα απφ απηφ ηνπ παξάγνληα. Ζ αληηζηξνθή έγηλε κε ρξήζε ηνπ ηχπνπ 

Δξψηεζε_R=(ειάρηζηε + κέγηζηε ηηκή)-Δξψηεζε (Fives&Buehl, 2012). 

 

Παξάγνληαο Δξσηήζεηο Cronbach Alpha 

πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 2,4,6,9,10,13,15,16,18R, 0,963 
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θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 20R,22R,23R,27,29,30 

Χξήζε Δλεξγεηηθώλ Σερληθώλ 1,3,5,7,8,11,12,14R,17R,

19R,21R,24,25R,26R,28 

0,947 

Ιθαλνπνίεζε από ην πξόγξακκα 1-5 0,753 

Πίλαθαο 1: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ παξαγφλησλ 

Πεξηγξαθή Γείγκαηνο 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. Tν 60,0% 

(Ν=18) ήηαλ άλδξεο θαη ην 40,0% (Ν=12) γπλαίθεο. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ην 33,3% 

(Ν=10) ήηαλ 30-39 εηψλ, ην 30,0% (Ν=9) 22-29, ην 23,3% (Ν=7) 40-49 θαη ην 13,3% (Ν=7) 

50 εηψλ θαη άλσ. ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 60,0% (Ν=18) ήηαλ απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 23,3% (Ν=70) ΗΔΚ θαη ην 16,7% (Ν=5) θνιιεγίσλ. Δπίζεο, ην 

56,7% (Ν=17) έρεη θάλεη ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή, ελψ ην 43,3% (Ν=13) δελ έρεη θάλεη. 

Αθφκε, ην 56,7% (Ν=17) αζρνιείηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή γηα ιφγνπο 

ελδηαθέξνληνο, ελψ ην 43,3% (Ν=13) γηα ιφγνπο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο. ρεηηθά κε ηα 

έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 36,7% (Ν=11) δήισζε 1-5 έηε, ην 33,3% (Ν=10) 6-10, ην 

16,7% (Ν=5) ιηγφηεξν απφ 1 έηνο, ελψ ην 13,3% (Ν=4) 11-20 έηε. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 

πξνυπεξεζία ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ην 40,0% (Ν=12) έρεη πξνυπεξεζία 7-12 κήλεο, ην 

33,3% (Ν=10) 13-18 κήλεο, ην 13,3% (Ν=4) έσο 6, ελψ ηα άηνκα ηα νπνία είραλ 19-24 κήλεο 

πξνυπεξεζία θάιππηαλ ην 6,7% (Ν=2) ηνπ δείγκαηνο, φπσο θαη ηα άηνκα ηα νπνία είραλ 

πάλσ απφ 24 κήλεο πξνυπεξεζία.   

 

ηνηρείν Καηεγνξία Ν f% 

Φύιν 
Άληξαο 18 60,0 

Γπλαίθα 12 40,0 

Ηιηθία 

22-29 9 30,0 

30-39 10 33,3 

40-49 7 23,3 

50 θαη άλσ 4 13,3 

Απόθνηηνο 

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 18 60,0 

Κνιιεγίσλ 5 16,7 

ΗΔΚ 7 23,3 

πνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή 
ρη 13 43,3 

Ναη 17 56,7 
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Με ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή αζρνιείζηε γηα 

ιόγνπο 

Δλδηαθέξνληνο 17 56,7 

Δξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο 13 43,3 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

<1 5 16,7 

1-5 11 36,7 

6-10 10 33,3 

11-20 4 13,3 

Πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε 

κήλεο 

0-6 4 13,3 

7-12 12 40,0 

13-18 10 33,3 

19-24 2 6,7 

>24  2 6,7 

Ν: Σστνόηηηα και f %: Στεηική ζστνόηηηα % 

Πίλαθαο 2: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Κε.Γη.Βη.Μ. Σν 43,3% (Ν=13) δήισζε πσο ν ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ Κε.Γη.Βη.Μ. γηα ην 

πξφγξακκα ηνπο, είλαη φηη  γλψξηδε ηελ χπαξμε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Κε.Γη.Βη.Μ., ην 33,3% (Ν=10) φηη ηνπ ην πξφηεηλαλ  άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ παιαηφηεξν 

πξφγξακκα, θαη ην 23,3% (Ν=7) αλέθεξε πσο ήηαλ επηβεβιεκέλε ε επηινγή, ιφγσ 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ ην 90% (Ν=27) αλέθεξε πσο γλψξηδε πνηνο 

είλαη ν δηαδηθηπαθφο ηζηφηνπνο ηνπ Κε.Γη.Βη.Μ, ελψ ην 10% (Ν=3) φρη 

 

ηνηρείν Καηεγνξία Ν f% 

Σημειώζηε ηο λόγο ηης 

επιλογής ηοσ Κε.Δι.Βι.Μ. για 

ηο πρόγραμμα ζας 

Ήηαλ επηβεβιεκέλε, ιφγσ κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 
7 23,3 

Σν Κε.Γη.Βη.Μ. κνπ ην πξφηεηλαλ  άηνκα 

πνπ παξαθνινχζεζαλ παιαηφηεξν 

πξφγξακκα 

10 33,3 

Γλψξηδα ηελ χπαξμε θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κε.Γη.Βη.Μ. 
13 43,3 

Γνωρίζεηε ποιος είναι  ο 

διαδικησακός ιζηόηοπος  ηοσ 

Κε.Δι.Βι.Μ. ; 

Ναη 27 90 

ρη 3 10 

Ν: Σστνόηηηα και f %: Στεηική ζστνόηηηα % 
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Πίλαθαο 3: Κε.Γη.Βη.Μ 

Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

Πνζνηηθή Έξεπλα 

Σν πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα δηεξεχλεζε ζε ηη βαζκφ πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ξνκπνηηθή είλαη 

επσθειήο γηα ηνπο ίδηνπο ψζηε λα έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηή. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

«πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» θαη 

απαληψληαη κέζσ πεληαβάζκηαο θιίκαθαο (1=Καζόινπ, 2=Λίγν, 3= Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 

5=Πνιύ). Γεληθφηεξα παξαηεξήζεθαλ πςειά επίπεδα ζπκθσλίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα (Μ.Ο.=4,15 ± 0,99). 

Απφ ην Γξάθεκα 1 παξαηεξείηαη πσο νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πνιχ κε ην φηη κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ κφλνη ηνπο κηα ξνκπνηηθή θαηαζθεπή κε βάζε ην LegoWeDo 2.0. (Μ.Ο.= 

4,23±1,30), φηη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο 

βνήζεζε  (Μ.Ο.= 4,23±1,28), νη αζθήζεηο ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο δηαθξίλνληαλ απφ 

ζαθήλεηα (Μ.Ο.= 4,20±1,35), φηη ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ θαηαλνεηφ, ζαθέο θαη 

επαξθέο ψζηε λα αηζζάλνληαη έηνηκνη γηα ην δηθφ ηνπο ηκήκα (Μ.Ο.= 4,13±1,43) θαη φηη ε 

παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ηνπο βνήζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 4,07±1,55). Αθφκε, 

δήισζαλ πσο ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία  ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ (Μ.Ο.= 4,03±1,33), ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ WeDo 2.0 (Μ.Ο.= 3,97±1,40), θαηαλνήζαλ ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο LegoWeDo 2.0  (Μ.Ο.= 3,90±1,49) θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  (Μ.Ο.= 

3,87±1,33). Αθφκε, ζπκθψλεζαλ πνιχ πσο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο, κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο, ζε ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (Μ.Ο.= 3,70±1,24), θαζψο θαη φηη νη 

αζθήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 3,67±1,30).  

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη δελ ήηαλ θαηαλνεηφ ην πιηθφ ηεο 

εθπαίδεπζεο(Μ.Ο.= 1,57±0,86), φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο φπσο δνκήζεθε δελ 

ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ WeDo 2.0 (Μ.Ο.= 1,43±0,57), φηη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην LegoWeDo 2.0 

(Μ.Ο.= 1,43±0,63) θαη φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο ζε ηκήκα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο (Μ.Ο.= 1,33±0,48). 
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Γξάθεκα 1: πκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Οθέιε Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 

Σν δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα δηεξεχλεζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

ειηθία, ην θχιν, ε πξνυπεξεζία ζηελ ξνκπνηηθή, ηα ρξφληα εκπεηξίαο θαη ε εθπαηδεπηηθή 

θαηάξηηζε πσο ζπκβάιινπλ ζηελ  θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο χιεο απφ ηνπο  

επηκνξθνχκελνπο  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

     ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

«Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» θαη απαληψληαη ζε θιίκαθα 0 έσο 5 (0=Καζόινπ, 1=Πνιύ 

ιίγν, 2= Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιύ, 5=Πάξα πνιύ). Γεληθά παξαηεξήζεθαλ πνιχ πςειά 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα (Μ.Ο.=4,71 ± 0,32). 

     Απφ ην Γξάθεκα 2 παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  (Μ.Ο.= 4,83±0,38), ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαλ 

(Μ.Ο.= 4,73±0,45), ηηο ηερληθέο κάζεζεο πνπ αθνινχζεζε ν εθπαηδεπηήο ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 4,70±0,47), ηνλ εθπαηδεπηή ζηελ αίζνπζα κε βάζε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο (Μ.Ο.= 4,67±0,48), θαζψο θαη απφ ηε ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ Κε.Γη.Βη.Μ 

(Μ.Ο.= 4,63±0,49).  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Μπορείτε να προγραμματίςετε μόνο ςασ μια ρομποτικι …

Η παρουςίαςθ του μακιματοσ που ςυνδζεται με το …

Οι αςκιςεισ ςτο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ διακρίνονταν …

Το υλικό τθσ εκπαίδευςθσ ιταν κατανοθτό, ςαφζσ και …

Η παρουςίαςθ του μακιματοσ ςε τι βακμό ςασ …

Το φφλλο εκπαιδευτι ςασ βοικθςε ςτθν δθμιουργία  …

Πιςτεφετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςασ βοικθςε …

Κατανοιςατε τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ Lego We Do 2.0.

Κατανοιςατε τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

Μετά τθν ςυμμετοχι ςασ, μπορείτε να εργαςτείτε μόνο …

Οι αςκιςεισ είναι αποτελεςματικζσ ςτθν εκπαιδευτικι …

Το υλικό τθσ εκπαίδευςθσ δεν ιταν κατανοθτό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςασ όπωσ δομικθκε δεν …

Πιςτεφετε ότι δεν είςτε ςε κζςθ να διαχειριςτείτε μόνο …

Μετά τθν ςυμμετοχι ςασ, αιςκάνεςτε ότι δεν μπορείτε …

4,23

4,23

4,2

4,13

4,07

4,03

3,97

3,9

3,87

3,7

3,67

1,57

1,43

1,43

1,33

1,3

1,28

1,35

1,43

1,55

1,33

1,4

1,49

1,33

1,24

1,3

0,86

0,57

0,63

0,48

M.O. T.A.
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Γξάθεκα 2: Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 

Φύιν 

Ο Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ MannWhitney γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ην θχιν, φπνπ δελ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε (p=0,534). 

 Παξάγνληαο Φύιν Ν Μ.Β. U p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα Άληξαο 18 14,72 94,0 0,534 

Γπλαίθα 12 16,67   

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ MannWhitney γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ην θχιν 

Ηιηθία 

     Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ ειηθία, φπνπ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε (Ζ(3)=21,342, p<0,001).  

Παξάγνληεο Ηιηθία Ν Μ.Β. Η(3) p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 22-29 9 22,50 21,342 <0,001 

30-39 10 19,25   

40-49 7 6,64   

50 θαη άλσ 4 5,88   

Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ ειηθία 

πγθεθξηκέλα, ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ ειηθίαο 22-29 (Μ.Β.=22,50), είλαη ζηαηηζηηθά 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ ειηθίαο 40-49 (Μ.Β=6,64, adj.p=0,001) θαη ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ (Μ.Β.=5,88, adj.p=0,006). Οκνίσο, ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ 

0 1 2 3 4 5

Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από όλο το εκπαιδευτικό …

Πόςο ικανοποιθμζνοι μείνατε από το πρόγραμμα που …

Οι τεχνικζσ μάκθςθσ που ακολοφκθςε ο Εκπαιδευτισ …

Ο Εκπαιδευτισ ςτθν αίκουςα ςε τι βακμό ςασ …

Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από τθν ψθφιακι …

4,83

4,73

4,7

4,67

4,63

0,38

0,45

0,47

0,48

0,49

M.O. T.A.
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ειηθίαο 30-39 (Μ.Β.=19,25), είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο 40-49 (Μ.Β=6,64, adj.p=0,014) θαη ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 θαη άλσ (Μ.Β.=5,88, 

adj.p=0,042). Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηα Γξαθήκαηα 12-13. 

Δθπαίδεπζε 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε (Ζ(2)=9,442, p=0,009). 

 Παξάγνληεο Απόθνηηνο Ν Μ.Β. Η(2) p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα Σξηηνβ. Δθπαίδεπζεο 18 15,69 9,442 0,009 

Κνιιεγίσλ 5 24,00   

ΗΔΚ 7 8,93   

Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηo επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Ζ κέζε βαζκίδα ησλ απνθνίησλ ΗΔΚ (Μ.Β.=8,93) είλαη ζηαηηζηηθά κηθξφηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ απνθνίησλ θνιιεγίσλ (Μ.Β.=24,00, adj.p.=0,006).  

πνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή 

Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ MannWhitney γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηηο ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή, φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε (U=37, p=0,001). Ζ κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ θάλεη 

ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή (Μ.Β.=9,85) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ θάλεη (Μ.Β.=19,82).  

Παξάγνληεο πνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή Ν Μ.Β. U p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα 

ρη 13 9,85 37 0,001 

Ναη 17 19,82   

Πίλαθαο 7: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ MannWhitney γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηηο ζπνπδέο 

ζηελ ξνκπνηηθή 
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Λόγνη ελαζρόιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Ο Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ MannWhitney γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηνπο ιφγνπο ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, φπνπ 

δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (p=0,083).  

Παξάγνληεο Λόγνο ελαζρόιεζεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Ν Μ.Β. U p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα 

Δλδηαθέξνλ 17 13,18 71,0 0,083 

Δξγαζηαθή απνθαηάζηαζε 13 18,54   

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ MannWhitney γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηoλ ιφγν 

ελαζρφιεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε φπνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε (Ζ(3)=17,639, p<0,001). 

Παξάγνληαο Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε Ν Μ.Β. Η(3) p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ 

ην πξφγξακκα 

<1 5 24,00 17,639 <0,001 

1-5 11 20,00   

6-10 10 10,15   

11-20 4 5,88   

Πίλαθαο 9 : Απνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηα έηε 

ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ έσο 1 έηνο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Μ.Β.=24,00) 

είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 6-10 (Μ.Β.=10,15, 

adj. p=0,015) θαη 11-20 (Μ.Β.=5,88, adj. p.=0,008). Οκνίσο, ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ 1-5 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Μ.Β.=20,00) είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 6-10 (Μ.Β.=10,15, adj. p=0,043) θαη 11-20 

(Μ.Β.=5,88, adj. p.=0,024).  

Πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε κήλεο 

Ο Πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε κήλεο, φπνπ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (Ζ(3)=15,903, p=0,001). 
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Παξάγνληαο 

Πξνϋπεξεζία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε 

κήλεο Ν Μ.Β. 

 

Η(3) 

 

p-value 

Ηθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα 

0-6 4 7,13 15,903 0,001 

7-12 12 10,92   

13-18 10 20,95   

>18 4 24,00   

 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ KruskalWallis γηα «Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα» σο πξνο ηελ 

πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζε κήλεο 

Ζ κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 18 κήλεο πξνυπεξεζία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (Μ.Β.=24,00) είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ 0-6 κήλεο (Μ.Β.=7,13, adj.p=0,027), 7-12 κήλεο (Μ.Β.=10,92, 

adj.p=0,041). Οκνίσο,  ε κέζε βαζκίδα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 13-18 κήλεο πξνυπεξεζία 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (Μ.Β.=20,95) είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 0-6 κήλεο (Μ.Β.=7,13, adj.p=0,032), 7-12 κήλεο (Μ.Β.=10,92, 

adj.p=0,031).  

Σν ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα δηεξεχλεζε ζε ηη βαζκφ πηζηεχνπλ νη επηκνξθνχκελνη φηη ε 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί θαηάιιειε κέζνδν  

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ «Υξήζε 

Δλεξγεηηθψλ Σερληθψλ» απαληψληαη κέζσ πεληαβάζκηαο θιίκαθαο (1=Καζόινπ, 2=Λίγν, 3= 

Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 5=Πνιύ). Παξαηεξήζεθαλ πςειά επίπεδα ζπκθσλίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα (Μ.Ο.=4,22 ± 0,87). 

Απφ ηνλ Πίλαθα 20 (θαη Γξάθεκα 21) παξαηεξείηαη πσο νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πνιχ φηη 

ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηή (Μ.Ο.= 4,17±1,42)θαη κε ην φηη ε 

εμ απνζηάζεσο θνίηεζε ελδείθλπηαη ζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (Μ.Ο.= 

4,13±1,46). Αλαιφγσο ζπκθψλεζαλ πνιχ κε ηηο ζέζεηο φηη  ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ελεξγή 

ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 4,03±1,19), ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη Δλεξγεηηθέο 

Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν εθπαηδεπηήο φπσο ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε θαη ε ζπδήηεζε 

πνπ γηλφηαλ (Μ.Ο.= 4,00±1,36), ε δηδαζθαιία κε εμ απνζηάζεσο κνξθή ήηαλ θαηάιιειε 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο.= 4,00±1,29) θαη φηη ζα παξαθνινπζνχζαλ εθ λένπ 

πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε εμ απνζηάζεσο θνίηεζε (Μ.Ο.= 4,00±1,17). Αθφκε 

αλέθεξαλ φηη ε πιαηθφξκα ηνπο βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπλεξγαηηθά αληηθείκελα (Μ.Ο.= 3,90±1,52), ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή (Μ.Ο.= 3,87±1,36) θαη 

φηη ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπο βνήζεζαλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα (Μ.Ο.= 3,87±1,41). 
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Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ 

ήηαλ ηφζν ελεξγή φζν ζέιαλε (Μ.Ο.=1,83 ± 1,37), ε ζπλεξγαηηθφηεηα δελ πξνάρζεθε φπσο 

έπξεπε ιφγσ ηεο εμ απνζηάζεσο θνίηεζεο (Μ.Ο.= 1,37±0,49), νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο έπξεπε ιφγσ ηεο απφζηαζεο (Μ.Ο.= 1,37±0,56), ε δηαδηθαζία 

εμαπνζηάζεσο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή  (Μ.Ο.= 1,37±0,49) θαη 

φηη ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο δε βνήζεζε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Μ.Ο.= 1,30±0,47). 

 

Γξάθεκα 3: Υξήζε Δλεξγεηηθψλ Σερληθψλ 

Πνηνηηθή Έξεπλα 

Ο Πίλαθαο 27 παξνπζηάδεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ 8 άηνκα. Πξνθχπηεη φηη 4 άηνκα ήηαλ ειηθίαο 22-29 εηψλ, 

3 άηνκα 30-39 θαη 1 άηνκν 40-49. Σν δείγκα ήηαλ ηζφπνζα θαηαλεκεκέλν σο πξνο ην θχιν. 

0 1 2 3 4 5

Οι τεχνικζσ εκπαίδευςθσ του εκπαιδευτι ςασ ικανοποίθςαν

Η εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ ενδείκνυται ςε πρόγραμμα εκπαιδευτικισ 
ρομποτικισ

Η ςυμμετοχι ςασ ιταν ενεργι ςτθν όλθ εκπαιδευτικι διαδικαςία

Θα παρακολουκοφςατε εκ νζου πρόγραμμα εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με 
εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ.

Η διδαςκαλία με εξ αποςτάςεωσ μορφι ιταν κατάλλθλθ ςτθν κατανόθςθ 
του προγράμματοσ.

Οι Ενεργθτικζσ Τεχνικζσ που χρθςιμοποίθςε ο εκπαιδευτισ όπωσ θ 
εμπλουτιςμζνθ ειςιγθςθ και θ ςυηιτθςθ που γινόταν ςασ ικανοποίθςε.

Η πλατφόρμα ςασ βοικθςε ςτθν επικοινωνία με τουσ υπόλοιπουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτα ςυνεργατικά αντικείμενα.

Η πρακτικι εφαρμογι των καταςκευϊν και θ επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτι ιταν ικανοποιθτικι.

Η πλατφόρμα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ςασ βοικθςαν ςτο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν ιταν τόςο ενεργι 
όςο επικυμοφςατε.

Δεν κα παρακολουκοφςατε νζο πρόγραμμα εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με 
εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ.

Η ςυνεργατικότθτα δεν προάχκθκε όπωσ ζπρεπε λόγω τθσ εξ αποςτάςεωσ 
φοίτθςθσ.

Η διαδικαςία εξ αποςτάςεωσ δεν είναι κατάλλθλθ για τθν εκπαιδευτικι 
ρομποτικι.

Η πρακτικζσ δοκιμαςίεσ δεν πραγματοποιικθκαν όπωσ ζπρεπε λόγω τθσ 
εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ.

Η πλατφόρμα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι βοικθςε 
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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ρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο, 4 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 3 

Πιεξνθνξηθή θαη 1 Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Α.Δ.Η. πλνιηθά 5 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

έρνπλ θάλεη ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΠΑ.ΜΑ.Κ, κε ζεκηλάξην 400 

σξψλ απφ ην Παλ. Αηγαίνπ, κε ζεκηλάξην 16 σξψλ ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα θαη κε 

ινηπά ζεκηλάξηα 400 σξψλ. Δπηπιένλ, 4 εθπαηδεπηηθνί, αλέθεξαλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή σο κφληκνη, 3 φηη πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ θαη 1 φηη αζρνιείηαη 

πεξηζηαζηαθά. ζνλ αθνξά ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 3 άηνκα αλέθεξαλ 6-10, 2 

άηνκα δήισζαλ 1-5 ή 10-20 θαη 1 άηνκα αλέθεξε ιηγφηεξν απφ 1 έηνο. Σέινο, φζνλ αθνξά 

ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή  4 άηνκα δήισζαλ 0-6 κήλεο θαη 2 άηνκα 18-

24 κήλεο ή πεξηζζφηεξνπο απφ 24 κήλεο. 

ηνηρείν Καηεγνξία Ν 

Ζιηθία 

22-29 4 

30-39 3 

40-49 1 

Φχιν 
Άλδξαο 4 

Γπλαίθα 4 

Οη θχξηεο ζπνπδέο ζαο είλαη 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Α.Δ.Η. 1 

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 4 

Πιεξνθνξηθή 3 

Έρεηε ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή θαη 

αλ λαη αλαιχζηε 

Ναη 5 

ρη 3 

Αλ λαη εμεγείζηε 

Πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο Ρνκπνηηθήο 

απφ ΠΑ.ΜΑ.Κ. 
2 

εκηλάξην 400 σξψλ απφ ην Παλ. Αηγαίνπ 1 

εκηλάξην Ηδησηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Φνξέα 

16 σξψλ 
1 

εκηλάξην Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 400 

Ωξψλ / Λνηπά εκηλάξηα 
1 

Με ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

αζρνιείζηε 

Ωο κφληκνο εθπαηδεπηήο 4 

Σψξα ζα αζρνιεζψ 3 

Πεξηζηαζηαθά 1 

Έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε                        
<1 1 

1-5 2 
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6-10 3 

10-20 2 

Πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή    

0-6 κήλεο 4 

18 -24 κήλεο 2 

>24 κήλεο 2 

Πίλαθαο 4: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

1
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο  : «Ιθαλνπνίεζε από ην πξόγξακκα» 

Οη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη έθαλαλ ηε ζσζηή επηινγή ζρεηηθά κε 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέζζεξα άηνκα δήισζαλ 

πσο έθαλαλ ζσζηή επηινγή, θαζψο δελ είραλ πνιχ δηαζέζηκν ρξφλν, ιφγσ παλδεκίαο.  ηε 

ζπλέρεηα, ηξία άηνκα αλέθεξαλ πσο ήηαλ ζσζηή ε επηινγή ηνπο, θαζψο ην πξφγξακκα ηνπο 

πξνζέθεξε εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε. Έλα άηνκν δήισζε πσο δε γλσξίδεη αθφκε αλ έπξαμε 

ζσζηά πνπ επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, αλαθέξνληαο φκσο ην 

γεγνλφο βειηηψζεθαλ νη γλψζεηο ηνπ κέζα απφ απηφ. 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη εθπιεξψζεθαλ φινη νη ζηφρνη θαη επηζπκίεο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα,έλα άηνκν αλέθεξε πσο εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπ, αιιά ε 

θαηαλφεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη κία πξνππάξρνπζα εκπεηξία.Σέζζεξα 

άηνκα αλέθεξαλ πσο νη ζηφρνη ηνπο επηηεπρζήθαλ ζην έπαθξν θαη φηη ην πξφγξακκα είρε 

πςειφ επίπεδν. Σξία άηνκα απάληεζαλ πσο νη επηζπκίεο ηνπο εθπιεξψζεθαλ θαη κε ην 

παξαπάλσ θαη φηη ην πξφγξακκα ηνπο έδσζε κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ξνκπνηηθήο. Σέινο, έλα άηνκν δήισζε πσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ, θαζψο ην 

πεξηερφκελν θαζνξηδφηαλ γηα κεγαιχηεξα παηδηά. 

 

2
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο:  «Καηαιιειόιεηα εθπαηδεπηή» 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ θαηά πφζν ν εθπαηδεπηήο 

ιεηηνχξγεζε εκςπρσηηθά θαη παξά ηελ απφζηαζε θαηάθεξε λα κεηαδψζεη ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο ψζηε λα κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε ηκήκα. Δπηά άηνκα 

δήισζαλ πσο ν εθπαηδεπηήο ήηαλ εμαηξεηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ, κε ραξαθηεξηζηηθά 

εκςχρσζεο, παξαθίλεζεο, ππνζηήξημεο, επηκνλήο θαη ππνκνλήο. ηε ζπλέρεηα, έλα άηνκν 

αλέθεξε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή, θαζψο κέζα απφ ηελ αμηφινγε πξνζέγγηζε 

ηνπ, θαηάθεξε λα ηνπ αιιάμεη ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο γηα ην ζέκα ηεο ξνκπνηηθήο. 

 

3νο ζεκαηηθόο άμνλαο «Καηαιιειόιεηα πξνγξάκκαηνο» 

ηελ εξψηεζε εάλ ζα παξαθνινπζνχζαλ εθ λένπ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα, ελδηαθέξνληαη 

ζηνηρεία δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πέληε άηνκα δήισζαλ πσο ζα παξαθνινπζήζαλ 
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εθ λένπ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα αλ δηεμαγφηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη πεξηερφκελν. Απν 

ηελ άιιε, έλα άηνκν ζα πξνηηκνχζε λα παξαθνινπζήζεη ζην εμήο έλα πξφγξακκα ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ελψ δχν άηνκα αλέθεξαλ πσο δε ζα παξαθνινπζνχζαλ έλα αληίζηνηρν 

πξφγξακκα γηαηί πξνηηκνχλ ηε δηα δψζεο εθπαίδεπζε. 

ηελ εξψηεζε αλ ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηη ζα αιιάδαλ ζην πξφγξακκα απφ ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε κέρξη θαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ, δηαθάλεθαλ δχν ζέκαηα: ην 

πξψην πνπ δήηεζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη καζήκαηα,  θαη ην δεχηεξν ζηε ιχζε απνξηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ.Έηζη ινηπφλ,ηέζζεξα άηνκα δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζηηοπξαθηηθέο εθαξκνγέο κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηξία άηνκα απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ 

επηπιένλ καζήκαηα. Σέινο ζρεηηθά κε ην δεχηεξν ζέκα γηα ηελ ιχζε απνξηψλ, πξνβιεκάησλ, 

έλα άηνκν απάληεζε πσο ζα ήζειε κία ππνζηεξηθηηθή νκάδα γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη 

επίιπζε απνξηψλ. 

πδήηεζε  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 εθπαηδεπηηθνί, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άληξεο, ειηθίαο 22-39 

εηψλ, απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 1-10 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 7-

18 κήλεο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Ζ κηθξή πιεηνςεθία δήισζε φηη έρεη 

θάλεη ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή θαη φηη αζρνιείηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή γηα 

ιφγνπο ελδηαθέξνληνο. Ωο θπξηφηεξνη ιφγνη επηινγήο ηνπ Κε.Γη.Βη.Μ.  αλαθέξζεθαλ ε 

πξνεγνχκελε γλψζε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ζχζηαζε απφ πξνεγνχκελα 

άηνκα πνπ ην παξαθνινχζεζαλ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία δήισζε πσο γλσξίδεη πνηνο είλαη ν 

δηαδηθηπαθφο ηζηφηνπνο ηνπ Κε.Γη.Βη.Μ. 

ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηήζεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ νη επηκνξθσκέλνη 

φηη ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ξνκπνηηθή είλαη 

επσθειήο γηα ηνπο ίδηνπο ψζηε λα έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ απηή. Παξαηεξήζεθε πςειφο 

βαζκφο ζπκθσλίαο φζνλ αθνξά ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ κφλνη ηνπο κηα ξνκπνηηθή 

θαηαζθεπή, φηη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο 

βνήζεζε, νη αζθήζεηο ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο δηαθξίλνληαλ απφ ζαθήλεηα, φηη ην πιηθφ 

ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ θαηαλνεηφ, ζαθέο θαη επαξθέο ψζηε λα αηζζάλνληαη έηνηκνη γηα ην 

δηθφ ηνπο ηκήκα θαη φηη ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ηνπο βνήζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία. 

Αθφκε, δήισζαλ πσο ην θχιιν εθπαηδεπηή ηνπο βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία  ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ξνκπνηηθήο WeDo 2.0, θαηαλνήζαλ ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε, ζπκθψλεζαλ πνιχ πσο κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο, κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ζε ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαζψο 

θαη φηη νη αζθήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζε ζρεδηάζηεθε θαηάιιεια φπσο επίζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Απηά έπαημαλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Καηά ηνπο Theodoropoulosetal,  (2017), νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα αηζζάλνληαη έηνηκνη 

λα εληάμνπλ ηελ ξνκπνηηθή ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ζχκθσλα κε ηελ Αλησλίνπ (2020), 

ιείπεη ηφζν ην θαηάιιειν πιηθνηερληθφ πιαίζην ζηήξημεο φζν θαη ηα θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. To παλεπηζηήκην Winthrop ζηελ Νφηηα Καξνιίλα ησλ ΖΠΑ, 

ζεσξεί ην πξφγξακκα απαξαίηεην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ξνκπνηηθήο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 

πνιιά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζεσξνχλ φηη ε θαηάιιειε εμάζθεζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα βνεζάεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο φια ηα εξγαιεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Benner&Camp, 2018). 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη δελ ήηαλ θαηαλνεηφ ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπο φπσο δνκήζεθε δελ ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ WeDo 2.0, φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ην LegoWeDo 2.0 θαη φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο ζε 

ηκήκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

χκθσλα κε ηνπο Benner&Camp (2018), ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πξφγξακκα είλαη 

απφιπηα θαηαλνεηφ, κε πνιιά παξαδείγκαηα θαη επηπιένλ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηήζεθε ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

πξφγξακκα θαη ε επίδξαζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ζε απηήλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ 

φηη είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην πξφγξακκα πνπ 

παξαθνινπζήζαλ, ηηο ηερληθέο κάζεζεο πνπ εθάξκνζε ν εθπαηδεπηήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηνλ εθπαηδεπηή ζηελ αίζνπζα κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαζψο θαη απφ ηε 

ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ Κε.Γη.Βη.Μ.Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην 

πξφγξακκα, ε κεγάιε πιεηνςεθία αλέθεξε φηη έθαλε ηελ ζσζηή επηινγή λα ην 

παξαθνινπζήζεη, θαζψο είλαη κία ιχζε ιφγσ παλδεκίαο αιιά θαη γηα νξγαλσζηαθνχο θαη 

επηκνξθσηηθνχο ιφγνπο. Γεληθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη εθπιεξψζεθαλ νη 

ζηφρνη θαη νη επηζπκίεο ηνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε πςειφ επίπεδν, ηνπο έδσζε 

κία δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ, σζηφζν ρξεηάδεηαη εκπεηξία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ εθπαηδεπηή, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε φηη 

ν εθπαηδεπηήο ιεηηνχξγεζε εκςπρσηηθά θαη παξά ηελ απφζηαζε θαηάθεξε λα ηνπο κεηαδψζεη 

ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα ζε ηκήκα, κε 

παξαθίλεζε, ππνζηήξημε θαη παξνρή ρξφλνπ, ελψ ζπλέβαιε θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο θαη ηεο λννηξνπίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο αλέθεξαλ πσο ζα παξαθνινπζνχζαλ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα εθ λένπ αλ ήηαλ 

παξφκνην ή αλ είρε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο γηα αιιαγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη πξέπεη λα αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηηο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο κε ηνλ εθπαηδεπηή, λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα θαη λα ππάξρεη 
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κία ππνζηεξηθηηθή νκάδα πνπ ζα επηιχεη απνξίεο θαη πξνβιήκαηα. 

Άιισζηε απφ έξεπλα ηνπ 2011, έρεη αλαθεξζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ξνκπνηηθήο 

γηα εθπαηδεπηηθνχο, ζα βειηηψζνπλ θαη ζα δηαδψζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηε ξνκπνηηθή ζηα 

ζρνιεία, θαζψο νη θαζεγεηέο είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη θαη γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα 

γηα ην ζέκα. Δθηφο απφ ηηο ηερληθέο πηπρέο, νη εθπαηδεπηέο γλσξίδνπλ επίζεο πεξηζζφηεξα γηα 

ζέκαηα θχινπ, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα δηδάζθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πσο λα θηλνχλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Απηή ε γλψζε δελ ηζρχεη κφλν γηα ηα καζήκαηα ξνκπνηηθήο 

θαη ηα ζρέδηα πνπ ζρεδηάδνπλ, αιιά θαη γηα ηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηνπο. Απηφ έρεη σο ζθνπφ, 

λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηα 

ζρνιεία θαη ζα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζε απηά ηα ζέκαηα. Δάλ απηφ επηηχρεη, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ - εηδηθά ησλ γπλαηθψλ - πνπ επηιέγνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ή ηε 

κεραληθή θαζψο νη ζπνπδέο ηνπο ζα απμεζνχλ, θαη κπνξνχκε ελδερνκέλσο λα 

ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ κεραληθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζχληνκα (Volmeretal, 2011). 

ε έξεπλα ηνπ 2017 ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

ξνκπνηηθήο ζηα Διιεληθά ζρνιεία, νη θαζεγεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ξνκπνηηθή κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, αιιά ιφγσ ησλ 

πνιιψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ πνπ πεξηιακβάλεη, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε ηφζν 

γηα βαζχηεξε γλψζε, φζν θαη γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία (Theodoropoulosetal, 

2017). 

Καζψο δελ ππάξρεη αθφκα έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα εηζαγσγήο ηεο ξνκπνηηθήο ζηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, έρεη παξνπζηαζηεί κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ θαη ξνκπνηηθψλ 

εξγαιείσλ, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηε δεκνηηθφηεηα ηεο ξνκπνηηθήο κεηαμχ 

καζεηψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Καζψο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε κάζεζε θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην ζέκα 

ηφζν εηδηθά, φζν θαη γχξσ απφ πεξηνρέο πνπ άπηνληαη ηεο ξνκπνηηθήο, φπσο έξεπλα θαη 

επηθνηλσλία, ηξφπνη εξγαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε (δηεζλή ζπλέδξηα θαη 

δηαγσληζκνί) (ακαξά,  2020). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε 

αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ξνκπνηηθήο. ε έξεπλα ηνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ 

εηζαγσγή παξφκνηνπ πξνγξάκκαηνο ξνκπνηηθήο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ θαηά 90% ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη θαηά 

87% φηη ην πξφγξακκα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ (Μπακπζίδεο θζπλ, 2013). Δπίζεο, ζηελ ίδηα 

έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  ε πξφζθαηε έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε πξνπηπρηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ (γπλαηθψλ) ζρεηηθά κε ηε ξνκπνηηθή ζηελ Ηζπαλία, ε έξεπλα έδεημε φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη ήηαλ ζπλνιηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θαη φηη 

πηζηεχνπλ πσο νη ηερληθέο εθκάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθπαηδεπηέο ηνπο ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ δηδαζθαιία ζηελ ηάμε (Román-Gravánetal, 
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2020). Ήδε θαη απφ έξεπλα ηνπ 2010 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, αλέθεξαλ  φηη ηα ηκήκαηα  ηνπ καζήκαηνο 

νξγαλψζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα αζρνινχληαη φρη κφλν κε ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη κε ηελ εχξεζε πξνβιεκάησλ (Alimisisetal, 2010). To 80% 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ  ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζεψξεζαλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ξνκπνηηθήο θαη 

ελίζρπζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ . 

ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ ην πξφγξακκα, παξαηεξήζεθε ηα άηνκα ειηθίαο 22-39 έδεημαλ πςειφηεξν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 40. Οη απφθνηηνη ΗΔΚ θάλεθαλ 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απφθνηηνπο θνιεγίνπ. Τςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα θαλέξσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ζπνπδέο ζηελ ξνκπνηηθή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κε 0-5 έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαλέξσζαλ πςειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα κε 6 έηε ππεξεζίαο ή πεξηζζφηεξν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ 13 κήλεο πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή, ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εκπεηξία 0-12 

κήλεο.  

ην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηήζεθε θαηά πφζν πηζηεχνπλ νη επηκνξθσκέλνη φηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή απνηειεί θαηάιιειε κέζνδν  ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξαηεξήζεθε 

πςειφο βαζκφο ζπκθσλίαο σο πξνο ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

ε έξεπλα ηνπ 2010 ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ξνκπνηηθήο (LegoWedo 2.0.), ε 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 3-5 αηφκσλ, αιιά 

νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ δπλαηφηεηα γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο online. 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη θάπνηα θαζνδήγεζε είλαη θαηάιιειε θαηά ηε ζπδήηεζε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ιπζνχλ, πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ έξγνπ. Ζ θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα πηζαλά πξνβιήκαηα κε ξνκπνηηθά κνληέια, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη καζεηέο κε ηελ εθηέιεζε ησλ ηδεψλ ηνπο θαη κπνξεί λα 

κεηψζεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

(Kabátová &Pekárová,  2010). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνοθαη κε φηη ε εμ απνζηάζεσο θνίηεζε ελδείθλπηαη ζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο. Αλαιφγσο ζπκθψλεζαλ πνιχ κε ηηο ζέζεηο φηη  ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ελεξγή 

ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηνπο ηθαλνπνίεζαλ νη Δλεξγεηηθέο Σερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν εθπαηδεπηήο φπσο ε εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε θαη ε ζπδήηεζε πνπ γηλφηαλ, 

φηη ε δηδαζθαιία κε εμ απνζηάζεσο κνξθήο ήηαλ θαηάιιειε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη φηη ζα παξαθνινπζνχζαλ εθ λένπ πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο 

κε εμ απνζηάζεσο θνίηεζε. Αθφκε αλέθεξαλ φηη ε πιαηθφξκα ηνπο βνήζεζε ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπλεξγαηηθά αληηθείκελα, φηη ε πξαθηηθή 
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εθαξκνγή ησλ θαηαζθεπψλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη φηη 

ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπο βνήζεζαλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. 

Οη ελεξγεηηθέο ηερληθέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο, θαζψο δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο 

ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο θαη λα επηιχνπλ φζα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (Alimisisetal, 2010). 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθψλεζαλ κε ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ 

ήηαλ ηφζν ελεξγή φζν ζέιαλε, ε ζπλεξγαηηθφηεηα δελ πξνάρζεθε φπσο έπξεπε ιφγσ ηεο εμ 

απνζηάζεσο θνίηεζεο,νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο έπξεπε ιφγσ 

ηεο απφζηαζεο, ε δηαδηθαζία εμ απνζηάζεσο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή θαη φηη ε πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο δε βνήζεζε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά ηνπο Kabátová &Pekárová (2010), ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κεηψλεη ηε 

ζπκκεηνρή ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη Alimisisetal (2010), νη πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο 

θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο εληζρχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ αλέδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα, ηφληζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ξνκπνηηθήο θαη ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ, ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπλδέζεθαλ θαη κεηαμχ ηνπο. 

ε άιιεο εμαξηήζεηο, ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ηνλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηα άηνκα ειηθίαο 22-39 εηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 40 θαη άλσ. Ζ ρξήζε 

ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο ππνζηεξίρηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηα λεαξά άηνκα ειηθίαο 22-

29 εηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα άλσ ησλ 40. Σα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ε 

ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ ηνλίζηεθαλ ιηγφηεξν απφ ηνπο απνθνίηνπο Η.Δ.Κ., ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο απνθνίηνπο Α.Δ.Η. - Σ.Δ.Η. θαη Κνιιεγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ζπνπδέο ζηελ 

ξνκπνηηθή, ππνζηήξημαλ πεξηζζφηεξν ηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο. Σα νθέιε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ε ρξήζε ελεξγεηηθψλ κάζεζεο ππνζηεξίρηεθαλ 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα άηνκα κε έσο 1 έηνο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζχγθξηζε κε ηα 

άηνκα κε 11-20 θαη 6-20 αληίζηνηρα. Οη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή άλσ ησλ 18 κελψλ ππνζηήξημαλ πεξηζζφηεξν ηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ 

κάζεζεο θαη ηφληζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε 

ζχγθξηζε κε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 7-12 κήλεο. 

ηελ αλαζθφπεζε ησλ Belpaemeetal. (2018) ε ειηθία θαη ε κφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθέξεηαη σο παξάγνληαο ζηελ εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά φρη 

θαζνξηζηηθφο. Οη έξεπλεο πνπ αλαζθνπήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε αλαθέξνπλ φηη ιφγσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ πξνθιήζεσλ ζηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εξγαιείσλ ηερλνινγίαο κε ηνπο καζεηέο, νη λεφηεξνη θαη πην 

εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε απηέο ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο 
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(Belpaemeetal., 2018).     

πζρέηηζε θαη κε ηηο ζεσξίεο Μάζεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Οινθιεξψλνληαο ηα ζπκπεξαζκάησλ ζα  γίλεη θαη κηα αλαθνξά κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

ελειίθσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπζρεηίζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Οη ζπζρεηηζκνί 

αλ θαη δηαθαίλνληαη θαιφ είλαη λα ηνληζηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηα ππνθείκελα έδσζαλ απαληήζεηο φηη ν ηξφπνο 

δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο άιιαμε ηελ ζηάζε θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη θαη ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ηνπ Mezirow αιιά θαη ηε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ PeterJarvis. 

Oη εθπαηδεπφκελνη παξαηήξεζαλ φηη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππήξραλ γηα παξάδεηγκα 

παλδεκία Covid-19, ηνπο νδήγεζε ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο ην νπνίν δηέζεηε 

πξαθηηθή εθαξκνγή θάηη πνπ κέρξη ζήκεξα ζεσξνχζαλ φηη θάπνηνο κπνξνχζε λα εθπαηδεπηεί 

κφλν δηα δψζεο. Δπηπξνζζέησο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε θαη ε 

ζπζρέηηζε κε εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα φπσο γηα παξάδεηγκα ην θπζηθφ θαηλφκελν ηεο 

ηαρχηεηαο κε ηελ φιε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ έλα αθφκε αληηθείκελν πνπ ηνπο 

νδήγεζε ζε νιηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κέρξη δίδαζθαλ ηελ ξνκπνηηθή. 

Απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δηαθαίλεηαη θαη μεθάζαξα πψο ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ βξίζθνπλ απφιπηε εθαξκνγή θαη ζην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. 

    Ζ παξνχζα έξεπλα, θαηέδεημε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. ηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρνπλ πιήξσο νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ελψ απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νινθιεξσκέλα φηαλ ν 

ζπκκεηέρνληαο θαιείηαη εληφο νθηψ σξψλ λα θαιχςεη έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην ξνκπνηηθήο. 

Ζ ξνκπνηηθή ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλνδηάζηαηε θαη επίζεο δελ είλαη 

ξνκπνηηθή απιά ε θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνγξακκαηίδεηο. Ζ ξνκπνηηθή, 

απνηειεί εθπαηδεπηηθή πξφηαζε θαη νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ γλψζεηο 

εμεηδηθεπκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ γλψζε θαη λα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά παθέηα ξνκπνηηθήο αιιά θαη άιια πξντφληα. Αθφκε, κέζα απφ ηελ ξνκπνηηθή 

κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κε απφηνθν ε παξειζνχζα 

ζηείξα θαη κε βησκαηηθή κάζεζε λα γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηελ ηξηβή κε ηα ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ γλψζε, δελ πξέπεη λα έρεη φξηα θαη θξαγκνχο θαη παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπκε πάληνηε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε κε γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε 

θαη πξναγσγή ηεο γλψζεο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ην web 2.0 

βνήζεζαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα, ε γλψζε πιένλ λα κελ ζηακαηά θαη ν 

θαζέλαο απφ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη εάλ θαη εθφζνλ ην επηζπκεί λα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί. 

ηελ παξνχζα ινηπφλ, πξαγκαηεπζήθακε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο φπνπ 

ζθνπφο καο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηα κηαο εθπαίδεπζεο κε εμ απνζηάζεσο 

κνξθή. Αλ θαη κέρξη ζήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλα 
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θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κπνξνχζε λα γίλεη κφλν δηα δψζεο, αληηιεθζήθακε φηη 

απηφ κπνξεί λα αιιάμεη θαη έηζη ν θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ γλψζε ηεο ξνκπνηηθήο 

ρσξίο θξαγκνχο θαη κε επειημία.  

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα, πέξαλ ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ζηελ εμέιημε ηεο θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

πξφζθνξν έδαθνο  ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θιάδνπ. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη κεγάιν 

θελφ ζε κηα ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο. Παξά ην γεγνλφο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα 

δηδαρζεί ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο 

εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηινηηθή εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

ψζηε, λα γεληθεπζνχλ απνηειέζκαηα απφ δηάθνξα παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε 

απφηνθν λα νδεγεζνχκε ζε θαηά θφξνλ εθαξκνγή θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. 

  Απφ φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο κε αλάινγε πξνζαξκνγή ζην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Μελ 

ακεινχκε, φηη ε ηερλνινγία βνεζά πνιχ ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη επίζεο βνεζά ηνλ 

θαζέλα καο λα ζπκκεηέρεη θαη λα κελ κέλεη ζε παξειζφληα εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα. ίγνπξα, 

ε Γηα Εψζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αλαληηθαηάζηαηε γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ιφγνπο αιιά θαη ε εμ απνζηάζεσο έρεη ηελ δηθή ηεο καγεία θαη πξνζέγγηζε αλ αθνινπζεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη θαλφλεο. Οχησο ε άιισο, δνχκε ζε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία 

έρεη εηζβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη καο βνεζά ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα αμηνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία, 

αληηιακβαλφκελνη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαη απνξξίπηνληαο ελδνηαζκνχο γηα ηελ ρξήζε ηεο, 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ ηερλνινγία ρσξίο ηνλ άλζξσπν 

δελ κπνξεί λα πξναρζεί, ελψ ν άλζξσπνο πξέπεη λα ηελ πξνσζεί θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Κιείλνληαο επνκέλσο, ηφζν ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ φζν θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα είλαη πξνζηηά πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα, θαηέδεημε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. ηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρνπλ πιήξσο νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ελψ απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νινθιεξσκέλα φηαλ ν 

ζπκκεηέρνληαο θαιείηαη εληφο νθηψ σξψλ λα θαιχςεη έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην ξνκπνηηθήο. 

Ζ ξνκπνηηθή ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλνδηάζηαηε θαη επίζεο δελ είλαη 

ξνκπνηηθή απιά ε θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνγξακκαηίδεηο. Ζ ξνκπνηηθή, 
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απνηειεί εθπαηδεπηηθή πξφηαζε θαη νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ γλψζεηο 

εμεηδηθεπκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ γλψζε θαη λα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά παθέηα ξνκπνηηθήο αιιά θαη άιια πξντφληα. Αθφκε, κέζα απφ ηελ ξνκπνηηθή 

κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα κε απφηνθν ε παξειζνχζα 

ζηείξα θαη κε βησκαηηθή κάζεζε λα γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηελ ηξηβή κε ηα ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ γλψζε, δελ πξέπεη λα έρεη φξηα θαη θξαγκνχο θαη παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπκε πάληνηε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε κε γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε 

θαη πξναγσγή ηεο γλψζεο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ην web 2.0 

βνήζεζαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα, ε γλψζε πιένλ λα κελ ζηακαηά θαη ν 

θαζέλαο απφ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη εάλ θαη εθφζνλ ην επηζπκεί λα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί. 

ηελ παξνχζα ινηπφλ, πξαγκαηεπζήθακε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο φπνπ 

ζθνπφο καο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηα κηαο εθπαίδεπζεο κε εμ απνζηάζεσο 

κνξθή. Αλ θαη κέρξη ζήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλα 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κπνξνχζε λα γίλεη κφλν δηα δψζεο, αληηιεθζήθακε φηη 

απηφ κπνξεί λα αιιάμεη θαη έηζη ν θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε ζηελ γλψζε ηεο ξνκπνηηθήο 

ρσξίο θξαγκνχο θαη κε επειημία.  

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα, πέξαλ ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη ζηελ εμέιημε ηεο θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

πξφζθνξν έδαθνο  ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θιάδνπ. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη κεγάιν 

θελφ ζε κηα ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

ξνκπνηηθήο. Παξά ην γεγνλφο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξεί λα 

δηδαρζεί ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο 

εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πηινηηθή εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

ψζηε, λα γεληθεπζνχλ απνηειέζκαηα απφ δηάθνξα παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε 

απφηνθν λα νδεγεζνχκε ζε θαηά θφξνλ εθαξκνγή θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο. 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο κε αλάινγε πξνζαξκνγή ζην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Μελ 

ακεινχκε, φηη ε ηερλνινγία βνεζά πνιχ ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη επίζεο βνεζά ηνλ 

θαζέλα καο λα ζπκκεηέρεη θαη λα κελ κέλεη ζε παξειζφληα εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα. ίγνπξα, 

ε Γηα Εψζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αλαληηθαηάζηαηε γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ιφγνπο αιιά θαη ε εμ απνζηάζεσο έρεη ηελ δηθή ηεο καγεία θαη πξνζέγγηζε αλ αθνινπζεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη θαλφλεο. Οχησο ε άιισο, δνχκε ζε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία 

έρεη εηζβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη καο βνεζά ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα αμηνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία, 

αληηιακβαλφκελνη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαη απνξξίπηνληαο ελδνηαζκνχο γηα ηελ ρξήζε ηεο, 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ ηερλνινγία ρσξίο ηνλ άλζξσπν 
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δελ κπνξεί λα πξναρζεί, ελψ ν άλζξσπνο πξέπεη λα ηελ πξνσζεί θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Κιείλνληαο επνκέλσο, ηφζν ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ φζν θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα είλαη πξνζηηά πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν 

ελψ παξάιιεια, ν εξεπλεηήο απνζθνπεί ε έξεπλα ηνχηε λα απνηειέζεη αθνξκή γηα άιιεο 

έξεπλεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ ψζηε κέζα απφ ηελ εθ βαζέσλ αλάιπζε λα αλαπηπρζεί ε 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ξνκπνηηθήο ψζηε, ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο 

ρψξαο νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα θαη φρη νξηζκέλα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα γηα κηα ή δχν 

κέξεο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. 
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